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GRIEKS
  
 

4u, 6 ulw

1. SITUATIESCHETS

1.1. Situatie van de leerlingen

1) INZAKE VAKKENNIS

- De leerlingen hebben in de tweede graad de optie Grieks gevolgd van 4 of 6 lestijden, al dan
niet gecombineerd met de studie van het Latijn. (1)

« Inzake kennis mag als minimum het volgende verworven geacht worden (zie leerplannen eerste
en tweede graad) :

a. Kennis van een voldoend uitgebreid basisvocabulaire (minimum 1000 woorden), dat de
leerlingen beheersen van het Grieks naar het Nederlands.

b. Kennis van de basisgrammatica, d.i. het vermogen om de aangeleerde vormen en constructies
juist te duiden en om ze te situeren in een inzichtelijk grammaticaal systeem.

c. Het vermogen om de eenheid te vatten van een gewone Griekse volzin.
d. Kennis van een beperkt aantal elementen van de Griekse stilistiek.
e. Kennis van de hoofdzaken van het Ionisch dialect.
f. Een vrij summiere kennis van de grote lijnen van de Griekse geschiedenis en van enkele

aspecten van de Griekse cultuur.

= Opmerkingen :

1. Op het vlak van grammatica en vocabulaire leidt het verschil in oorsprong (4 of 6 lestijden,
al dan niet gecombineerd met Latijn) nauwelijks tot wezenlijke verschillen in kennis. Op het
vlak van de lectuur mag men bij leerlingen die de cursus van 6 lestijden gevolgd hebben of
Grieks combineerden met Latijn, een grotere zelfstandigheid verwachten.

2. In iedere school (of scholengemeenschap) moet de leraar van het vijfde jaar uitdrukkelijk
nagaan bij zijn collega’s of de leerlingen het Grieks in de Ionische of in de Attische vorm
hebben geleerd. In het eerste geval zal de leraar systematisch het Attische taaleigen moeten
aanleren, in aansluiting bij de historische en retorische teksten.

3. Op het gebiedvan stilistiek en geschiedenis moetde leraar eveneens nauwkeurig nagaan welke
de beginsituatie van de leerlingen is. De leerlingen beheersen heel wat termen, begrippen, en
vaardigheden nog maar zeer summier.

2) INZAKE STUDIEMOTIVERING

Assimilatie en parate kennis van dezelfde leerstof door een groep betekent nog niet dat die
groep homogeen zou zijn. Bij het lezen van teksten blijft een verschil meespelen in aanleg,
persoonlijkheidsstructuur, doorzettingsvermogen, belangstelling en zelfstandigheid. Bovendien
kunnen de motieven om de studie van het Grieks in de derde graad voort te zetten, van zeer
verschillende aard zijn. De leerlingen zien in die studie b.v.

“een unieke kans tot verrijking en tot het uitbouwen van een levensbeschouwelijk inzicht ; zo
gezien vormt de studie van het Grieks en van de Griekse cultuur dan een factor van evenwicht
in de samenstelling van hun lessenpakket ;

 

(1) Zie leerplan Grieks vijf lestijden (LICAP D/1983/0279/007, par. 9).
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„een uitdrukkelijke voorbereiding op een specifiek taalkundige opleiding in het hoger onderwijs.

In het belang van de eerste groep leerlingen zal de leraar ervoor zorgen geen eenzijdig taal-

kundig gespecialiseerde vakopleiding op te dringen. In aansluiting bij de belangstelling van de

leerlingen zal hij de auteurs behandelen tegen een bredere achtergrond en aandacht besteden

aan die algemeen menselijke aspecten die ook voor de hedendaagse jeugd levensverhelderend

zijn.

1.2. Opzet van dit leerplan

‚ Dit leerplan geldt zowel voor de cursus met6 als voor die met 4 wekelijkse lestijden. Een leerplan

is een raam, waarin wel duidelijke minimumeisen geformuleerd worden, maar dat ook ruimte laat

aan de creativiteit van leraar en leerlingen. In de cursus met 6 lestijden zullen de doelstellingen

grondiger verwezenlijkt worden en zal er meer ruimte zijn voor de lectuur van auteurs en voor

persoonlijk werk van de leerlingen.

2. DOELSTELLINGEN

Voorafgaande bemerking

De doelstellingen van de studie van het Grieks in de derde graad vormen een wezenlijk onderdeel

van de doelstellingen van het onderricht in de klassieke talen (LICAP, D/1974/0279/014), de

Doelstellingen van het Katholiek Onderwijs van het type I (LICAP, D/1981/0279/001) en de

doelstellingen van het onderricht in het Grieks, zoals beschreven in de leerplanbrochure over de

studie van het Grieks in het tweede observatiejaar (LICAP, D/1983/0279/007). Hieronder worden

enkele aandachtspunten geformuleerd.

Zoals steeds betekent dit NIET dat de leraar op ieder ogenblik al deze doelstellingen moet na-

streven : een gepaste dosering binnen de eigen werkwijze van de leraar, de traditie van de school

en de mogelijkheden van de leerlingen volstaat. Evenmin hoeven alle doelstellingen gerealiseerd te

zijn : wel worden ernstige pogingen tot realisatie verwacht.

Enkele essentiële doelstellingen

1) ONTWIKKELING VAN HET EXPRESSIEVERMOGEN

In de derde graad moeten deleerlingen ertoe gebracht worden een idee, een redenering of een

geheel van redeneringen op een geordende en voor iedereen begrijpelijke wijze te formuleren. Zij

leren dit door analyse van teksten en methodische studie van de taalmiddelen.

Hierbij is vooral aandacht voor de nuanceringsmogelijkheden van de Griekse taal belangrijk.

Dit onderstelt dat de leerlingen in de derde graad speciaal geoefend worden in het analyseren van

teksten, zowel op taalkundig als op inhoudelijk vlak, dat zij leren hierbij hun mening te

formuleren en tekstfragmenten op degelijke wijze in de eigen taal weer te geven.

Waar de tekst zich daartoe leent, is ook mondelinge voordracht van gedeelten ervan gewenst.

2) ONTWIKKELING VAN HET OORDEELSVERMOGEN

De leerlingen moeten in de derde graad vooral geoefend worden in het beoordelen van situaties,

opvattingen en voorstellingswijzen. Deze beoordeling betreft niet enkel het inhoudelijke, maar ook

het esthetische aspect ervan. De leerlingen moeten deze waardeoordelen leren uitspreken vanuit

* een bredere achtergrond van gegevens : niet in de eerste plaats de eigen opvattingen van de

leerlingen zijn hierbij belangrijk, maar wel een aantal objectieve eisen, zoals de normen, eigen aan

een bepaald genre, de morele maatstaven, eigen aan een bepaalde periode enz. Deleerling zal op

die wijze zijn eigen opvattingen voortdurend toetsen aan andere opvattingen.

  



3)

-6-

ONTWIKKELING VAN EEN EIGEN LEVENSBESCHOUWING EN LEVENSHOUDING

De leraar kan bij de studie van de Griekse taal en cultuur een aantal levensbeschouwelijke
elementen niet uit de weg gaan : de Griekse teksten nodigen hem er voortdurend toe uit zijn
leerlingen te confronteren met situaties die een levensbeschouwelijk karakter hebben. Ook hier
moet de leraar aandacht hebben voor de bredere context : een degelijke confrontatie over de
maatschappelijke, filosofische en ethische achtergrond van de tekst is belangrijk, evenals een
degelijke kennismaking, o.a. via actualisering, met een aantal gegevens die behoren tot het denken
van de westerse mens. In de derde graad mag men verwachten dat de leerlingen ook een autonome
levenshouding aannemen. Zij moeten dan ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun eigen ritme
te bepalen, hun eigen niveau en hun eigen werkmiddelen uit te kiezen,dit alles binnen een aantal
vastgelegde grenzen ; uiteraard moetenzij bereid zijn om hun keuze telkenste verantwoorden.

3. LEERSTOFAFBAKENING

3.1. Vijfde jaar

1) GRAMMATICA

2)

3)

4)

De leerlingen moeten de aangeleerde modellen van de verbuigingen en vervoegìngen opfrissen,
evenals de hoofdregels van de syntaxis ; de te bereiken graad van kennis is dezelfde als die welke
in de tweede graad voor die stof wordt vereist.
Daarenboven moeten zij de hoofdzaken repeteren of leren van de Homerische morfologie en
syntaxis, m.a.w. de meest frekwente eigenheden van Homerus, waar die afwijken van het jong
Ionisch.

VOCABULAIRE

Deleerlingen moeten het gememorìseerde basisvocabulaire zo repeteren, dat ze in staat zijn bij
de lectuur van auteurs met een hoge graad van correctheid de basiswoorden te herkennen en
in hun context weer te geven.

STIJLLEER

a. Aan de hand van voorbeelden moeten ze de functie leren van ritme, klank en woordplaatsìing

(b.v. inversie, hyperbaton) ; ze moeten bekwaam zijn die functie in expressieve gevallen te
formuleren.

b. Ze moeten de voornaamste regels van de Griekse prosodie en de Griekse metriek leren
kennen of opfrissen in verband met de epische hexameter. De kennis van de Sapphische strofe
en van de andere metra behoort tot de "uitbreiding".

AUTEURS

Het minimumprogramma omvat de lectuur van grote fragmenten uit Homerus en van enkele
lyrische gedichten. Wat Homerus betreft moet naast de Ilias ook de Odysee gelezen worden,
tenzij dit laatste al in de vierde is gebeurd. Tevens moeten de leerlingen inzicht krijgen in het
geheel van het epos. Daarnaast kan men naar believen fragmenten lezen uit andere auteurs zoals
Plato (verhalende fragmenten), tragici, Xenophon … Er wordt verwacht dat de leerlingen de
auteurs die ze lezen, in een tijdskader kunnen plaatsen en dat ze voldoende vertrouwd geraken
met de genres epiek en lyriek om het epische of lyrische karakter van een passage te kunnen
aantonen.

5) ANTIEKE CULTUUR

Gezien Homerus gelezen wordt, moet de antieke cultuur voor een groot deel de heroïsche

periode betreffen : b.v. mensbeeld, opvattingen over dood en onderwereld, begrafeniscultuur,

ethische code, agonistiek. Bij dit alles is actualisering wenselijk.

3.2. Zesde jaar

1) GRAMMATICA

- De leerlingen moeten de aangeleerde basisgrammatica opfrissen. | :

„Gezien de lectuur van Attische teksten op het programma staat, is kennis van het taaleigen van

het Attisch nu noodzakelijk. ; |

- Bijzondere aandacht moet besteed worden aan het gebruik van de partikels.

2) VOCABULAIRE

Hier geldt hetzelfde als voor het vijfde jaar.

3) STIJLLEER

De kennis van destijlelementen wordt nu aangevuld met die van de stijlfiguren die frekwent zijn

in retorisch proza, en de kennis van de metriek met die van de jambische trimeter.

4) AUTEURS

ini i die en uit een dialoog van Plato, met
Het minimumprogramma omvatfragmenten uit cen trage

dien verstande datde leerlingen zicht krijgen op de opbouw vanhet geheel. Daarnaast kan men

naar believen ook uit andere auteurs lezen, b.v. redenaars of historici.

5) ANTIEKE CULTUUR

Gezien de behandelende auteurs zal die vooral betrekking hebben op de Griekse tragedie

(ontstaan, bouw, wetten, geest, auteurs) en de Griekse filosofie (kennismaking met de grote

lijnen van het Griekse denken). Hier is actualisering noodzakelijk.

4. WERKVORMEN

4.1. Principes die de keuze van de werkvormen (helpen) bepalen

De leerkracht Grieks mag zich door de schijnbaar homogene samenstelling van zijn leerlingengroep

niet laten verleiden om op een uitsluitend docerende wijze met taal, tekst en cultuur om te ao

Hij zou dan immers vooral de geheugenmatige verwerking van de leerstof stimuleren en= ae

de rijke vormingsmogelijkheden van het Grieks onbenut laten. Met doelbewust gekozen bers naHe

en geschikte technieken zalhij het inzicht van de leerlingen verdiepen en hen motiveren AGFe tie:

inzet en nauwkeurigheid. Hij kan dit slechts dan doeltreffend doen, wanneer hij rekonAje Lens

de principes van het Griekse taalonderricht, zoals ze zijn uiteengezetin deEE Pelta

en tweede graad (onder "IV. Werkvormen”) waarin gewezen wordt op de noodzaak va

werk, van groepswerk en van differentiatie.

 

 



 

-8- = Or

4.2. De behandeling van de basisleerstof - Het inzicht in de tekstinhoud kan men bevorderen door:
. de leerlingen vragen te leren stellen op het vlak van de stijl, de psychologie van de

J) ZELFWERKZAAMHEID personages, de historische kritiek, de ethische en esthetische normen;
» hen gevoelig te maken voor problemen of redeneringen die in de tekst (verborgen)

Deleerlingen moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om, overeenkomstig hun eigen nìveau, aanwezig zijn ;
werkmiddelenen ritme te bepalen. Om te verhinderen dat die werkzaamheid in "gissen en missen” + hen als opdracht te geven:verzandt, is de hulp van de leraar onontbeerlijk. * ideeën - ook van medeleerlingen - kritisch te bespreken ;
- hij bepaalt uiteindelijk de opdrachten, de werkvormen, de wenselijkheid én de manier van * een tekst te toetsen op zijn volledigheid en juistheid van argumenten;
remediëren; * teksten te evalueren door ze in verband te brengen met de historische context, met

“hij bevorderthetinzicht door "luidop te denken” (2), corrigeert, daagt uit, wektenthousiasme: opvattingen uit andere culturen, principes van logica, retorica, publiciteit …;
-hij maakt afspraken en leidt de bespreking van het leerproces ; ‚_* analoge en moderne teksten op dezelfde wijze aan te pakken : zo wordt transfer van
hij tracht een verantwoorde dosering te vinden van gemeenschappelijke momenten (doceren, . vaardigheden mogelijk en de zin van het leerproces duidelijk.

Door deze werkwijze bevordert de leraar bewust een attitude van bevragend lezen.klasgesprek) en zelfwerkzaamheid (groepswerk, individuele taken ande Vanzelfsprekend moet hij hierbij zorgen voorvoldoende materiaal
a ij hierbij v .

2) EEN SYSTEMATISCHE AANPAK VAN DE STUDIE VAN HET GRIEKS
d) Stijlleer

Bij de lezer bepaalt de voorkennis i.v.m. de interpretatiemogelijkheden van een tekst de kwaliteit
van het tekstbegrip. Hij moetnamelijk weten welke letter-, woord-, betekeniscombinaties …
redelijkerwijze verwacht kunnen worden binnen de eigen aard (de sfeer) van de tekst. Daarom
moet deze noodzakelijke voorkennis systematisch en jaar na jaar opgebouwd (en onderhouden)
worden. Zonder dergelijke tekstgevoeligheid blijven fouten, legio (3).

Om de functie van het ritme, de klank, de woordschikking en de stijlfiguren te doen
aanvoelen, gaat men het best uit van duidelijke voorbeelden. Tijdens de bespreking hiervan
wordt gepeild naar de bedoelingen die de auteur hiermee had.
Na enkele toepassingen kan men blijvende kennis vragen van dat stilistische begrip.

a) Vocabulaire €) Antieke cultuur

Heel wat gegevens uit de Griekse teksten komen wellicht ook in andere lessen aan bod, b.v.
imperialisme, tirannie, opstand, redekunst, klassieke en postklassieke kunst, ruileconomie,
autarkie enz.
Contacten met collega’s uit andere disciplines kunnen bijgevolg nuttig zijn. Voor de
behandeling van de filosofie in het zesde jaar gaat men het best uit van de figuur van
Socrates, b.v. in de Phaedo. Zo heeft men de gelegenheid om enkele belangrijke momenten
uit de filosofie vóór en na Socrates in een zinvolle context te bespreken. Om iets van de
problematiek van de filosofie te laten aanvoelen, kan men de leerlingen confronteren met

Zonder vlotte beheersing van het vocabulaire is tekstbegrip onmogelijk. Deze beheersìng is
de vrucht van voortdurende opfrissing van de basiswoordenschat (woorden, stammen, affixen).
- Dit kan b.v. door het basisvocabulaire telkens opnieuw te doen repeteren en het geregeld
te overhoren;

+ Ook kan menteksten lexicaal laten voorbereiden : de leerling zoekt de grondbetekenis(sen)
op van de voor hem onbekende woorden ; in de les wordt de precieze betekenis uit de
context afgeleid ; de leerling memoriseert enkel de basiswoorden :

~ Men kan ook bij woorden met ongeveer dezelfde betekenis de leerlingen via aangepaste
opdrachten (b.v. invuloefeningen) vertrouwd maken met de verschillen. bepaaldefilosofische uitspraken.

b) Grammatica 4.3. Behandeling van de extra-leerstof |

Elke leerling moet de kans krijgen om via debasisleerstof de essentiéle doelstellingen van het vak
Grieks te realiseren. Met behulp van de extraleerstof kan hij zijn blik verruimen en bijkomende
training krijgen, aangepast aan eigen aanleg en belangstelling. Zo verfijnt hij zijn denken en maakt
hij vorderingen op het gebied van deattitudes, specifiek voor de derde graad (4).

Het is zinvol om essentiële grammaticale gegevens (bekende of nieuwe) te (laten) (her)struc-
tureren wanneer een groter tekstgeheel afgehandeld is. Daarna kunnen de leerlingen zich via
oefeningen ervan vergewissen of hun kennis volstaat. Dit kan ook individueel gebeuren met
behulp van geprogrammeerde instructie.

Daarom moet de leerkracht bij het begin van het schooljaar en in de loop ervan nagaan welke
individuele accenten hij moet leggen en welke leerinhouden hierbij doeltreffend zijn. De weerslag
van dit onderzoek moet terug te vinden zijn in zijn werkwijze.

€) Lectuur

+ Om leesvaardigheid op methodische wijze te bevorderen zal men de werkvormen van de
tweede graad toepassen (onder IV. "Werkvormen" BS, p. 15).

5 ï~ In de derde graad kan de leraar ook specifieke vertaaloefeningen inlassen. Hierbij laat hij Op bepaalde momenten moet hij derhalve gedifferentieerde leerstof aanbieden : extra-training,
de leerlingen b.v. uitgaan van een letterlijke vertaling of laat hij hen een gedeeltelijke remediëring, aanvulling van basisteksten,illustratie van ideeën uit de basisteksten, voorbereiding op

vertaling aanvullen. verdere klassieke studies enz.

Deze gedifferentieerde opdrachten kunnen ook gegeven worden als persoonlijk werk.

 

(2) Zie MAYER,K., Thinking, Problemsolving, Cognition. New York, 1983, pp. 255-350.
(3) BUDE,A.,: 1) Het ontwikkelen van tekstbegrip. in Kleio, 12de jrg., nr. 3, p. 97-108.

2) Enkele didactische modellen voor het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio,
13 jrg., nr. 1, p. 19-28.  

VERHOEVEN, P., en VAN HOOFF, A, et al., : “maar incipiam kan toch accusativus zijn ?" (4) Zie : doelstellingen van het katholiek secundair onderwijs van het type I (LICAP,
(naar een didactiek van tekstbegrip), in Lampas, 18dejrg., 1985, nr. 4, p. 279-293. D/1981/0279/001).   



«10 -

S. EVALUATIE

S.1. Voorafgaande bemerkingen

Wat betreft de uitbouw van een coherent geheel van doelstellingen op grond van de verschillende
leerplannen, het evaluatiemodel en het rapporteringssysteem van de eigen school : zie het leerplan
tweede jaar. Alle daar opgesomde punten blijven van kracht voor heel het curriculum.

5.2. Algemene principes

» De evaluatie moet gebeuren op basis van de doelstellingen die men in de loop van het jaar bewust
heeft nagestreefd. De leraar moetzich hierbij richten naar de doelstellingen en leerstofinhouden
zoals beschreven in hoofdstuk II en III met dien verstande dat de klassikaal behandelde niet ver-
plichte auteurs beschouwd worden als basisleerstof. Noch het al dan niet correct vervullen van
bijkomende opdrachten die als uitbreiding of uitdieping gegeven werden, noch het bereiken van
affectieve doelstellingen, komen in aanmerking voor de beslissing over het slagen.

~ In de derde graad is het nodig, met het oog op het hoger onderwijs,de leerling proeven te geven
over grotere gehelen. Zo kan men ook nagaan of hij bekwaam is om de plaats van een bepaald
element in een grotere context te zien.

5.3. Proeven

1) CONTROLEPROEVEN

» Met een toets in het begin van het jaar kan men nagaan welke onderdelen van de leerstof nog
uitgediept of bijgewerkt moeten worden.

* Proeven overhet basisvocabulaire : geregeld overhoren van het basisvocabulaireis noodzakelijk.
De minimumeis is hier dezelfde als in de tweede graad (8 juiste antwoorden op 10 bij
willekeurig gekozen en gewone woorden).

“Proeven over de beheersing van de basisgrammatica : men kan de kennis toetsen van
onderdelen die voor de derde graad belangrijk zijn, b.v. het Homerisch taaleigen, de Attische
vormen, de participiumconstructie, partikels enz.

«Proeven over de vordering in de leesvaardigheid : deze zijn ook belangrijk als voorbereiding
op de summatieve toets.

 

Met dergelijke controleproeven kan men nagaan hoe ver de leerlingen staan. Zo heeft men een
goed uitgangspunt voor repetitie-oefeningen en een beter inzicht in de samenstelling van de
klasgroep.

2) SUMMATIEVE PROEVEN

Deresultaten van deze proeven zijn doorslaggevend voor het slagen of mislukken van de leerling.

- Proeven over een in de klas gelezen tekst

« Zoals in het vierde jaar mogen deze proeven ook hier niet bestaan uit het louter reproduceren
van wat in de klas werd uitgelegd. De leerling moet de gelezen teksten ook vanuit andere,
vertrouwde invalshoeken kunnen benaderen (zie leerplan tweede graad, onder "IV.
Werkvormen, B.5". Indien men voor de proef een selectie van teksten als leerstof opgeeft,
moet deze selectie representatief zijn.

« De leerling moet in elk geval in staat blijken om :
* het basisvocabulaire en de basisgrammatica in de context toe te lichten $
*de inhoud nauwkeurig weer te geven, al dan niet door een vertaling, naar gelang van de in
de klas gebruikte methode ;

* de eisen van een bepaald genre te formuleren en de tekst daaraan te toetsen ;
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* een tekstfragment te plaatsen in het geheel (b.v. een argument in het geheel van het
betoog); ‚ .

* de tekst te situeren in een geheel van achtergronden,die in de klas aan bod gekomenzijn
(b.v. historische, mythologische enz.).

~ Proeven over leesvaardigheid

Het gaat hierbij over een niet-behandelde tekst die inhoudelijk en taalkundig aanleunt bij een
in de klas gelezen tekst. Deze moet vergezeld zijn van alle gegevens die men normaal bij een
klaslectuurverstrekt. De leerling moet de inhoud weergeven volgens de methode die in de klas
gebruikelijk is.
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LATIJN
 

4u, 6 u/w

1. INLEIDING

LL. Het leerplan LATIJN voor de derde graad met 4 of 6 lestijden sluit aan bij het leerplan LATIJN
voor de tweede graad met 4 of 6 lestijden
(D/1986/0279/003).
In de derde graad ligt de klemtoon op de lectuur van Latijnse auteurs. De basisprincipes waarop
de auteurscanonsteunt, zijn dezelfde als in het vierde leerjaar. In de derde graad wordt tevens de
basis van de taalkennis levendig gehouden en wordt deze taalkennis bij het lezen van de auteurs
verdiept en verruimd.

1.2. Het onderscheid tussen de 6-urige en de 4-urige leergang in de derde graad kan als volgt worden
omschreven :
- de 6-urige leergang biedt de leerlingen een ruimer beeld van en een grondiger inzicht in de

Latijnse taal, literatuur en cultuur; de leergang biedt meer ruimte voor taalreflectie (studie van
woordfamilies, etymologieën, synoniemen, …), meer ruimte voor bespreking van inhoudelijke en

stilistische aspecten, meer ruimte voor nawerking,
= op methodologisch vlak biedt de leergang van 6 lestijden meer ruimte voorvariatie in werkvormen,
en meer mogelijkheden om de leerlingen zelfstandig en creatief te laten werken (o.a. aan een
project over langere termijn).

1.3, Het leerplan van het vijfde leerjaar (met 4 of 6 lestijden) treedt in werking op 1 september 1989,
het leerplan van het zesde leerjaar op 1 september 1990. Voor het schooljaar 1989-1990 blijft voor
het zesde leerjaar het Experimentele leerplan van kracht (D/1974/0279/014).

14, Dit leerplan veronderstelt dat de leraren van de school-/scholen-gemeenschap concreet gestalte geven
aan de auteurscanon. Het ligt voor de hand dat zij in overleg met elkaar een coherente visie
uitwerken zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke geaardheid en interesse.

2. BEGINSITUATIE

De leergangen 4 of 6 lestijden LATIJN in de derde graad zijn bestemd voor leerlingen die in het
vierde leerjaar de leergangen met 4 of 6 lestijden hebben gevolgd.

3. DOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN

3.1. Einddoelstellingen van de derde graad

De einddoelstellingen van de derde graad zijn geïnspireerd door de Algemene doelstellingen van
de Klassieke Talen. Deze doelstellingen zijn als bijlage aan dit leerplan toegevoegd.

3.2. Basisdoelstellingen

‘ TAAL

1) ALGEMENE PRINCIPES

- parate kennis van de basiswoordenschat en basisgrammatica die in de loop van de voorgaande
jaren verworven en verstevigd is, blijft ook in de derde graad onontbeerlijk. 
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~ beide kunnen uitgebreid worden indien de frequentie van welbepaalde woorden (b.v. poëtische
woorden) en grammaticale elementen (b.v. de indirecte rede) binnen het taalgebruik van een
auteur de kennis ervan wenselijk maakt.

~ nieuwe begrippen (b.v. retorische) worden aangeleerd in functie van de te lezen teksten.
- in de derde graad winnen woordvolgorde en stijl nog aan belang. De doelstellingen en leer-
inhouden van het vierde jaar worden hernomen en uitgebreid. Dit geldt ook voor poëtische
taal.

~ men dienter rekening mee te houdendatnietalle leerlingen poézie (Ovidius) hebben gelezen
in het vierde jaar. \

2) WOORDVOLGORDE EN STIJL

a. Basisdoelstellingen

* de woordvolgorde van een zìn kunnen interpreteren.
- de stijlfiguren kunnen benoemen en hun effect of betekenis in een tekst kunnen aangeven.
- de vormgeving van een poëtische, historische en retorische tekst kunnen herkennen en in
functie van de bedoeling van de auteur interpreteren

b. Leerinhoud

~ de gewone woordvolgorde.
- stijlfigurenals alliteratie, anafoor, asyndeton, chiasme,ellips, hendiadys, hyperbaton, inversie,

litotes, metafoor, metonymie, oxymoron, parallelisme, pleonasme, polysyndeton, zeugma.
* retorische elementen zoals retorische vraag, uitroep, periodebouw.

© Toelichting

Deze leerinhoud is exemplarisch. Naargelang van de gekozen teksten kunnen deze of andere
elementen dienen om de basisdoelstellingen te bereiken.

3) POETISCHE TAAL

a. Basisdoelstellingen

= grondbeginselen van prosodie en metriek op teksten kunnen toepassen.
- de waarde van het versritme leren aanvoelen.
- van poëtische woorden de Nederlandse vertaling kunnen geven.
- aandacht hebben voor de vrije en kunstige woordvolgorde van de poëzie en voor de
bedoeling die er in bepaalde duidelijke gevallen achter schuilt.

- de klankwaarde van een poëtische tekst kunnen duiden.

b. Leerinhoud

+ prosodie :
. de voornaamste regels van de lengte van de lettergrepen.

~ metriek :
. de begrippen vers, versvoet (dactylus, spondeus, trochaeus), ictus, cesuur, hiaat, elisie,
synizesis, scanderen.

+ de dactylische hexameter.
~ versritme :

. het ritmisch effect van een overwegend spondeisch of dactylisch vers;

. waarde van de cesuur;

. waarde van het hiaat.
» poëtische woordenschat/woordgebruik :

. poëtische woorden eigen aan een bepaald auteur;
- overdrachtelijke betekenis/gebruik van woorden, vooral metonymie en metafoor.
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~ woordvolgorde :
. enjambement;
. het eigen gebruik van hyperbaton, de plaatsing van de cesuur in de poëzie.

+ klankwaarde:
. klanknabootsing, alliteratie...

. Stemming uitgedrukt door klanken.

€. Toelichting

- scanderen is geen doel op zìchzelf maar onmisbaar om een essentieel deel van de poëzie,
‘nl. het ritme, te kunnen bepalen. Scanderen is bovendien een noodzakelijk uitgangspunt voor
een kennismaking met het eigen karakter van de Latijnse poëzie. Scanderen leidt tot een
beter tekstbegrip en ook tot het leren metrisch-expressief lezen.

» het verdient aanbeveling ook andere metra aan te leren als die veel voorkomen.
- de leraar zal alle poëzie metrisch-expressief lezen.

LECTUUR

1) EENHEID LECTUUR-CULTUUR

In de derde graad vormen lectuur en cultuur één geheel. De tekst is een informatiebron over
de Grieks-Romeinse cultuur en vertrekpunt voor verdere exploratie en reflectie. Anderzijds zijn
cultuurgegevens nodig om een tekst te begrijpen.

2) DOELSTELLINGEN

- de boodschap en de literaire vormgeving van een klassiek werk (proza of poëzie) kunnen
ontdekken, beoordelen en ervan genieten.

= een inzicht hebben in en gevoel hebben voor het eigen karakter en het eigen genie van
Grieken en Romeinen in hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun religie en etiek,

hun geschiedenis en maatschappij, als bron van de westerse cultuur en als antwoord op vragen
van onze tijd.

+ oog hebben voor de algemeen menselijke problematiek als aanzet tot het vormen van een
persoonlijke en christelijk-humane levensbeschouwing.

LEERINHOUDEN

VIJFDE LEERJAAR met 4 of 6 lestijden

* verplichte auteur is Vergilius.
- de tweede verplichte auteur is te kiezen uit één van de volgende
auteurs : Catullus, Horatius of Livius.

- het staat de leraar vrij om bovendien :
„aanvullende en vergelijkende teksten die aansluiten bij bestudeerdeteksten van de eerste en/of

tweede verplichte auteur te lezen;

„een derde of vierde auteur te lezen, hetzij uit de keuze-auteurs van de tweede groep, hetzij
uit andere auteurs op voorwaarde dat deze niet als verplichte auteur gelezen worden in het
zesde jaar (overleg binnen de school is hier nodig);

„een thema uit te werken en zijn teksten in functie daarvan te kiezen.

ZESDE LEERJAAR met 4 of6 lestijden

= verplichte auteur is Tacitus.
- tweede verplichte auteur is te kiezen uit één van de volgende auteurs : Lucretius, Cicero,

Seneca, Augustinus, Erasmus.  
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~ het staat de leraar vrij om bovendien :
„aanvullende en vergelijkende teksten die aansluiten bij bestudeerdeteksten van deeerste en/of
tweede verplichte auteur te lezen;

„een derde of vierde auteur te lezen, hetzij uit de keuze-auteurs van de tweede groep, hetzij
uit andere auteurs op voorwaarde dat deze niet als verplichte auteur gelezen zijn in vroegere
jaren (overleg binnen de schoolis hier nodig);
„een thema uit te werken en zijn teksten in functie daarvan te kiezen.

Toelichtingen :

- in de derde graad vormen poëtische, historische, retorische en filosofische teksten de

leerinhoud. Het is aangewezen bij de keuze van de fragmenten van de auteurs deze vier
elementen in een evenwichtig uitgebouwd geheel aan bod te laten komen.

+ in het vierde en het vijfde jaar zijn de verplichte auteurs beperkt totde klassieke periode. In
het zesde jaar is geopteerd voor een verruiming naar christelijke en humanistische auteurs.

+ om een evenwichtig curriculum uit te bouwen en om overlappingen te voorkomenis een visie
vanuit de vakwerkgroep op de drie laatste jaren nodig. Dit curriculum moet rekening houden
met wat de leerlingen in de loop van de tweede graad gelezen hebben en moet ruimte laten
aan de leraar om in te spelen op de concrete klassituatie.

~in de 4-urige lecfgang vañ het vijfde leérjaar moeten aan de lectuur vanTacitus tenminste 30
lestijden worden besteed, aan de tweede verplichteauteur minimum 25 lestijden; in de 6-urige
leergang zijn dat respectievelijk 35 en 30 lestijden.

~ in de 4-urige leergang van het zesde leerjaar moeten aan de lectuur van Tacitus tenminste 30
lestijden worden besteed, aan de tweede verplichte auteur minimum 25 lestijden; in de 6-urige
leergang zijn dat respectievelijk 35 en 30 lestijden.

- de verplichting van Vergilius kan als volgt worden gemotiveerd : de figuur van Vergilius is een
complexe en boeiende persoonlijkheid, boeiend omdat geen enkele stempel op hem kan ge-
drukt worden :

» Vergilius’dichterlijke natuur is zo diep geraakt door de eindeloze reeks conflicten van zijn
tijd, dat de huiver ervoor voelbaar blijft in zijn oeuvre. Toch toont elk werk een andere
houding van de dichter hieromtrent :
* de diepere, maar artificiële wereld van de Bucolica,

* de nuchtere,menselijke wereld van de Georgica,
* de aarzelende, maar hoopvolle verwachtingen van de Aeneis.

De werken van Vergilius zijn een lyrisch aftasten van filosofisch gedachtengoed. In zijn
Bucolica schildert Vergilius het epicurisch zoeken naar geluk, los van de politieke en
maatschappelijke beslommeringen.
In zijn Georgica buigt hij dit om tot een eenvoudig genot dat de landmanin zijn landgoed
zijn dieren, zijn arbeid vindt. Zonder "zijn" epicurisme op te geven, voedt hij zijn ideeën
verder met belangrijke pythagorische en stoïcijnse waarden. De religieuze bezieling, de
"pietas-", de "virtus"-thematiek, de pantheïstische fatumproblematiek geven zijn Aeneïs een
diepere dimensie.

De idealen en personages van Vergilius zijn tegelijkertijd typisch Romeins en algemeen-
menselijk, vol twijfels en verwachtingen. De Aeneasfiguur b.v. belichaamt de imperialistische
trekken van de held, het plichtsbesef, de hoopvolle toekomst met Octavianus, het voorbeeldig

verleden. Tevens is hij de speelbal van onbegrijpelijke krachten en weerspiegelt hij in zijn
weekheid, in zijn passiviteit, in zijn liefde en verdriet, de angst en ontgoocheling van eentijd
op de rand van de ondergang.
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. Vergilius is door de Alexandrijnse stijl van de "Modernen” (Neoteroi) sterk beïnvloed. Toch

heeft dit formalisme, dit estheticisme nooit het overwicht op de boodschap van de dichter

gekregen. In zijn werken duikt wel de Alexandrijnse zin voor het detail en voor het

fragmentarische op, soms ten koste van de samenhang, de structuur, de zeggingskracht. Zijn

kleurrijke en beeldrijke taal vol klankeffecten en stijlfiguren zijn een onuitputtelijke bron ter

bespreking.

. Vergilius’literair werk en zijn (Griekse) bronnen bieden vele mogelijkheden tot de studie van

verschillende literaire genres, van imitatie, van aemulatio met de Grieken, van confrontatie

tussen de Griekse en Romeinse gedachtenwereld, van ‘nawerking’. tot op onze dagen.

-de verplichting van Tacitus kan als volgt worden gemotiveerd :

Tacitus is tegelijk historicus en moralist; hij heeft een eigen kijk op het politieke leven van

zijn tijd. De psychologische benadering en de dramatisering van de gebeurtenissen geeft aan

zijn geschiedenis een actuele dimensie. Zijn stijl is zeer persoonlijk en altijd functioneel.

. Tacitus is een groot historicus. Hij maakt de algemene lijnen duidelijk van de evolutie van

de Romeinse maatschappij in het begin van de keizer-tijd. Voor hem is het grondgegeven van

de politieke realiteit de spanning tussen idee en werkelijkheid, tussen ideaal en vervulling.

Hij belicht politieke en sociale grondbegrippen als "auctoritas, res publica, ius, lex, pax,

bellum iustum, fides, mos maiorum”; hierbij kan een kritische vergelijking met moderne

inzichten aansluiten. Tacitus zelf confronteert de Romeinse maatschappij met die van de

Germanen.

„Tacitus is een verbeten tegenstander van onrecht en conformisme. Hij bestrijdt begrip voor

toegeeflijkheid tegenover het kwaad, dat hij aanklaagt om de mens beter te maken. Hij heeft

metzijn geschiedschrijving en met zijn monografie over de Germanenduidelijk moraliserende

bedoelingen.

Hij reflecteert over de menselijke situatie : hij stelt vragen over het lot van de mens en over

zijn manier om de zware bedreigingen van het lot te bezweren. Verder verdiept hij zich in

het probleem van de macht zonder zich evenwel persoonlijk te engageren.

. Tacitus dramatiseert de historische feiten. Hij analyseert de gevoelens die de acteurs van zijn

drama bezielen; daardoorstijgen zijn personages uit boven het historisch-éénmalige en worden

ze exempla, zoals de figuren uit een echte tragedie.

Tacitus heeft een zeer persoonlijke stijl ontwikkeld, gekenmerkt door ernst, waardigheid,

kracht, bondigheid. Er is steeds een sterk verband tussen de inhoud en de esthetische vorm-

geving : men kan niet voorbijgaan aan het indringende woordgebruik, de opvallende zinsstruc-

turen en de variatie in de stijlfiguren.

„de keuze van de fragmenten uit de verplichte auteurs kan vanuit een verschillende invalshoek

gebeuren :

‚de leraar kan de auteur centraal stellen : hij maakt dan een keuze uit het oeuvre van de

auteur om zijn persoonlijkheid, stijl of thematiek in het licht te stellen;

«de leraar kan een werk centraal stellen : hij maakt dan een keuze uit representatieve delen

van dat werk om een inzicht te geven in de structuur en de samenhang van het geheel;

„ hij kan een thema kiezen in één of meerdere werken van de auteur;
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CULTUUR 4.2. Specifieke didactische aanwijzingen

1 wat methodologische wenken bij specifieke leerstofonderdelen zijn reeds daar opgenomen1) DOELSTELLINGEN Heel wat metho 2 ij sp
onder de rubriek "Toelichting".

+ inzicht verkrijgen in de nog steeds doorlevende invloed van het klassieke model op onzeWesterse wereld.
+ de kijk op de eigen leefwereld verruimen door een confrontatie aan te gaan met de antiekewereld waaruit zij is gegroeid : in hoever stelt onze beschaving nog dezelfde vragen over de

1) TAAL

= vermits de parate kennis van de basiswoordenschat verondersteld is, verdient het aanbeveling
i begin van het schooljaar te peilen naar het niveau van die kennis en zo nodig eeneld

en

hi lutie als de Oudheid ij

nog

dezelfd den als zij? daa neel,
wereld en haar evolutie als de Oudheid en geven wij nog deze €antwoor en als zij? systematische herhaling in te bouwen:Aanleunend bij de gelezen teksten kan men dieper ingaan op thema’s uit het filosofisch en het : \
religieus denken, de tragedie ofde mythologie (als verklaring voorhet ontstaan van mens en ; ‘ - de leerlingen moeten een duidelijk beeld krijgen van wat op dit punt van hen verwacht wordt :
natuur, de morele normen, enz...).

|
welke woorden worden als basis beschouwd ? Welke moeten ze kunnen afleiden ?

Ru - het is nuttig bij de lectuur van een auteur de in de fragmenten frequent voorkomende woordenSass Il wee à
te laten memoriseren.~ Suggesties bij het vijfde jaar :

- bij Vergilius : het Augusteïsche reveil, de antieke goden- en sagenwereld, opvattingen over
- de leraar moet de leerlingen een woordenboek Latijn-Nederlands oordeelkundig lereneeuwigheid en het hiernamaals, de vroege geschiedenis van Rome, kunstuitingen i.v.m. gelezen: 2 " Ee ebruiken.teksten, opvattingen over het geluk, de liefde, de vriendschap, het huwelijk... E

que ;
- wanneer de leraar bij de lectuur van de auteurs lacunes in de kennis van de basisgrammatica. Suggesties bij het zes ae

vaststelt, laat hij d(i)e betreffende onderdelen herhalen.
. bij Tacitus : groei van Rome tot een wereldmacht, oorzaken van het verval van Rome, de
eerste nnen van het christendom te Rome. = nieuwe grammaticale elementen, nodig om de tekst te begrijpen, zijn een middel, geen doel.

» bij filosofische teksten : religie en moraal, filosofische stelsels.
» bij retorische teksten : het Romeinse rechtswezen, de politieke structuren en ambten, de ~ het inhoudelijke en literaire aspect van de tekst krijgt meer en meer voorrang.machtsverhoudingen...

Menzal overdreven grammaticale analyses en uitgesponnen filologencommentaren vermijden.
Die vallen buiten de doelstellingen van de Klassieke Studiën en kunnen zelfs als verrijkings-

*ee doelen niet verantwoord worden.
In dit hoofdstuk volgen aanbevelingen. Hetzijn geen verplichtingen maarsuggesties en bedenkingen.

4.1. Algemene didactische aanwijzingen
2) LECTUUR

- de leraar zal in overleg met zijn collega’s kiezen voor een bepaalde methode van lezen. Als
I g de leraarvaststelt dat de gebruikte methode onvoldoenderesultaat oplevert, kan hij individueel~ bij de concrete toepassing van dit leerplan is overleg onder de collega’s van de school/scholen-ij ii andere methodes aanwenden.gemeenschap noodzakelijk; vooral bij de keuze van auteurs en teksten. Zo vermijdt men dat

a ~ de tekst wordt niet door de leraar alleen verklaard en geinterpreteerd. .

Hij zal de leerlingen de vaardigheid aanleren om tekst zelfstandig aan te pakken. Hij zal~ in het begin van hetvijfde jaar zal de leraar aandacht hebben voor de verschillende beginsituaties hiervoor de nodige tijd vrijmaken en verschillende didactische werkvormen benutten.(4 of 6 lestijden in de tweede graad) van de leerlingen.
Erzullen zich nog verschillen voordoen qua leertempo, leerstijl en interessesfeer. Eventueel moet

| - vertalen is één van de middelen om te controleren of de tekst begrepen is. Tekstbegrip is
deleraar hierbij remediërend optreden, o.a. herhaling inbouwen en nagaan ofde leerling met deze ,

ij i ruimer dan vertalen.bijkomende hulp kan aansluiten.

| ;
~ het is wenselijk dat proza in het vijfde jaar aan bod blijft komen omwille van de continuïteit* de leraar zal de keuze van de teksten voor de leerlingen motiveren.
naar het zesde jaar toe (b.v. via keuze tweede auteur, vergelijkingsteksten, in huistaken...).

- men moet de leerlingen inlichten over de doelstellingen, over wat ze bij elk leerstofonderdeel |" "Hi à klmoeten "kennen en kunnen". Hierdoor biedt men de leerlingen een groter houvast. 5. EVALUATIE
+ ook in de derde graad verdient het aanbeveling de grote verscheidenheid van didactische werk- 5.1. Kenmerken van een goede toetsvormen te benutten; "varietas delectat” ! Deleraar opteert hierbij meer en meer voor werkvormendie de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen.

 

De toetsen moeten valied zijn, d.w.z. rechtstreeks inspelen op de basisdoelstellingen : men moet
duidelijk weten wat men metde lessen moet bereiken en watbijgevolg door de toetsen dient geéva-

lueerd te worden.  
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De toetsen moeten representatief zijn :

~ qua leerstofinhoud. Ze moeten het geheel van de leerstof bestrijken.
Ze moeten voldoende duidelijk maken in welke mate de basisdoelstellingen m.b.t. vocabularium,
grammatica, teksten, stilistiek en cultuur bereikt zijn.

* qua beheersingsniveaus. De verschillende niveaus van de gebruikte taxonomie (kennis, inzicht,
toepassing.) moeten evenwichtig gespreid aan bod komen en dit op grond van de doelstellingen.

De toetsen moeten herkenbaar zijn : ze moeten in de lijn liggen van de manier van werken tijdens
de lessen.
De toetsen moeten betrouwbaar zijn : de vragen moeten ondubbelzinnig geformuleerd worden.
Bijkomende uitleg zou moeten overbodig zijn.

5.2. Suggesties

* de toets is een momentopname in het leerproces. Het is van belang dat de leerling op geregelde
tijden weet waar hij in het leerproces staat.
Daarom zal de leraar de resultaten op een of andere wijze met de leerling bespreken. Tevens
verdient het aanbeveling dat de leerling in zijn groei naar zelfstandigheid de kans krijgt zichzelf
te evalueren.

~ de parate kennis van de basisgrammatica wordt het best getoetst aan de hand van de teksten.

* de nieuwe elementen van vocabularium of grammatica nodig om de bestudeerde tekstte begrijpen,
worden mee geëvalueerd.
In de loop van het schooljaar gebruikt men bij het toetsen van het tekstbegrip best verschillende
evaluatievormen naast elkaar : synthese, parafrase, vertaling.

~ bij de evaluatie moet het aandeel van de analoge teksten in de loop van de derde graad nog aan
belang winnen, zonder evenwel een gezond evenwicht tussen bestudeerde en analoge teksten te
verstoren.

~ men moetde zelfstandigheid, de methodologische aanpak, het oordeelsvermogen en de creativiteit
van de leerlingen evalueren. Het is b.v. mogelijk een groter tekstgeheel door de leerlingen over

een langere periode zelfstandig te laten verwerken en dan te toetsen.

* afhankelijk van de aard van de toets (hoeveelheid leerstof, moeilijkheidsgraad, hulpmiddelen…)
moet de leerling over voldoende tijd kunnen beschikken.

= de lay-out van een toets is belangrijk.

5.3. Slagen/niet-slagen

~ Slagen/niet-slagen van het vak hangt af van het al dan niet bereiken van de basisdoelstellingen.
De eindevaluatie in het zesde jaar wordt (mee) bepaald door de mate waarin de einddoelstel-
lingen van de Klassieke Studiën zijn bereikt.

6. AANHANGSEL: ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE KLASSIEKE TALEN

 

"Uit Nova et Vetera 56 (1978-1979), 3 pp. 191-193.

De studie van de Klassieke Talen wil de leerling vormen om :

6.1. een tekst, analoog aan de bestudeerde teksten, in de respectieve oude taal te kunnen begrijpen
naar vorm en inhoud d.w.z. zelf die tekst kunnen ontleden, interpreteren en commentariëren door
kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen.  

 

.21-

Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot analyse, synthese en evaluatie van een

klein geheel.

Meer in het bijzonder worden verondersteld :

1) Een basiskennis van :
- de taal : woordenschat, grammatica en stilistiek;

- de cultuurhistorie :
. leven en werk van de auteur,
- geschiedenis van detijd,

. culturele achtergrond. |
- de informatiebronnen : woordenboeken, grammatica’s, naslagwerken, commentaren e.d.;

- de verschillende soorten van verklaring : woordverklaring, realia, tekstinterpretatie (vorm en
inhoud);

=de verschillende methoden van tekstinterpretatie met de criteria die een kritisch oordeel
(logisch, ethisch, esthetisch, sociaal) mogelijk maken.

2) - bekwaamheid om deze basiskennis door de nodige transfer efficiënt te laten functioneren voor
het tekstbegrip o.m. door intuïtie, deductief en inductief denken;

» bekwaamheid tot abstract taalkundig denken.

3) Rijpheid om de tekst affectief aan te voelen en expressief te lezen of voor te dragen.

6.2. Door zelfstandige studie de structuur en de boodschap van een klassiek werk (proza en poëzie)
analoog aan de bestudeerde werken, te kunnen ontdekken, beoordelen en ervan kunnen genieten.

Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot structurering en beoordeling van een groot
geheel.
Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld onder A) :

1) Een basiskennis van :
- de literaire context : literatuurgeschiedenis en literaire theorie…
- de socio-culturele context.

2) Bekwaamheid om door de nodige transfer deze kennis te kunnen toepassen op een groot geheel,
o.a. door systematisatie.

3) Rijpheid om te kunnen genieten van de rijkdom in een werk (motivatie).

6.3. Een inzicht te hebben in en een gevoel voor het eigen karakter en het eigen genie van Grieken

en/of Romeinen -als bron van de westerse cultuur en als antwoord op vragen van onzetijd- in hun
taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij.

Dit veronderstelt in het algemeen : bekwaamheid tot abstraheren in die domeinen.
Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld onder A en B) :

1) Een basiskennis van : k
- nuttig vergelijkingsmateriaal in de verschillende domeinen, vooral uit het heden;
- vergelijkingscriteria in die domeinen.

2) Bekwaamheid om :
- kritisch te vergelijken;

, - te abstraheren van defeitelijkheid, het concrete, het individuele;

- zinnige relaties te leggen tussen het heden en de bronnen van onze cultuur.

3) Zin hebben voor (=motivatie):
- taal., literatuur-, kunst- en maatschappijproblemen;
- studie van de bronnen;

- esthetisch beleven;
- de eeuwige mens, zoals die in de kunst, vooral de letterkunde van de antieken,tot uiting komt.
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6.4. Een ontwikkelings- en beschavingspeil bereiken dat de jonge mens in staat stelt om op de eerste
plaats zich als mens verder te ontplooien in het leven, vervolgens om zich vruchtbaar te kunnen
wijden aan verdere studie.

Dit veronderstelt in het algemeen : bekwaamheid tot transfer naar andere domeinen van kennen
en kunnen, voor zover althans die domeinen verwantschap vertonen met de specifieke manier van
denken en doen in het klassieke talenonderricht.
Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld onder A, B en C) :

1) Een basiskennis van :
- de evolutie in het denken en doen van de mensen;
- een eerste, voorlopige synthese van levensbeschouwing. . . i ‘

2) Bekwaamheid om :
- de opgedane kennis en de verworven methoden vruchtbaar te doen inwerken bij het verwerven
van nieuwe kennis of het aanleren van andere methoden van doen, en dit voor dezelfde, maar |

ook voor andere domeinen van de geest;

= op ethisch vlak een dialoog aan te gaan met mensen en waarden;
- de voorlopige synthese van levensbeschouwing door relativering en ervaring te kunnen over- |
stijgen.

3) - openheid voor een humane levensbeschouwing, zoals het christendom er gestalte aan gegeven
heeft;

~ bereidheid tot engagementin de actuele maatschappij en cultuur. |

‘Toelichtingen

1) Wij hebben getracht een gestructureerde lijst te geven van onze meest specifieke doelstellingen,
zonder te willen beweren dat die specificiteit ook een monopolie inhoudt, want vele doelen

hebben wij met andere vakken gemeen. Wij zochten alleen naar de eigen inbreng vanuit de
specifieke inhoud en methode van ons vak. Uit die specificiteit vloeit wel voort dat de opge-
somde doelen niet exhaustief zijn.

2) Bekwaamheden worden in de structuur - enigszins in opgaande graad - vermeld waar ze het
meest van toepassing lijken, alhoewel die plaats niet exclusief is. Elke menselijke activiteit is in
feite complex en de vruchtvan verschillende bekwaamheden. Hoofdzaak blijft in een verantwoord
schema aan te stippen welke bekwaamheden wij kunnen en willen nastreven.

3) Er werd - op dit vlak van algemeenheid - geen sterk onderscheid gemaakt tussen cognitieve,
affectieve en psychomotorische doelen, weer omwille van de complexiteit op dit niveau. Wordt
onder 1 telkens over kennis gesproken, toch zijn 2 en 3 niet louter affectief te noemen, daar de |
kennis er een onmisbare rol in speelt.

4) Termen die verwijzen naar affectieve doelstellingen, zoals "rijpheid", "zin voor”, veronderstellen
een betrokkenheid die tenminste met de graad van responsie overeenkomt.

  
 


