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1 INLEIDING 

1.1 Situering 

Deze leerplanbrochure bevat de volgende leerplannen van klassieke talen in de derde graad van het Algemeen 

Secundair Onderwijs: 

— het leerplan Grieks voor de studierichtingen Grieks-Latijn, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde; 

— _ het leerplan Latijn voor de studierichtingen Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn- 

wiskunde. é 

Het zijn leerplannen van 4 lestijden. 

Deze leerplanbrochure vervangt die van september 1992 (Licap — Brussel D/1992/0279/017). 

Belangrijke vernieuwingen in deze leerplannen zijn het gevolg van de invoering van de specifieke eindtermen 

(SET) voor de ‘polen’ Grieks en Latijn. Ze steunen op het studieprofiel Klassieke Studies dat door de Dienst voor 

Onderwijsontwikkeling is ontwikkeld. De specifieke eindtermen zijn door de Vlaamse regering definitief goedge- 

keurd. Dat betekent dat er voortaan ook voor de vakken Grieks en Latijn door de overheid doelen zijn vastgelegd 

die de leerlingen op het einde van het secundair onderwijs moeten bereiken. 

De specifieke eindtermen zijn integraal verwerkt in de leerplandoelstellingen zowel van het leerplan Grieks als 

van het leerplan Latijn. De leraar die de leerplandoelstellingen bij de leerlingen bereikt, realiseert dus de speci- 

fieke eindtermen. 

De specifieke eindtermen zijn volledig als bijlage in de leerplanbrochure opgenomen. 

De specifieke eindtermen leggen een aantal inhoudelijke klemtonen die minder uitdrukkelijk in de vorige leer- 

plannen aan bod kwamen. We noemen hier de studie van cultuur en cultuuruitingen, het grote belang van de 

receptie zowel op literair als op niet-literair gebied en de creatieve verwerking. Er ligt ook een sterke klemtoon op 

de onderzoekscompetentie. 

Andere grote veranderingen in deze leerplannen ten opzichte van de tweede graad zijn verder: de ordening van 

de leerplandoelstellingen volgens de drie momenten van tekststudie (taal-, lectuur- en cultuurreflectie), de con- 

cretisering van de leerplandoelstellingen per aspect, de verfijning van het begrip vertalen en de suggesties voor 

de vrije ruimte. 

In het leerplan Latijn is ten opzichte van het vorige leerplan een aanpassing van de verplichte auteurs en de as- 

pecten doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de zogenaamde ‘tweede verplichte auteur te kiezen uit…’ weggevallen. 

Vermelden we ook dat bij het opstellen van de leerplannen rekening is gehouden met de bevraging die in het 

schooljaar 2001-2002 via de begeleiding klassieke talen in de scholen is georganiseerd. 

Ten slotte willen we erop wijzen dat beide leerplannen graadleerplannen zijn. 

De leerplannen treden op 1 september 2004 progressief in werking. 
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4.2 Plaats van het Grieks in de westerse cultuur 

1.2.1 Algemene verantwoording 

1.2. 

De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt is pedagogisch waardevol en verantwoord: de 
Egyptische, Joodse, Chinese, Japanse, Amerikaanse, Afrikaanse en Europese maatschappijen hebben elk 

momenten beleefd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot wat men “cultuur” noemt. 

Als men dan moet kiezen, is de grondige studie van die cultuur waarin de eigen maatschappij haar wortels 

vindt, pedagogisch het meest verantwoord. : 

Als we onze huidige maatschappij in West-Europa bekijken, stellen we vast dat het fundament van haar 

historische opbouw in Griekenland ligt. De Griekse beschaving heeft het denken en de ingesteldheid van-de 

westerse mens gekneed. Ze heeft meer in het bijzonder zijn aandacht gewekt voor de mens: 

zijn maatschappelijk bestaan en bestemming; 

zijn kunstzinnige creativiteit en zijn wiskundig-wetenschappelijk denken; 

zijn verantwoordelijkheidsbesef voor het eigen leven en dat van de medemens. 

Ze scherpte zijn zin voor intellectuele duidelijkheid. 

De studie van het Grieks als taal loont de moeite die ze vraagt, om meer dan één reden. Elk van die rede- 

nen of intrinsieke waarden apart, kan men wellicht ook voor andere leervakken aanhalen, maar in de éne 

studie van het Grieks zijn ze alle tegelijk te vinden. 

De kracht van de studie van het Grieks als taal ligt juist in de bundeling ervan. Al worden ze nu apart uitge- 

werkt, we mogen ze nooit van elkaar isoleren. 

Maar het vak Grieks voert ook via die taal tot de lectuur van de auteurs en openbaart zo de volle rijkdom van 

de Griekse cultuur. 

2 Studie van de Griekse taal 

Het aanleren van het Grieks als taal is op zichzelf al zeer vormend. Enerzijds verschilt het Grieks onder 

andere door zijn flecterend karakter grondig van het Nederlands, anderzijds vertoont het nog meer dan vol- 

doende overeenkomsten ermee. 

Als verst verwijderde van de meest nabije talen in ons bereik, activeert het Grieks dan ook ten zeerste 

het taaldenken en schept het gunstige voorwaarden voor het leren van andere talen. Door de studie 

van het Grieks komen de leerlingen in contact met een heel andere denkvorm dan ze gewoon zijn. De- 

ze denkvorm wordt onder andere gekenmerkt door de voorrang bij het werkwoord van aspect op tijd, 

van medium op passivum, door verfijnde nuanceringsmogelijkheden van taalelementen die moeilijk ver- 

taalbaar zijn zoals de participiaconstructies en de partikels, door helderheid in de opbouw van de ge- 

dachtegang. Contact met de Griekse taal en met het Griekse denken schept inzicht in eigenschappen, 

mogelijkheden en beperktheden van “taal”. 

Als studie van een niet-direct-bruikbare taal, leert de studie van het Grieks de jonge mens het louter uti- 

litaire overstijgen. 

Door de aandacht die woordafleiding en woordvorming vanzelf krijgen in de studie van het Grieks, ontwikke- 

len de leerlingen hun aanleg om ook in andere talen de woorden vanuit hun samenstelling en samenhang te 

doorzien. 

Door zijn flecterend karakter is het Grieks een voortdurende aansporing tot aandacht, opmerkzaamheid, 

snelheid en precisie in het analyseren en in het synthetiseren van wat door analyse ontdekt is. 

  

Het Grieks is door een uiterst begaafd volk gebruikt en verfijnd tot het instrument waarmee het steeds dieper 

en helderder kon denken en dat denken nauwkeuriger kon verwoorden. 

Het kan dan ook niet anders of het contact met een dergelijke taal is op zich al een begin van scholing tot 

helder en genuanceerd denken. 

Die preciesheid en nuancering dankt het Grieks onder andere aan zijn grote rijkdom aan partikels die 

de samenhang van de gedachte of de gevoelssfeer van de mededeling verduidelijken. 

Het dankt die wellicht nog meer aan zijn grote rijkdom aan werkwoordelijke vormen, waardoor het 

Grieks het veelvormig willen, voelen, bedoelen, handelen, het persoonlijk innerlijk bewegen en worden 

van de mens en de schakeringen van zijn inzicht kan weergeven. 

Het Grieks is het moedervocabularium geworden van een groot gedeelte van de moderne wetenschappelij- 

ke terminologie. Grieks leren is daardoor al een eerste inwijding in de hedendaagse wetenschappelijke taal. 

Verder ontsluit de kennis van het Grieks de toegang tot de Griekse cultuur door de lectuur van de auteurs in 

de oorspronkelijke taal. 

De tekst in de oorspronkelijke-taal kunnen lezen is bijzonder kostbaar. Immers, vertalingen kunnen wel 

een benaderend idee geven van de rijkdom van deze voor Europa zo belangrijke schrijvers, maar een 

vertaling is altijd een bepaalde interpretatie die noodzakelijkerwijze veel van de rijkdom van het origi- 

neel laat verloren gaan. 

Daarenboven moet iemand die in de oorspronkelijke taal leest, c.q. vertaalt, zelf de zin en de samen- 

hang van geheel en onderdelen achterhalen, en dat kan men alleen door methodisch te werk te gaan 

en rekening te houden met een veelheid van mogelijkheden en schakeringen. Zo leert men methodes 

en werkwijzen die van groot nut zullen blijken voor alle vormen van wetenschappelijk denken en wer- 

ken, zowel op het gebied van de menswetenschappen als op dat van de exacte wetenschappen. Niet 

alleen werken met abstracties, maar ook leren accuraat abstraheren is belangrijk. Een adequaat middel 

daartoe is de studie van het Grieks. De woorden immers die abstracte begrippen uitdrukken, zijn nog in 

de levende werkelijkheid geworteld. 

Zo kunnen de leerlingen ontdekken hoe de mens tot abstractie is gekomen. 

4.2.3 Studie van de Griekse literatuur en cultuur 

De studie van het Grieks voert uiteraard tot de lectuur van de auteurs in de oorspronkelijke taal. Want, zoals 

boven al is gesteld, geven vertalingen slechts een benaderend en enigszins vertekend beeld van de rijkdom 

van het origineel. Daarom blijft de lectuur in het Grieks een - zij het niet zonder moeite realiseerbaar - ideaal. 

Het voortdurend methodisch aftasten van de tekst is bovendien zeer vormend. Bij de Griekse auteurs vinden 

we een totaalbeeld van het Griekse denken en voelen. Precies die auteurs hebben bovendien de Latijnse 

cultuur-en-daardoor de westerse cultuur sterk geïnspireerd. 

De Griekse geest gaat naar het essentiële en het universele. Het contact met filosofische, sociale en weten- 

schappelijke vragen in hun oorspronkelijke en daardoor eenvoudigere vorm leidt niet alleen tot een beter in- 

zicht in de ontwikkeling van onze complexe cultuur, maar ook tot een kritische houding in de huidige wereld. 

Zeker in onze tijd is dat laatste een pedagogische noodzaak, willen wij een levensstijl bevorderen waarin 

menselijke waardigheid en levensgeluk centraal blijven staan. 

Meer bepaald brengt de studie van de Griekse cultuur de leerling in contact met de menselijke problemen 

van alle tijden en met voorstellen tot oplossing ervan. Veel van het gedachtegoed dat in het Westen is op- 

gebouwd, vindt zijn wortels in de Griekse cultuur, onder meer: 

de gedachte dat de mens medeverantwoordelijk is voor de loop van zijn bestaan en geenszins als 

weerloos slachtoffer aan een blind en grillig en onverbiddelijk noodlot is overgeleverd; 

dat het lijden een les bevat en een door de god getekende weg kan worden die voert naar wijsheid; 

dat alles-transcenderende krachten aan de macht van de staat een grens hebben gesteld: de onver- 

vreemdbare rechten van de menselijke persoon; 
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dat wij een raadsel zijn en dat de mens niet in formules kan worden gevat; 

dat de zedelijke eer een hogere waarde heeft dan het leven; 

dat het leven zelf zinvol kan worden gemaakt door offer en dienstvaardigheid; 

dat innerlijke tevredenheid en bescheidenheid meer bepalend zijn voor het geluk van de mens dan suc- 

ces en aanzien naar buiten. 

De dialoog met de oude meesters bevordert de morele bewustwording en is een steun bij de uitbouw van 

het gevoelsleven. 

De Griekse teksten verschaffen immers toegang tot mythen, filosofische systemen en drama’s, waarin we 

respectievelijk de belichaming van inzicht en wijsheid, de porsprong van het rationele denken en eenvoudi- 

ge prototypes van menselijke situaties vinden. 
1 

In de studie van de Griekse cultuur ontmoet de leerling een open beschaving met aandacht voor het vreem- 

de en met een drang naar overleg en dialoog. Daardoor wordt hij ertoe aangespoord de eigen opvattingen 

te relativeren. 

Bovendien kan de studie van de Griekse cultuur heel wat hedendaagse feiten en opvattingen verklaren en 

verduidelijken. Ze is immers de bron van vele woorden, vele opvattingen en vele probleemstellingen op we- 

tenschappelijk en artistiek gebied. Vele westerse denkvormen onder andere vinden hun bron in Grieken- 

land. Door hun rationele en kritische ingesteldheid hebben de Grieken de stap gezet naar wetenschappelijk 

denken, van wijsheidsliteratuur naar filosofie, van epische verhalen naar geschiedenis, van praktische re- 

kenkunde naar abstracte wiskunde. 

Vele volkeren kenden een vorm van geschiedschrijving, maar de Grieken zijn de grondleggers van de histo- 

risch-kritische denkvorm; vele volkeren kenden een of andere vorm van drama, maar de Grieken zijn de 

grondleggers van de tragedie geweest; onze geneeskunde begint bij de experimentele geneeskunde van 

Hippocrates; ons scherpe bewustzijn van het persoonlijk geweten gaat voor een groot deel terug op Socra- 

tes, ons empirisch onderzoek gaat terug op Aristoteles, onze democratie - via Athene - op lonië. 

— _ Aangezien de Griekse literatuur én naar vorm én naar inhoud zo gevarieerd en rijk is, kan ze de jonge men- 

sen van heden blijven aanspreken. Men kan dan ook een lectuurprogramma van hoog pedagogisch gehalte 

samenstellen. Dat kan - door middel van een goede begeleiding - de jongeren binnenvoeren in een wereld 

die hun enerzijds vertrouwd zal voorkomen wegens de zo menselijke en eenvoudige verwoording van idee- 

en en gevoelens, en anderzijds toch nog vreemd genoeg aan hun eigen ideeën en gevoelens en aan die 

van hun leefwereld. Zo worden ze geprikkeld tot nadenken. Op die manier kunnen ze elk van beide werel- 

den kritisch leren waarderen. 

— __De bewustwording van nood aan herbronning is een fundamenteel kenmerk van ons huidig geestesleven. 

Waar het gaat om herbronning komt de Griekse cultuur bij uitstek in aanmerking. 

1.3 Plaats van het Latijn in de westerse cultuur 

1.3.1 Algemene verantwoording 

Het is pedagogisch waardevol om de wortels van onze cultuur te bestuderen. De westerse cultuur is schatplichtig 

aan de Oudheid waarvan de Romeinse beschaving een essentieel bestanddeel is. 

1.3.2 Betekenis van Latijn door de eeuwen heen 

— De Romeinse beschaving is een basispijler van de westerse cultuur. Het eigen Romeinse genie heeft door- 
gewerkt in de staatkundig-militaire organisatie, het recht en de kunst. Het heeft de Kerk die zich op deze or- 

ganisatie heeft geënt, mede gemodelleerd. 

Een kenmerk van het Romeinse genie is het assimilatievermogen. In een heel speciale relatie staat Rome 

tot de Griekse cultuur. Grote Romeinse geesten stelden zich tot doel op een eigen wijze de Griekse voor- 

beelden te evenaren en te overtreffen. In deze zin fungeert de Romeinse cultuur als doorgeefluik, onder an- 
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dere op het vlak van filosofie, taal, literatuur en kunst, en heeft er bovendien haar eigen accenten aan toe- 

gevoegd. 

= Latijn is de basistaal van de romaanse talen: Frans, \taliaans, Spaans … Het Latijn heeft de Germaanse 

talen door acculturatie duidelijk beïnvloed. Dit blijkt ook in het Nederlands. 

Als cultuurtaal bleef het Latijn in het Westen gedurende eeuwen in gebruik. In de Kerk is het Latijn nog 

steeds de officiële taal. 

Latijn blijft zijn stempel drukken op de wetenschappelijke terminologie en wordt ook gebruikt bij de naamge- 

ving van nieuwe begrippen. 

1.3.3 Betekenis van Latijn voor de algemene vorming 

1.3.3.1 Studie van de Latijnse taal 

De studie van de Latijnse taal is waardevol door de formele vorming. 

— _De studie van Latijnse woorden heeft een utilitair aspect. De leerling zal geneigd zijn het woord in de mo- 

derne talen etymologisch en semiologisch te bekijken. 

— _De studie van de Latijnse grammatica biedt de leerling een referentiekader, een coherent (logisch) geheel 

aan. 

— _De studie van het Latijnse woord en de Latijnse taal (flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde) biedt 

een grote analytische en synthetische vorming. Zo ontstaat er een habitus om dit analyseren en synthetise- 

ren op andere domeinen toe te passen. 

— Door de eigen wijze waarop Latijnse teksten ‘gelezen’ worden, nl. het voortdurend methodisch aftasten en 
decoderen van de tekst, draagt de studie van het Latijn bij tot het leren lezen. Er wordt een beroep gedaan 

op acribie, concentratie, grondigheid en geduld. 

1.3.3.2 Studie van Romeinse literatuur en cultuur 

= De studie van Latijn biedt de mogelijkheid om de Latijnse literatuur in de oorspronkelijke taal te lezen en 

ervan te genieten. 

~ De kennis van Latijn biedt een directe toegang tot bronnen van de westerse beschaving. 

—  Latijn studeren en lezen is het contact met het verleden bewaren. De mens is een wezen met een geschie- 

denis; wanneer hij van Z'n verleden afgesneden wordt, treedt vervreemding op en is hij niet meer in staat 

zichzelf te begrijpen en te relativeren. 

De studie van de Romeinse beschaving steunt op de premisse dat het verleden ons waardevolle dingen te 

bieden heeft. 

= De Romeinen hebben een eigen stempel gedrukt op de beeldende kunst (bouwkunst, portretten, fresco's, 

bas-reliëfs …) en op de bouwkunst (thermen, basilica's, amfitheaters, heirbanen …). Het bestuderen van de- 

ze culturele uitingen is kennismaken met de culturele identiteit en het patrimonium van de westerse bescha- 

ving. 

— _ Zich inleven in een andere beschaving en letterkunde, in casu de Romeinse, is meedenken met wie anders 

denkt; een “vreemde” cultuur bestuderen is intreden in een “andere” denkwereld, is luisteren naar een bood- 

schap die tegelijk vertrouwd en vreemd is. Een andere cultuur binnenstappen helpt afstand nemen van de 

eigen cultuur. Hierop doordenken is zichzelf als mens beter leren kennen en helpt de Romeinse én de eigen 

cultuur relativeren en kritisch benaderen. 

— __De kennis van de Romeinse beschaving leidt tot een beter inzicht in het Nachleben. 
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2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat twee onderdelen. 

—  Eerstworden de Algemene doelstellingen van de klassieke talen vermeld (2.2). Zij gelden voor de zes leer- 

jaren en zij zijn ook in de leerplannen van de eerste en tweede graad terug te vinden. 

— Vervolgens (2.3) willen wij verduidelijken welke vaardigheden en attitudes door het nastreven van de doel- 

stellingen in de vakken Grieks en Latijn bijzonder ontwikkeld worden. 

2.2 Algemene doelstellingen van de klassieke talen 

1 _ Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, interpreteren en 

commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet- 

bestudeerde teksten. 

2 De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk 

plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort. 

3 _ Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van Grieken en Romeinen: hun taal en letter- 

kunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving 

een voorname bron is van onze westerse cultuur, en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en 

onze wereld. 

4 Inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klas- 

sieke taal. 

5 Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen; systematisch leren werken 

door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samen- 

werken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur. 

De schoonheid van een literaire tekst leren waarderen. 

6 _ Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronte- 

ren met de christelijke boodschap. 

Via deze algemene doelstellingen draagt de studie van de klassieke talen, samen met de andere vakken, bij tot 

een persoonsvorming die de leerlingen in staat stelt: 

— hogere studies aan te vatten; 

— hun leven in te richten in harmonie met zichzelf, hun directe omgeving en de wereld waarin zij leven; 

— te zoeken naar de zin van hun bestaan. 

2.3 Vaardigheden en attitudes 

Een aantal vaardigheden en attitudes behoren expliciet tot de doelstellingen van de leerplannen Grieks en Latijn; 

ze zijn als zodanig dus terug te vinden in de verschillende leerplanonderdelen: 

— bij taalreflectie: informatie zoeken, relaties leggen, interpreteren, een tekst analyseren, systematisch en 

methodisch werken, synthetiseren, zelfstandig werken; 

— bij lectuurreflectie: een tekst analyseren en interpreteren, relaties leggen, vergelijken, kritisch oordelen, 

een literaire tekst esthetisch benaderen, zelfstandig werken, een eigen mening formuleren; 
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— bij cultuurreflectie: onderkennen van verschillen tussen mensen en culturen op gebied van maatschappe- 

lijke verhoudingen, mentaliteit, zingeving, gevoelens en emoties, kunst … en zo de eigen leefwereld relative- 

ren; de antieke beschavingen vergelijken met de hedendaagse; aspecten van de antieke cultuur creatief 

verwerken; 

— bij onderzoeksvaardigheden: een woordenboek en een grammaticaal referentiekader gebruiken om een 
tekst te begrijpen en stilistisch te interpreteren; informatie verzamelen om een literair of niet-literair kunst- 

werk in zijn culturele context te plaatsen en van daaruit te interpreteren; onderzoeksresultaten kritisch be- 

oordelen en presenteren. 

Ook door het nastreven van de doelstellingen worden vaardigheden en attitudes ontwikkeld. Het eigen karakter 

van de klassieke talen veronderstelt immers een specifieke aanpak, waardoor o.m. de volgende vaardigheden 

en attitudes voortdurend aan bod komen. 

— __Destudie van het vocabularium, de morfologie en de regels van de syntaxis ontwikkelt bij uitstek het memo- 

riseren. 

— _Door voortdurend bezig te zijn met-het ontcijferen van een Griekse/L atijnse tekst - klassikaal, in kleine groe- 

pen of individueel - leren de leerlingen: 

nauwkeurig lezen: elke letter is belangrijk voor de betekenis; 

omgaan met informatiebronnen: het opzoeken van niet-gekende woorden, grammaticale fenomenen of 

realia; 

analyseren, interpreteren en synthetiseren: elk woord van de zin moet worden ontleed en elke uitgang 

geïnterpreteerd om de syntactische relaties vast te stellen; al die gegevens moeten samengebracht 

worden om de zin in zijn geheel te begrijpen; 

structureren: structuurelementen zoals verwijs- en signaalwoorden gebruiken om de gedachtegang van 

een tekst in zijn geheel te begrijpen; 

probleemoplossend denken: een tekst methodisch aanpakken door een leesstrategie toe te passen; 

kritisch oordelen: in de context de passende woordbetekenis selecteren en uit de verschillende moge- 

lijkheden de interpretatie kiezen die zinvol is in het geheel; 

zelfstandig werken en transfer: verworven vaardigheden gebruiken om persoonlijk een tekst te verwer- 

ken; 

samenwerken bij groepswerk: luisteren, de opvattingen van anderen respecteren, de eigen mening on- 

dubbelzinnig formuleren, overleggen om samen tot een oplossing te komen. 

= Door de betekenis en de inhoud van een tekst mondeling en schriftelijk te verwoorden ontwikkelen de leer- 

lingen: 

spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Nederlands: de correcte weergave van een Griek- 

-se/Latijnse tekst vergt een grondige kennis van de doeltaal, bijvoorbeeld qua woordenschat, zinsstruc- 

tuur, taaleigen, stijlmiddelen … 

het vermogen om creatief om te gaan met taal: de kennis van vocabularium en grammatica, van taalei- 

gen en stijlmiddelen leidt niet vanzelf naar een vlotte weergave of vertaling; een adequate weergave 

zoeken in de context van woorden en wendingen blijft de grootste uitdaging. 

— Door het vaststellen van fouten of van onvoldoende tekstbegrip leren de leerlingen: 

omgaan met hun eigen beperkingen; 

zichzelf beter kennen: de oorzaak zoeken van het probleem (bv. gebrek aan kennis van woordenschat 

of grammatica, gebrek aan systematische aanpak); 

conclusies trekken: middelen en methode bepalen om te remediëren. 

— _ De studie van een klassieke taal vergt veel inzet en doorzettingsvermogen. In een tijd waarin alles gericht is 

op snelheid en onmiddellijk resultaat is het waardevol dat jongeren zich blijven inspannen om bijvoorbeeld 

de ingewikkelde morfologie en syntaxis van een flecterende taal te studeren. 
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3 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

  

  

De algemene pedagogisch-didactische wenken in dit hoofdstuk zijn bedoeld voor de derde graad. Ze vullen de 

suggesties van het leerplan van de tweede graad aan of werken ze verder uit. 

Dit hoofdstuk bevat ook de gezamenlijke vakkencombinerende voorstellen uit de leerplancommissies Grieks en 

Latijn voor het werken in de Vrije ruimte.   
  

3.1 Wenken voor de lessenpraktijk 

Na verschillende jaren van volgehouden studie, kunnen de leerlingen in de derde graad hun aandacht richten op 

de essentie van de klassieke studies: literaire teksten begrijpen en ermee in dialoog treden. Vooral door de na- 

druk op de literaire aspecten van een tekst onderscheidt de studie van Grieks en/of Latijn zich van die van de 

moderne talen. Deze benadering moet de leerlingen laten genieten van literatuur en hen de waarde van de klas- 

sieke talen leren ervaren. De studie van deze talen kan dus voor jongeren een zinvolle uitdaging betekenen. 

Dit hoofdstuk bevat algemene wenken die de leraar kunnen inspireren om zelf naar aangepaste werkvormen te 

zoeken om deze doelen te bereiken. In de leerplannen Grieks en Latijn zijn verder concrete wenken en tips te 

vinden om bepaalde leerplandoelstellingen te realiseren. 

Recent onderzoek (cf. Squirrel en Kandel, 2001) heeft nieuw inzicht doen ontstaan ìn de essentie van het leer- 

proces. Leergegevens worden beter onthouden en zijn meer bruikbaar in de mate dat 

de leergegevens telkens weer in nieuwe leersituaties aan bod komen (oefening) 

— het onderwerp meermaals herhaald wordt, nadat het gepresenteerd is (herhaling) 

— de leerinhoud georganiseerd kan worden in een groter geheel (structuur) 

—  erverband kan gelegd worden met de bestaande kennis (inzicht) 

— _de inhoud belangrijk is voor de lerende (zinvolheid met motivatie als gevolg). 

Recent onderzoek toont ook dat een leerling beter en meer gemotiveerd leert in de mate dat hij verantwoorde- 

lijkheid voor zijn eigen leerproces opneemt en dat proces actief en constructief kan sturen. In dit verband spreekt 

men van zelfgestuurd leren, begeleid zelfstandig leren, leren leren enz. (cf. Inspiratiehandboek Zelfgestuurd 

leren, 2003; Inspiratiemap Werken in de Vrije ruimte, 2004). 

Deze bevindingen dienen als achtergrond voor de onderstaande algemene wenken, die rond een aantal aan- 

dachtspunten gegroepeerd zijn. 

3.1.1 Tekststudie 

3.1.1.1 Een tekst begrijpen 

Een auteur beschikt over woorden, verbindingen tussen woorden, stijlmiddelen … om zijn mening weer te geven 

(significatio 1). De lezer van zijn kant kan alleen maar ‘lezen’ en proberen de oorspronkelijke mening (sensus) zo 

goed mogelijk te reconstrueren. Als hij denkt hierin geslaagd te zijn, verwoordt hij opnieuw en (eventueel) defini- 

tief. Zo ontstaat er een tweede significatio, min of meer gelijk aan de eerste, een ‘ver-taling’ dus. 
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Schematisch voorgesteld (Willems, 2004): 

  

  
  

  

BRONTAAL DOELTAAL 

TAAL significatio 1 significatio 2 

TEKST N / 
sensus         

Tekstbegrip situeert zich op de pijl van significatio 1 naar sensus, vertalen op de tweede pijl naar significatio 2. In 

de vakken Grieks-en Latijn staat ‘teksten begrijpen’ centraal. 
< 

Soms vraagt het veel moeite om tot de kern van de boodschap door te dringen. Soms is het streven naar totaal 

begrip niet echt vereist: wie een verhaal leest, hoeft inderdaad niet alle woorden te begrijpen. 

De leraar gaat op zoek naar methodes die het tekstbegrip bevorderen . 

— _Wenken om tot een eerste tekstbegrip te komen: 

de leerling/de groep vertrekt vanuit een verwachtingspatroon en stelt zich vragen over de inhoud van de 

tekst/zin. Het verwachtingspatroon wordt opgeroepen door de titel, de context (literair en cultureel), de 

voorafgaande tekst; 

«dan komen er, indien nodig, vragen zoals: over wie of waarover gaat het, wat gebeurt er, in welke om- 

standigheden, wat poneert de auteur, wat is het verband met de vorige zin, … ?. Er wordt nog niet ver- 

taald, de groep ‘delft' steeds dieper in de tekst tot het nodige begripsniveau bereikt is. Begrijpen is dus 

voortdurend vragen naar het waarom. Als de leerling niet altijd zelf daartoe in staat is, dan is de leraar 

er om hem met vragen te inspireren (‘Socratische maieutiek ’). 

= _ Wenken om het inzicht in de tekst te verdiepen: 

Op het gebied van de inhoud 

de leerlingen vragen leren stellen op het vlak van de psychologie van personages en groepen, van his- 

torische kritiek, van ethische normen … 

de leerlingen gevoelig maken voor gedachten die latent in de tekst aanwezig zijn (dubbele bodem, ver- 

borgen agenda …) 

de leerlingen als opdracht geven: 

7 “ideeën - ook van medeleerlingen - grondig en kritisch te bespreken 

een tekst op de volledigheid en de juistheid van argumenten te toetsen 

een vertaald fragment met de originele tekst te vergelijken 

een statement ter confrontatie met de tekst te beoordelen 

analoge moderne teksten op dezelfde manier te behandelen: zo wordt de transfer van vaardig- 

heden mogelijk en wordt de zinvolheid van de studie duidelijker. 

Door deze opdrachten bevordert de leraar een attitude van ‘bevragend lezen’. 

Op het gebied van stijlmiddelen 

in de tekst bij duidelijke voorbeelden stilstaan, naar het mogelijke effect ervan vragen, naar een creatie- 

ve ‘verwoording’ laten zoeken en naar de mogelijke intentie van de auteur peilen; 

de leerlingen regelmatig vragen om de hen bekende stijlmiddelen accuraat te verwoorden. 
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Op het gebied van cultuurgegevens in de tekst 

een tekst evalueren door hem in verband te brengen met de historische realiteit, met opvattingen uit 
een andere cultuur, met principes van psychologie, logica, retorica …; 

een statement ter confrontatie met de tekst neerzetten. Het gaat dan om een bewering, een citaat of 

een tijdschriftartikel als invalshoek om een of ander aspect van de tekst te belichten of in een andere 

context toe te passen. De lectuur ervan kan eventueel ook als huistaak gegeven worden; 

laten blijken dat talrijke elementen (ideeën, praktijken …) ook westers erfgoed geworden zijn, zowel 

door navolging en verwerking als door afwijzing. Het is belangrijk om de antieke ‘roots’ terug te vinden; 

verbanden leggen met de leerstof van andere vakken, waarin verschillende themata zoals imperialisme, 

dictatuur, revolutie, redekunst, romantiek, klassieke en postklassieke kunst, ruileconomie, mensenrech- 

ten … ook aan bod komen. 

3.1.1.2 Een tekst vertalen 

Leerlingen kunnen op verschillende manieren tonen dat ze een tekst begrijpen: ze kunnen hem samenvatten, 

parafraseren, ze kunnen er vragen over beantwoorden … 

Vertalen is een belangrijke maar zeker niet dé exclusieve activiteit bij het behandelen van teksten. Er zijn ver- 

schillende niveaus, waarbij telkens hogere eisen aan de kwaliteit van het Nederlands worden gesteld. In de leer- 

plannen Grieks en Latijn worden in dit verband de termen ‘werkvertaling’, ‘vlotte vertaling’ en ‘literaire vertaling’ 

verduidelijkt. 

Het is belangrijk het verwachte niveau duidelijk in de opgave van een taak/toets te vermelden. Soms kan men in 

eenzelfde toets een bepaalde passage als ‘werkvertaling’ laten vertalen en een andere als ‘vlotte vertaling’. 

De leraar kan overwegen de leerling een vertaling te bezorgen: veel leerlingen zijn perfectionistisch en/of faal- 

angstig en hebben hier steun aan, als ze toetsen voorbereiden. Bovendien verdwijnt dan de zorg om tijdens de 

les ‘dé vertaling’ binnen te halen; er komt tijd vrij om écht te werken op en met de tekst zelf. Er moet op gewezen 

worden dat ‘dé vertaling’ niet bestaat en dat de tekst zelf en niet een vertaling het uitgangspunt van de studie 

moet zijn. 

Het leerplan van de tweede graad suggereert dat men een vertaaloefening af en toe ook tot de essentiële zinnen 

of tot enkele erg moeilijke fragmenten kan beperken. De ‘context’ wordt hierbij in vertaling gegeven. Zo kan alle 

aandacht geconcentreerd worden op wat er op dat ogenblik belangrijk is. Het is eveneens aan te bevelen om 

een aantal fragmenten en contexten in vertaling te lezen. Zo krijgt de leerling zicht op het geheel en kan hij ‘on- 

voorwaardelijk’ genieten van al het mooie en/of interessante dat bewaard is gebleven. 

3.1.2 Herhaling 

Begrijpen veronderstelt een ruime voorkennis. Hierdoor weet de lezer welke letter-, woord-, en betekeniscombi- 

naties … hij redelijkerwijze mag verwachten binnen de eigenheid van een tekst. Hoe accurater die voorkennis is, 

hoe groter zijn leesvaardigheid. Hoe zwakker de voorkennis hoe meer kans op foutieve interpretaties. 

Gezien het belang van zelfstandig werk en van zelfevaluatie in de derde graad, wordt het ook voor de leerling 

een taak om na te gaan hoe het met die voorkennis gesteld is (woordenkennis, grammaticale kennis, culturele 

kennis). Een mogelijke werkwijze is de zgn. steekproefmethode. Na een eerste kennisname doet de leerling op 

het einde van een alinea enkele steekproeven door zich vragen te stellen zoals: 

— Hoe staat dit woord in het woordenboek (nominatief, noemvorm …)? 

— Welke valenties heeft dit woord nog? 
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— Waarom kiest de auteur voor dit woord, deze vorm, deze constructie? Wat zou de impact zijn van een ande- 

re vorm of van een synoniem? 

De leraar zelf stelt af en toe zulke vragen, ook bij toetsen. 

Het is aan te bevelen dat de leerling hierbij bepaalde woorden en constructies die aan het vervagen zijn, in een 

overzicht noteert en ze later ook herhaalt. Op die manier neemt de parate kennis toe en worden ‘ex cathedra’ 

opgelegde herhalingen minder nodig. De beste herhaling is immers de lectuur van originele teksten. 

3.1.2.1 Woordenschat 

Het probleem bij het lezen van teksten bestaat er o.a. in dat de specifieke woordenschat per auteur en genre 

zeer verschillend is. De ‘klassieke!’ lezer (en zeker ook de leerling) kent dus voortdurend onvoldoende woorden 

om de tekst volledig te begrijpen. 

Het is dus belangrijk dat: 

— _deleerling over de studiejaren heen eenzelfde basisvocabularium blijft kennen (bv. door middel van de bo- 

venvermelde ‘steekproefmethode’); 

— _deleerling over een aangepaste lijst beschikt m.b.t. het specifieke tekstgebonden vocabularium. Men kan de 

leerlingen ook vragen elk een deel van de tekst lexicaal voor te bereiden. Zij zoeken de grondbetekenis op 

van de hen onbekende woorden. Tijdens de les wordt de precieze betekenis uit de context afgeleid; 

— _ onbekende woorden opgegeven worden of vlot kunnen worden opgezocht. 

De leraar gaat samen met de leerlingen na op welke manier woordenkennis voldoende wordt/blijft. Een vraag 

hierbij is: welke woorden moeten ze in het geheugen opslaan om het leesrendement (en leesgenoegen) te ver- 

hogen? Moet dit vooraf of achteraf gebeuren? Nieuwe woorden kunnen ze uiteraard ook vooraf instuderen, af- 

hankelijk van de doelstellingen die de leraar nastreeft. Maar er zijn ook argumenten om nieuwe woorden en uit- 

drukkingen die frequent weerkeren te leren, nadat ze een eerste maal gelezen werden. Elke nieuwe ontmoeting 

is dan een herhaling en ze diept de woordbetekenis verder uit. 

Tenslotte is het interessant om de woorden in een (beperkte) context te leren omdat de leerling dan 

— in situ een concrete betekenis aantreft; 

— tegelijkertijd andere (basis)woorden herhaalt; 

— alles beter onthoudt, omdat hij met zinvolle gehelen werkt. 

3.1.2.2 Grammatica 

De leerling dient te weten wat er op elk moment minimaal gekend moet zijn. Zo kan hij zijn studie beter organise- 

ren en zelf de verantwoordelijkheid nemen om telkens over voldoende basiskennis te beschikken. De leerling 

zoekt naar toepassingen in de tekst, maakt oefeningen, herhaalt in zijn spraakkunstboek … om die kennis te 

onderhouden. De leraar stimuleert hem om zich af en toe te testen op het vlak van accurate kennis van de 

spraakkunst (bv. via de steekproefmethode). Soms geeft de leraar aandachtspunten op die het best herhaald 

worden. Ook tijdens de lesdialoog probeert hij te achterhalen waar eventuele tekorten zich situeren. 

Vormen en constructies die niet tot het basisvocabularium of tot de basisgrammatica behoren, worden waar ze in 

de tekst voorkomen uitgelegd of opgezocht. De leerling past ze ook in het referentiekader in. 

3.1.2.3 Cultuur 

De leerlingen maken er een gewoonte van om gekende feiten, structuren en verklaringen (“ooit eens gehoord”) 

opnieuw te verwoorden. Ze helpen elkaar om tot een accurate verwoording te komen. 
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Ze maken gebruik van een cultuurhistorisch kader (b.v. een tijdsband) dat over de zes jaren heen eenvormig van 

opzet is. 

3.1.3 Transfer 

De leerling moet kunnen ervaren dat zijn studie van Grieks en/of Latijn hem kansen aanreikt om de verworven- 

heden in andere vakken en in andere domeinen toe te passen (transfer), dat die studie hem zo met andere 

woorden bijkomende voordelen verschaft en dus ‘nuttig’ is. 

Transfermogelijkheden zijn onder meer: 1 

de toepassing van etymologische kennis op Nederlandse en anderstalige woorden, en meer algemeen de 

vaardigheid om in onbekende woorden het bekende herkennen; 

t 

— het inzicht in de grammatica van een klassieke taal als referentiekader aanwenden om bepaalde grammati- 

cale regels in moderne talen beter te begrijpen, bijvoorbeeld het gebruik van de naamvallen in het Duits, van 

de subjonctif in het Frans; 

— de eigenschap om met ‘akribeia’ de teneur van Nederlandse en anderstalige teksten te vatten; 

— _ het gebruik van evaluatieve en kritische procédés, bijvoorbeeld om een persoonlijk verantwoord standpunt 

ten overstaan van informatie uit de media in te nemen; 

= _de mogelijkheid om klassieke opvattingen en visies met het hedendaagse gedachtegoed te confronteren; 

— _de bekwaamheid om problemen te onderkennen en stapsgewijs op te lossen (probleemoplossend denken). 

De leraar klassieke talen zal extra aandacht besteden aan deze aspecten van zijn vak en de leerlingen stimule- 

ren om die vaardigheden ook in andere omstandigheden toe te passen. Dit veronderstelt ook afspraken en zelfs 

intense samenwerking met collega's van andere vakken (bv. in de vrije ruimte). 

3.1.4 Motivering 

Wie klassieke talen studeert, heeft het niet gemakkelijk: een constante bereidheid tot inzet is dan ook een nood- 

zakelijke voorwaarde om vol te houden, resultaten te bereiken en aan de vorming echt deel te hebben. Belangrijk 

is hierbij dat de leerling de zinvolheid van de vorming ervaart: hieruit put hij de motivatie om de inspanning vol te 

houden. Leraren kunnen hierbij in belangrijke mate steun bieden. Zo is het nodig: 

— dat de leerlingen weten wat er (op elk vlak) gedurende het schooljaar van hen verwacht wordt en dat ze 

mee kunnen bepalen hoe ze dit programma afwerken; 

— dat ze feedback krijgen over het verloop van het leerproces en het zelf (eventueel met hulp) kunnen bijstu- 

ren. Op elk moment moeten ze weten waar ze staan en welke weg ze nog moeten afleggen; 

— datde opgaven en taken zoveel mogelijk aan hun interesse en kunde aangepast zijn (differentiatie volgens 

interesse en kunnen). Binnen het kader van het zelfstandig werk zijn er veel op maat gesneden en/of moti- 

verende activiteiten mogelijk; 

— dat er voldoende succesbeleving mogelijk is. De leraar fungeert hierbij als coach: hij is steeds bereikbaar 

voor toelichtingen en ondersteuning. Het gevoel van ‘het lukt me’ of van ‘ik begrijp waarom het me (nog) niet 

lukt maar de volgende keer lukt het misschien al wel’ motiveert de leerling; 

— dat ze (zo) hun competentie voelen toenemen; 

— _en vooral dat ze ervan overtuigd raken dat ze heel wat aan de studie van Grieks en/of Latijn hebben. Het 

enthousiasme van de leraar opent hen de ogen. Tijdens het werk trekt hij de aandacht op de attitudes die op 

dat ogenblik gestimuleerd worden zoals nauwkeurigheid, probleemgestuurd werken, luister-, interpretatie- 

en discussievaardigheid, creativiteit, een gezonde kritische houding, ethische en esthetische gevoeligheid… 
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De Oudheid is een ‘verwante’ maatschappij, die we ìn het hart kunnen kijken, d.m.v. teksten, afbeeldingen, relic- 
ten … . Onze gevoelens en verlangens zijn eigenlijk dezelfde gebleven. Je komt tot inzicht in het ‘toen’ en het 

‘nu’ door de gelijkenissen en de verschillen op te merken. Dit verrijkt je leven. 

3.1.5 Zelfstandigheid 

Ook het gevoel zelfstandig zijn weg te kunnen gaan werkt motiverend. Op het einde van de humaniora moeten 
de leerlingen behoorlijk in staat zijn om hun werk zelf te plannen en de leerstof op een zelfstandige manier te 

verwerken. De school stimuleert dus zelfstandig leren en bouwt dat verder uit. De Vrije ruimte biedt, voor wie het 

wil, extra kansen om hiernaar te evolueren. 

Maar ook individuele opdrachten zijn hiertoe aangewezen: de leerling past de aangeleerde methodes toe en 

probeert op eigen houtje inzicht in een fragment te verwerven. Hij kan met zijn ‘knelpunten’ naar de klasgroep 

gaan. Daarna waagt hij een nieuwe poging. Die individuele opdrachten worden later met de medeleerlingen en 

de leraar besproken, zowel wat de inhoud als wat de methodiek betreft. Ten slotte kan er tijdens de les zelf ruim- 

te gelaten worden om de leerling steeds zelfstandiger te laten deelnemen: 

— de leraar leert technieken aan om teksten te bevragen, te evalueren en ermee in dialoog te gaan. Leerlingen 

leren veel van een leraar die ‘luidop denkend’ zijn manier van werken verduidelijkt. Dit betekent echter niet 

dat de leraar het werk in plaats van de leerling doet. De leraar kan ook de leerlingen om beurt de tekst luid- 

op denkend laten aftasten; 

— _deleerlingen verwerven de middelen om na te gaan in welke mate zij iets begrepen hebben; 

— de leerlingen leren hun fouten verklaren (“hoe komt het dat ik er naast zit?”). Ze kunnen een overzicht van 

aanleidingen tot vergissing opstellen (“ik zag/besefte niet, ik dacht, ik hield geen rekening met het verband 

tussen” …); 

— _deleerlingen duiden aan wat zij menen goed te kunnen en wat zij graag nog verduidelijkt zien. Doordat elke 

leerling anders is, ontstaat er een lijst van vraag en aanbod. De ene leerling helpt de andere dan verder … 

— de leerlingen bereiden zich voor op toetsen en examens door middel van vragen zoals: “wat is de essentie 

van de leerstof, welke vragen kan ik verwachten, over welke bijkomende informatie moet ik nog beschik- 

ken?” Na de toets maken ze een foutenanalyse; 

— de leerlingen oefenen vrijwillig en grondig de nodige items omdat ze de noodzakelijkheid ervan leren aan- 

voelen; 

— leerlingen die zelfstandig aan de slag gaan, kiezen zelf een tekst en verwoorden de doelstellingen die zij 
nastreven. 

In bepaalde omstandigheden (bv. in het kader van de onderzoeksvaardigheden) is groepswerk een ideale werk- 

vorm. Door bijvoorbeeld aan elke groep een verschillende opdracht te geven, kan men immers differentiëren 

volgens de aanwezige kennis, de leerstijl, het werktempo en de interesse. De deelnemers krijgen de kans om het 

werk te plannen, de taken te verdelen, elkaar kritisch te beluisteren, zelf tot een duidelijke verwoording te komen 

en steeds doelgerichter te werken. Het is wel nodig om een aangepaste manier van evalueren met de deelne- 

mers af te spreken, zodat iedereen voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst wordt. Het is ook zinvol om eens 

internationaal te gaan en via e-mail met anderstalige klassen een thema uit te diepen; tegelijkertijd onderhoudt 

de leerling dan zijn kennis van de moderne talen. 

3.1.6 ICT 

De informatie- en communicatietechnologie biedt een hele reeks mogelijkheden om de lessen Grieks en Latijn 
inhoudelijk en didactisch te verrijken. Gezien de snelle evolutie — een website die vandaag als referentie geldt, 

kan binnen enkele maanden alweer verouderd of onvindbaar zijn — geven we er hier de voorkeur aan algemeen 

te blijven en in de Algemeen pedagogisch-didactische wenken hooguit een paar suggesties te geven om de 

>» 
19 3de graad ASO - Klassieke talen 

D/2004/0279/007 Algemeen deel 

    
 



nieuwe media op een zinvolle manier te gebruiken. We willen hier uitdrukkelijk verwijzen naar de website van het 
VVKSO (http://www.vvkso.be) waar men binnenkort een specifieke website voor klassieke studies zal kunnen 
raadplegen. In elk geval willen we er sterk voor pleiten als leerkracht een voldoende open houding tegenover de 
nieuwe media aan te nemen. Het is absoluut niet noodzakelijk een doorgedreven technische achtergrond van 
alle hardware- en softwarecomponenten te hebben: kennis van enkele basishandelingen, een beetje zin voor 
experimenteren en — waarom niet? — eventuele hulp van leerlingen volstaan om met succes aan de slag te gaan. 

ICT kan in de derde graad fungeren als hulpmiddel zowel bij het onderwijzen als bij het leren. 

*_Op het web staat stilaan een onoverzienbare hoeveelheid informatie over alle mogelijke onderwerpen van 
de Oudheid: teksten, vertalingen, informatie over auteurs, archeologische sites, musea, nawerking vah de 
klassieke Oudheid. De leraar kan er gebruik van maken om zijn lessen voor te bereiden en te actualiseren. 
Hij kan de bronnen op het internet in de klas gebruiken om zijn lessen te illustreren en aanschouwelijker te 
maken. Hij kan de didactische mogelijkheden van de presentatiesoftware volop aanwenden: bewegende 
beelden en foto's invoeren, klassieke teksten met hun vertaling en met fotomateriaal presenteren: Hij vindt 
er ook oefenmateriaal voor de leerling en Griekse lettertypes om zijn toetsen mee op te stellen. 

*__Hetzelfde geldt ook voor de leerling: hij kan op het internet - op eigen houtje of in groep, thuis of op school - 
op zoek gaan naar informatie over auteurs, teksten en antieke cultuur. Hij vindt er ook aangepaste software 
om woordenschat en grammatica te herhalen. Hij kan de opdracht krijgen gevonden materiaal te verwerken 
in een tekst of presentatie met een duidelijke opbouw en een aantrekkelijke lay-out. Het verfijnen van zoek- 
strategieën en een kritische grondhouding tegenover de gevonden informatie vormen hierbij belangrijke 
doelen. Zo kan een leerling vaardigheden verwerven die hem later van pas zullen komen, ook al is het dan 
misschien in een professionele context die niets meer met de Oudheid of Latijn en Grieks te maken heeft. 

We hebben in het leerplan van de tweede graad de leraar aanbevolen te werken “met gerichte, goed afgebaken- 
de zoekopdrachten, en met een beperkt aantal sites”. In de derde graad kan het zelfstandig leren en zelfverant- 
woordelijk leren (waarbij de leerlingen zelf, uiteraard binnen de algemene doelen, specifieke leerdoelen en - 
inhouden vastleggen) toenemen. De onderzoeksopdrachten worden ook minder gestuurd. Toch kan het wense- 
lijk zijn om in een eerste fase gerichte opdrachten te geven die de leraar zelf heeft uitgeprobeerd om een idee te 
krijgen welke moeilijkheden de leerlingen kunnen ondervinden. Ook het evalueren van informatie kan wellicht 
best eens aan bod komen in de klas, voordat de leerlingen vrij hun zoektocht aanvatten. 

3.1.7 Vakgroepwerking 

De realisatie van de nieuwe leerplannen vraagt een intensieve vakgroepwerking, zowel horizontaal als verticaal. 
We noemen enkele aspecten: 

— _de vakwerkgroep spreidt in onderling overleg de verplichte auteurs en aspecten over beide leerjaren van de 
derde graad en stelt een pedagogisch verantwoord curriculum op; 

— de vakwerkgroep vraagt zich af welke leerplandoelstellingen, leerinhouden en vaardigheden zij met welke 
auteurs en welke aspecten wil nastreven. Een praktisch hulpmiddel hierbij kan zijn de nummers van de leer- 
plandoelstellingen in het jaarplan te noteren. In het hoofdstuk 2.4 van zowel het deel Grieks als het deel La- 
lijn staan per aspect talrijke suggesties opgesomd; 

— _ overleg binnen de vakgroep is eveneens noodzakelijk om de continuïteit van de gebruikte leesmethode te 
verzekeren. De leesstrategie die in de eerste en tweede graad aangeleerd is, moet nog verder ontwikkeld 
worden. Ook op het vlak van basiswoordenschat, terminologie, tijdslijn … moeten de leraren op dezelfde 
golflengte zitten. Dat impliceert dat de leraren van de derde graad het leerplan van de tweede graad ken- 
nen; 

— _ ook zal de werkgroep goede afspraken moeten maken over de onderzoekscompetentie. Hoe wordt hieraan 
planmatig gewerkt? Door welke opdrachten in eerste en tweede leerjaar? Ook hier is overleg nodig met de 
collega's van de tweede graad, die eveneens aan de onderzoekscompetentie moeten werken. 
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3.2 Suggesties voor de Vrije ruimte 

3.2.1 Inleiding 

De lessentabellen voor de derde graad ASO laten de scholen, afhankelijk van de studierichting, één tot vier uren 

ruimte. Dat is de Vrije ruimte. Een school/scholengemeenschap bepaalt autonoom hoe zij de lessentabel aanvult 

tot 32 uren. De Vrije ruimte biedt een extra stimulans om als schoolteam verder werk te maken van onderwijs- 

vernieuwing en om de lopende experimenten en projecten in het reguliere lestijdenpakket een plaats te geven. 

Het VVKSO suggereert zelfstandig leren/seminaries, overgang naar hoger onderwijs, vakoverschrijdende the- 

ma's, projecten en ook clustering van vakken. 

Hieronder vind je.een aantàl voorbeelden van clustering. Het zijn suggesties met telkens vermelding van de be- 

trokken vakken. Een bundeling van alle thema's vind je terug in het Inspiratiehandboek Werken in de Vrije ruim- 

te. Hierin wordt ook aandacht besteed aan methodieken, inhouden, evaluatievormen en aan de praktische-con- 

sequenties voor de schoolorganisatie (infrastructuur, uurrooster). 

We hopen dat deze vakkencombinerende thema's inspireren om met collega’s een initiatief op maat van de 

studierichtingen) en van de school uit te werken. Een multidisciplinaire benadering kan, in combinatie met 

het uitdiepen van nieuwe didactische werkvormen, die ook al aan bod komen binnen het vak, een meer- 

waarde betekenen voor leraar én leerling. 

3.2.2 Thema’s 

Thema í: Antieke retoriek en moderne communicatie 

1 Betrokken disciplines 

Klassieke talen, moderne talen, geschiedenis, cultuur- en gedragswetenschappen, 

2 Beschrijving 

In onze dagen zijn communicatiedeskundigen vaak spilfiguren binnen de politiek, de massamedia, de reclame … 

Als een spin midden in het web beheersen zij alle draden en communicatiekanalen. Vaak lijkt hierbij de verpak- 

king belangrijker geworden dan de inhoud. Maar toch is er wellicht niet zo veel veranderd, op de grotere en di- 

rectere impact via de moderne media na: het is diezelfde mens met diezelfde emoties die men wil verleiden. Er 

liggen dan ook vele kansen om samen met geschiedenis, Nederlands, moderne vreemde talen en humane we- 

tenschappen.op zoek te gaan naar die overtuigings- en verleidingsmechanismen. Kritische zin ontwikkelen en 

weerbaarheid opbouwen zijn dan de objectieven. Niet voor niets staat Cicero's borstbeeld in de laatste schooltv 

gids boven de reeks ‘Argumenten tellen’. Bij geschiedenis (thema 5 en 6) en Nederlands (thema 1) vindt men 

trouwens directe aanknopingspunten. 

3 Werkwijze 

Verschillende invalshoeken zijn mogelijk. Een eerste mogelijkheid bestaat erin persuasieve teksten te analyse- 

ren. Men kan zowel een antieke redevoering benaderen vanuit een hedendaags communicatiemodel als een 

moderne speech vanuit de voorschriften bij de antieke retoren. Ook de regels van de historische kritiek kunnen 

hier ter hulp geroepen worden. In combinatie met deze tekstanalyse of als een afzonderlijke opdracht kan a 

de antieke theorie laten vergelijken met moderne regels, zowel op het vlak van de argumentatieleer als op he 

vlak van stilistiek. 

Een andere benadering zou zich kunnen situeren op het vlak van de concrete toepassing: de ren dn 

de opdracht zelf volgens de regels van de antieke of hedendaagse kunst een betoog op te stellen als we a 

woord op een (antiek of modern) betoog. Hiervoor moeten zij zich niet enkel de retorische regels eigen maken 

21 3de graad ASO - Klassieke talen D/2004/0279/007 

Algemeen deel 

    
 



  

D 

aar ook de historische context bestuderen. Ook een hedendaagse Engelse speech is immers niet zonder meer 

m r naar het Frans. 
overdraagbaa 

‘Een verdere stap is niet enkel de geschreven neerslag te bestuderen, maar ook de ‘performance’ onder de loep 

TED: Ook hiervoor vinden we bij de antieke retoren vele aanwijzingen die gelegd kunnen worden naast 

bijvoorbeeld moderne analyses van de lichaamstaal. 

Ook kan men antieke en hedendaagse toespraken als vertrekpunt nemen voor de verkenning van de socio- 

ulturele context: wat leren ons deze teksten over de maatschappij waarin deze teksten fungeerden? Zijn emo- 
© 
olitiek en dramademocratie wel recente fenomenen? 

p 
1 

h tenslotte ook niet te beperken tot echte toespraken of redevoeringen. Bij de antieken vindt men Men hoeft zicl a eet 
hriften voor een goed debat. Laat ons een debat kritisch analyseren of zelf een ‘zindelijk’ debat 

evengoed voors! 

voeren. 

4 Bronnen 

Cicero & Quintilianus / Plato & Aristoteles 

CROWLEY, S.. Ancient rhetorics for contemporary students. Boston-London, 1994. 

__ LEEMAN, À. BRAET, A., Klassieke retorica, haar inhoud, functie en betekenis. Groningen, 1987. 

_ PRAET, D. Stilvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica, Didactica Classica Gan- 

densia 41 (2001). 
L  TELLEGEN - COUPERUS, O., Quintilian and the law. The art of persuasion in law and politics, Leuven, 

2003. 

HUYS, M., Bill Clinton, Monica Lewinsky en de Rhetorica van Aristoteles. Kleio, Jg. 29 (2000), p. 110-135. 

VAN HOUDT, T., De taal van het lichaam. Fysiognomiek en retoriek in de Romeinse keizertijd. Kleio, Jg. 29 

(2000), p. 50-65. 
BRAET, À. Argumentatieve vaardigheden. Een praktische didactiek voor havo en vwo, met een inleiding in 

de argumentatieleer. Bussum, 1999. 

VAN CALCAR, W., Totalitair taalgebruik. Taalbeschouwing over fascisme, totalitarisme en discriminatie. 

Een tekstwetenschappelijke en taalkundige benadering. Leuven - Amersfoort, 1990. 

VAN EEMEREN, F., GROOTENDORST, R., Kritische discussie. Amsterdam, 2000. 

VAN POECKE, L., Non-verbale communicatie. Leuven, 1996. 

Thema 2: Westerse Wereldliteratuur 

4 Betrokken disciplines 

Klassieke talen, moderne talen, esthetica, godsdienst, geschiedenis 

2 Beschrijving 

len en literatuur is een van de pijlers van het ASO. Bij de aanvang van de derde graad hebben 

k al heel wat mooie letterkundige ervaringen opgedaan (in het Nederlands, Frans, Engels, 

…). Teksten kunnen ook duiden op een levensbeschouwelijke of intellectuele ervaring van 

halen vaak ook ‘verklankt’ zijn, is het mogelijk literatuur ook in de richting van muziek uit te 

pe studie van ta 

de leerlingen dan 00 

Duits, Grieks, Latijn 

het leven. Omdat ver 

bra en zijn misschien al zelf op zoek gegaan naar teksten die hen aanspreken. De vrije ruimte biedt de kans 

leering gesties, aan te zetten om (verder) op verkenning te gaan, teksten te kiezen en om hen aan te 
om hen, via sug : ; Pa : : a 

{ten om hun keuze te verantwoorden. We laten hem journalist, criticus en enthousiast verkondiger zijn. 
zetten 
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Het moet dan ook mogelijk zijn om de leerlingen een persoonlijke top twintig van de westerse wereldliteratuur te 

laten maken. Als men ook aandacht vraagt voor de historische context van de gekozen teksten, is aansluiting bij 

het thema 1 van geschiedenis (Reflectie op zingeving in de westerse cultuur) mogelijk. 

3 Werkvormen 

Het werk wordt verdeeld: voor elke taal worden medewerkers gezocht. Deze kiezen verschillende teksten die ze 

belangrijk en mooi vinden, voor alle talen samen: twintig. 

Ze verdedigen deze keuze tegenover de deelnemers van de andere talen en proberen hen te laten meegenieten 

van wat zij zelf er mooi (c.q. interessant) aan vinden. Zo leren ze mekaars voorkeur, gevoelens, argumentering, 

vak … kennen en (hopelijk) appreciëren. 

De leerlingen werken per taalgroep en krijgen een reeks suggesties rond vindplaatsen van teksten. Er is geen 

bezwaar dat ze in vertalingen naar geschikte teksten gaan zoeken. Maar eens de teksten gekozen zijn, werken 

ze op de authentieke tekst in de originele taal. De opdracht bestaat er in een presentatie voor te bereiden waarbij 

de leerlingen van de andere taalgroepen overtuigd worden van de waarde van de voorgebrachte teksten. Alle 

middelen om de medeleerlingen te overtuigen zijn toegelaten: voordracht, afbeeldingen, aangepaste muziek … 

en uiteraard de nodige argumentatie en contextgegevens. De leerlingen kunnen desgewenst een gedrukte bun- 

deling van hun gezamenlijk werk maken. 

Het is mogelijk om steeds rond andere categorieën te werken (en dus niet elk jaar rond eenzelfde idee). Enkele 

voorbeelden: 

— 20 topgedichten; 

— 20 topverhalen of fragmenten uit verhalen; 

— 20 geslaagde pogingen om mensen te overtuigen; 

— 20 humoruitingen (ook uit de komedie); 

— 20 ‘misdaden’; 

— _ 20 opmerkelijke personen (m/v) die impact hadden op de geschiedenis; 

— _20 wetenschappelijke hoogtepunten (met gebruik van originele betogen); 

— 20 fragmenten met betrekking op de onbekende, exotische wereld rond ons (bv. fragmenten uit reisverha- 

len); 

— __20 superfantasieën (fragmenten uit Homerus, Lucianus, Gulliver, Alice in Wonderland, Baron Von Munch- 

hausen ...); 

— 20 uitingen van liefde (en/of vriendschap); 

— 20 oorsprongsverhalen; 

— 20 duidingsverhalen; 

— 20 muziekwerken gebaseerd op verhalen; 

4 Bronnen 

Er is geen directe nood aan gespecialiseerde literatuur. Nuttig is een aantal bloemlezingen bij elkaar te brengen, 

zoals bijvoorbeeld Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie. Samengesteld en ingeleid door Pa- 

trick De Rynck of Muze zeg me … Bloemlezing Griekse literatuur door Patrick Lateur. Hiernaast kunnen we voor 

klassieke talen verwijzen naar de vele vertalingen uitgegeven door Athenaeum - Polak & Van Gennep, Ambo, 

Historische uitgeverij e.a. 

Thema 3: Wetenschappen in de oudheid en vandaag 

4 Betrokken disciplines 

Klassieke talen, wiskunde, wetenschappen (fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde), geschiedenis 
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2 Beschrijving 

Slechts weinigen realiseren zich nog hoe belangrijk Grieken en Romeinen zijn (geweest) voor de ontwikkeling 

van wetenschappen en wiskunde. Zelfs veel classici zullen, gevraagd naar de voornaamste prestaties van Grie- 

ken en Romeinen, pas na enige tijd over hun wetenschappelijke vorderingen spreken. En dat is jammer, zelfs 

bedenkelijk. Reeds na een oppervlakkig onderzoek wordt immers duidelijk hoeveel de Oudheid betekend heeft 

voor disciplines als wiskunde, geneeskunde, biologie, fysica, architectuur … Een samenwerking tussen klassieke 

talen en wetenschappelijke vakken is dus niet enkel nuttig, ze is zelfs bijna onvermijdelijk. Ook bij thema 1 van 

geschiedenis (Reflectie op zingeving in de westerse cultuur) is aansluiting mogelijk. 

3 Werkvormen 

Dat kan op heel wat verschillende manieren. Hier volgen slechts enkele van de vele mogelijkheden: 

— _ Deleerlingen maken een inventaris van termen uit een bepaald vakgebied (bv. wiskunde of chemie) die van 

Griekse of Latijnse oorsprong zijn. Zo kunnen ze voor geneeskunde een index maken van samenstellende 

delen bij de naamgeving van ziektes (bv. hypo-, hyper-, neuro-, kephalo-…) Een stap verder is het ontleden 

van alle termen in kwestie: waarop slaat bij voorbeeld de naam ‘pancreas’, ‘gas’ of ‘parallellogram’? In het 

bijzonder kunnen voor biologie de namen van planten en dieren ontleed worden (Linnaeus schijnt in dit ver- 

band voor nogal wat humor (humor, humoris, m.) te zorgen!). 

~ De leerlingen vertrekken van huidige wetenschappelijke opvattingen, voeren deze terug tot de oudheid en 

stellen gelijkenissen en verschillen vast. Zo kan men bij voorbeeld de moderne atoomtheorie met de leer 

van Democritus vergelijken en aanzetten tot de evolutieleer terugvinden bij Aristoteles. 

Of men vertrekt van de oudheid en men maakt een overzicht van antieke wetenschappers die een belangrij- 

ke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van bepaalde wetenschappen, bijvoorbeeld de wetenschappers 

van Alexandrië, de geneeskundigen van Hippocrates tot Galenus, de cartografen of de architecten en hun 

prestaties (denk aan Vitruvius, maar ook aan de gulden snede of de uitvinding van de rondboog). 

— De leerlingen maken een vertaling van Latijnse of Griekse wetenschappelijke teksten. Dat kunnen antieke 

wiskundige stellingen zijn (Pythagoras of Thales), maar zeker ook teksten uit de 16° of 17% eeuw. ledereen 

kent Copernicus, Keppler, Mercator, Newton en Vesalius, maar wie heeft hun Latijnse (!) teksten al eens in 

de les vertaald? 

— De leerlingen maken een vergelijking tussen de organisatie, de delen en de functies van een moderne en 

een antieke stad: welke gelijkenissen en verschillen tref je aan, wat zijn weerkerende problemen? 

— De leerlingen gaan op zoek naar antieke ontwerpen van machinebouw, militaire of civiele. Ze bestuderen 

hierbij de fysische krachten of de rechte lijn en cirkel als mechanisch principe. 

~ De leerlingen vergelijken de antieke manieren van jaartelling en jaarindeling met de huidige. Waarop 

steun(d)en de berekeningen? Hoe zijn fouten te verklaren? 

4 Bronnen 

— _ VITRUVIUS, Handboek bouwkunde, vertaald door Ton Peters, Amsterdam, 1999. 

— De jaarkalenders van het Nederlands Klassiek Verbond: 1994 (Geneeskunde), 2000 (Kalender), 2002 (Wa- 

ter en waterwerken). 

— _SIZOO, A, Techniek in de oudheid. Kampen, 1961. 

— BRUINS, E., Fontes matheseos. Hoofdpunten van het prae-Griekse en Griekse wiskundig denken. Leiden, 

1953. 

— MADDEN, H., A source book in the Greek science. Cambridge-Massachusetts, 1969. 

— HEALY, J., Pliny the Elder on Science and Technology. Oxford, 2000. 

— ZEISS, F., Natuurlijke historién. Geschiedenis van de biologie van Aristoteles tot Darwin. Amsterdam, 1995. 

— VERBANCK-PIERARD, A., Au temps d' Hippocrate. Mariemont, 1998. 
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— De patiënt en zijn artsen, themanummer Hermeneus, Jg. 71 (1999), nr. 2. 

— Internet: 

http://www.swan.ac.uk/classics/staff/ter/grst(wetenschappen) 

http://www. perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Ellen/Museum.html (idem) 

http://www.ea.pvt.k12.pa.us/medant (geneeskunde) 

http://www-groups.des.st-and.ac.uk/%7ehistory/Indexes/_500_AD.html (wisk.) 

3.2.3 Bijkomende suggesties 

Lijst van thema's waaraan met andere vakken kan gewerkt worden: 
. 

— Religie (re-ligare): teksten waaruit blijkt hoe de mens zich, vroeger en nu, opstelt tegenover het religieuze en 

bovennatuurlijke. 

= Mythologie: mythologische verhalen en hun betekenis. Parallellen met andere culturen (Keltisch, Germaans, 
Oosters. …). Voorstellingen in de schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur … van vroeger en vandaag. Psy- 

chologische /psychoanalytische verklaringen van mythes… 

— _ Mensenrechten: de sociale stratificatie van de mens in de klassieke oudheid en andere culturen. Hoe staat 

men tegenover slaven, kinderen, vrouwen, zwakkeren … ? 

— Leven en overleven: opvattingen over economische activiteit, handel, nijverheid (in de Oudheid: Xenophon, 

Homerus, Cato … ); autarkie versus globalisme. 

—  Staatsvormen en andere politieke opvattingen: democratie, tirannie, communisme (Plato, Thucydides, Cice- 

ro …). 

— _ Techniek en technologie: verwezenlijkingen (Vitruvius — da Vinci). 

— Sport en de Olympische gedachte. Zie Lichamelijke opvoeding, thema 1. 

— _Nachleben van thema's en motieven uit de Griekse tragedie: in de literatuur (bij de Romeinen, Shakespeare, 

Claus …), in de beeldende kunst (renaissance, barok, classicisme, postmodernisme …), in de film (Pasolini 

wag) 

— Leven en dood: geneeskunde bij de Grieken (Hippocrates, Celsus, alchemisten …). 

  

8 Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en 

eventueel externe deskundigen samenwerken. 

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief 

als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen@vvkso.vsko.be) of per brief 

(Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). 

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, licapnummer. 

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie. 

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren. 

25 3de graad ASO - Klassieke talen 
D/2004/0279/007 Algemeen deel 

   



4 EVALUATIE 

  Het hoofdstuk Evaluatie neemt de wenken uit het leerplan van de tweede graad op en concretiseert ze naar de 
derde graad. 

4.1 Voorafgaande bemerking 

De richtlijnen voor evaluatie, zoals hier gegeven, behandelen niet de totale evaluatieproblematiek. Dit is binnen 
het kader van een leerplan niet mogelijk en niet zinvol. Bovendien beschikt elke school over een eigen pedago- gisch project waarbinnen de evaluatie een concrete vorm krijgt. Het spreekt vanzelf dat de leraar zijn evaluatie 
daarop afstemt en daarbij rekening houdt met de richtlijnen van dit leerplan. 

4.2 Doel van de evaluatie 

— _ Viatoetsen gaat de leraar na in welke mate de leerlingen de doelstellingen bereikt hebben. Ze moeten dan 
ook zo opgesteld worden dat eruit blijkt wat de leerling kent, beheerst en verworven heeft, en wat (nog) niet. 
Op grond van deze informatie wordt het leerproces klassikaal en individueel bijgestuurd. 

= In de derde graad zal de evaluatie de leraar helpen de leerling gefundeerde adviezen voor zijn verdere stu- 
dies te geven. Daartoe is het nodig dat er toetsen over grotere gehelen worden afgenomen. Zo kan de le- 
raar nagaan of de leerling bekwaam is bepaalde elementen in een ruimere context te zien, en/of hij een 
meer uitgebreide stof kan verwerken en daarbij hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. Om diezelfde reden 

wordt loutere reproductie tot een minimum beperkt ten voordele van vragen waarbij de leerling op een pro- 
ductieve manier een antwoord kan uitschrijven, desgevallend met een eigen gefundeerd oordeel. 

4.3 Algemene kenmerken van goede toetsen 

— _ Toetsen moeten valide zijn: 
Ze moeten inspelen op de doelstellingen. De leraar moet duidelijk weten wat hij met de lessen moet berei- ken en wat bijgevolg door de toetsen moet geëvalueerd worden. 

— Toetsen moeten representatief zijn: 
“__qualeerinhoud. Zij bestrijken het geheel van de leerstof en maken duidelijk in welke mate de basisdoel- 

stellingen met betrekking tot taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie bereikt zijn; 
qua beheersingsniveaus. De verschillende niveaus (inzicht, toepassing, synthese, evaluatie …) komen 
evenwichtig gespreid aan bod, en dit op grond van de doelstellingen; 
qua beoordelingscijfer, De momenten van taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie komen in de 
lessen in wisselende verhouding voor. Deze verhouding zal dan ook in de beoordelingscijfers weerspie- 
geld worden. 

— _ Toetsen moeten herkenbaar zijn: 
De aard van de vraagstelling moet aansluiten bij de vertrouwde manier van werken in de les 

— Toetsen moeten betrouwbaar zijn: 
De vragen moeten ondubbelzinnig geformuleerd zijn. Bijkomende uitleg zou overbodig moeten zijn 

4.4 Concrete suggesties voor toetsen in de derde graad 

— _ Het herhalen en toetsen van taalkennis blijft best beperkt tot een minimum en moet in functie staan van lectuur. Men beperkt zich dus tot vocabularium en grammaticale elementen die nodig zijn om tot correct tekstbegrip te komen van de te lezen fragmenten. 
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— _ Toetsen over tekstbegrip van behandelde teksten: 

De vragen moeten in de loop van het schooljaar (dus niet op elke toets tegelijk) alle doelstellingen van 

taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie bestrijken. Hierbij dient wel aangestipt dat bepaalde 

doelstellingen in de lessen gerealiseerd worden, maar niet echt ‘meetbaar’ zijn in een toets. 

In de derde graad mogen reproductieve vragen niet het grootste aandeel hebben. De leraar zal dus 

vooral zoeken naar vragen waarbij de leerling op een productieve, creatieve manier zijn opgedane ken- 

nis over grammatica, inhoud en stijl van de behandelde teksten kan gebruiken en toepassen. Daarom is 

het belangrijk dat de leraar niet elke tekst op alle niveaus behandelt. In de les kan een bepaalde tekst/ 

fragment bijvoorbeeld stilistisch grondig besproken zijn en een andere tekst niet, maar op een toets 

moet de leerling in staat geacht worden de doelstellingen van taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurre- 

flectie ook toe te passen op passages van een behandelde tekst die niet als dusdanig besproken zijn. 

Voorwaarde hierbij is dat de leerling hiervoor elementen kan gebruiken uit besprekingen van andere in 

de klas behandelde fragmenten. 

*_Bij vertaalopdrachten is het noodzakelijk aan te geven welk niveau van vertaling verwacht wordt (zie p. 

40 en 66-67). Dat veronderstelt dat de leerlingen vertrouwd zijn met deze terminologie. 

— _ Toetsen over tekstbegrip van analoge niet-behandelde teksten: 

De tekst wordt bij voorkeur gekozen uit het oeuvre van de behandelde auteur. 

Inzake woordenschat, syntaxis en begripsinhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de in de 

les behandelde teksten. 

De leerlingen moeten over de nodige teksthulp beschikken zoals inleiding en voldoende verklaring. 

Eventueel gebruiken ze ook een grammatica en/of een woordenlijst/-boek. 

De leerling moet kunnen aantonen dat hij de tekst in voldoende mate begrijpt. Een werkvertaling is 

hierbij een mogelijk, maar niet noodzakelijk middel. 

Bij deze toetsen moeten in principe alleen de doelstellingen van taalreflectie geëvalueerd worden. Toch 

kunnen ook hier enkele vragen i.v.m. lectuur- en/of cultuurreflectie gesteld worden. Men mag de leerling 

hierin niet overschatten: zulke vragen moeten dus met zin voor realisme gesteld worden en zeker niet 

in de vorm van ‘stapelvragen’, waarbij de volgende vraag verder bouwt op het antwoord van de vorige 

vraag. 

Het is aangewezen om toetsen over een niet-behandelde tekst over het hele schooljaar te spreiden en 

niet te beperken tot een semestrieel examen. 

~ De leerlingen kunnen ook de opdracht krijgen zelfstandig een ruimer fragment voor te bereiden met ge- 

bruikmaking van alle mogelijke hulpmiddelen. Ze worden hierover op de toets ondervraagd. 

— _ Het kan interessant zijn de vragen zo te classificeren dat je als leraar zicht krijgt op de oorzaken van zwak- 

ker presteren of tekorten, bijvoorbeeld: 

reproductieve versus productieve vragen; 

grammaticale analyse versus tekstbegrip; 

tekstbegrip versus vertaalvaardigheid; 

stilistische versus inhoudelijke bespreking. 

— Bij groepswerk en grotere opdrachten waarbij van de leerlingen een grote(re) zelfstandigheid gevraagd 

wordt, draagt de leraar er zorg voor 

dat de inbreng van elke leerling afzonderlijk gemeten kan worden 

dat tussentijdse evaluatie bijsturing mogelijk maakt 

‘Peer - en zelfevaluatie kunnen bij dit soort opdrachten de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel 

van leerlingen vergroten. 
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5 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

De klassieke talen dragen bij tot het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen. Hieronder volgen enkele 

suggesties. 

5.1 Leren leren (LELE) 

5.1.1 Opvattingen over leren 

LELE 1 De leerlingen kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en 

leerstijl. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden bij het verwoorden van wat ‘leren’ voor hen betekent, 

hoe ze te werk gaan, of ze voor alle taken dezelfde aanpak gebruiken. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- _hetevalueren en eventueel bijsturen van de aangewende methode bij het uitvoeren van 

een opdracht. 

5.1.2 Informatie verwerven en verwerken 

LELE3 De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het 

oog op de te bereiken doelen. (cf. LELE 2 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het adequaat gebruik van vocabulariumlijsten 

-_het zelfstandig opzoeken van informatie bij het oplossen van problemen in verband met 

grammatica 

~ het zelfstandig opzoeken en ordenen van informatie bij het oplossen van problemen in 

verband met de culturele achtergrond van een tekst, onder andere via ICT. 

+ het opzoeken en kritisch gebruiken van vertalingen 

LELE4 De leerlingen kunnen zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren (cf. LELE 3 tweede 

graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-__de grammaticale en inhoudelijke analyse van een tekst. De leerlingen kunnen zonder 

hulp het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, feiten en meningen onder- 

scheiden, afzonderlijke delen tot een geheel (her)structureren 

- de zelfstandige verwerking van culturele achtergrond bij de lectuur 

- de situering van een behandelde tekst in de literaire en cultureel-historische context 

LELE5 De leerlingen kunnen zinvol inoefenen, memoriseren, herhalen (cf. LELE 4 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-__het maken van aangepaste oefeningen 

- de verwerking van een bestudeerde tekst 

- het begrijpen en vertalen van een tekstfragment in samenhang met de context. De leer- 

lingen kunnen de onderlinge samenhang tussen belangrijke componenten (morfolgie, 

syntaxis, semantiek) van het taalsysteem herkennen, benoemen en bespreken. 
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LELE7 Deleerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realis- 

tisch inschatten en uitvoeren. (cf. LELE 5 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- de verwerking van nieuwe leerinhouden 

-_de lectuur van een tekst, klassikaal, in groep of individueel 

- het verwoorden van de verschillende mogelijke stappen die fot een correcte vertaling van 

een tekst leiden 

- het vaststellen, corrigeren en verklaren van de gemaakte fouten. 

LELE9 De leerlingen kunnen een onderzoek of een practicum voorbereiden, uitvoeren en de resultaten ver- 

antwoorden. 

\ Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- de lectuur van een tekst 

- het uitvoeren van een cultuuropdracht. 

© 5.1.3 Regulering van het leerproces 

LELE 10 De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn maken. (cf. LELE 6 

tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het planmatig herhalen van vocabularium en grammatica, die paraat moeten blijven 

- het inschatten van de tijd die nodig is voor het verwerken van teksten 

- het inschatten van de tijd die nodig is voor het opzoeken van informatie en documentatie 

- het zelfstandig plannen van grotere opdrachten en het inschuiven in hun dagelijks taken- 

pakket. 

LELE 12 De leerlingen kunnen toekomstgerichte conclusies trekken uit leerervaringen (cf. LELE 8 tweede 

graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- - de foutenanalyse van taken en toetsen 

- de bijsturing van de aanpak bij de lectuur van een nieuwe tekst 

& -_ het integreren van nieuwe informatie in en deze spiegelen aan de kennis die leerlingen 

reeds bezitten. 

  
5.1.4  Keuzebekwaamheid 

| LELE 15 De leerlingen kunnen communiceren over hun eigen interesses, capaciteiten en waarden (cf. LELE 11 

| tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_de analyse van de eigen sterke en zwakke kanten bij het verwerken van taal, lectuur en 

cultuur 

~ de confrontatie van de eigen visie met visies van Grieken en Romeinen 

-_het naar voor brengen van een beredeneerde mening bij de gelezen teksten. 
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LELE 17 Deleerlingen kunnen, rekening houdend met de eigen interesses, capaciteiten en waarden, een zinvol 

overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrek- 

king tot de arbeidsmarkt en/of de verdere studieloopbaan. (cf. LELE 2 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_ het correct inschatten van de eigen interesses, capaciteiten en waarden in functie van 

een verdere studieloopbaan. 

5.2 Sociale vaardigheden (SOVA) 

5.2.1 Streven naar duidelijke communicatie 

SOVA 5 De leerlingen hebben er oog voor dat ze mensen en situaties benaderen vanuit eigen en andermans 

authenticiteit en expressie. (cf. SOVA 6 en 7 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden bij het verwoorden en kritisch bevragen van een 

tekst via 

- _het luisteren naar en het juist interpreteren van de mening van anderen 

het formuleren van een eigen mening 

- het toetsen van de eigen mening aan die van anderen 

de bereidheid om eigen denksporen te verlaten en zich in te leven in die van anderen 

5.2.2 Constructief participeren aan de werking van sociale groepen 

SOVA6 De leerlingen helpen mee aan het formuleren en realiseren van groepsdoelstellingen door bijvoor- 

beeld: 

contacten te maken 

te overleggen en afspraken te maken 

taken en functies te verdelen 

belangen af te wegen en te bemiddelen 

bij te dragen tot een goed functioneren van de groep als groep 

(cf. SOVA 12 tweede graad) 

5.2.3 Conflicthantering en overleg 

SOVA 11 De leerlingen hebben inzicht in de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten (cf. 

SOVA 12 tweede graad) 

Deze eindtermen (SOVA 6 en 11) kunnen nagestreefd worden via 

- het uitvoeren van opdrachten in groepsverband die leiden tot het begrijpen en vertalen 

van een tekst 

-__hetopzoeken en verwerken van informatie in groepsverband 

-_de confrontatie van de eigen visie met de visie van leerkrachten en leeftijdsgenoten bij de 

interpretatie van een tekst 

+ het evalueren van de samenwerking 
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5.3 Opvoeden tot burgerzin (BUZI) 

5.3.1 Democratische raden en parlementen 

BUZI4 _Deleerlingen kunnen verschillende standpunten in parlementaire debatten van elkaar onderscheiden 

en met elkaar vergelijken. (cf. BUZI 6 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_lectuur- en cultuurlessen: 

bv. het beoordelen van ideeën, standpunten en belangen van diverse betrokkenen 

bv. de belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld individu-gemeenschap 

bv. de houding tegenover macht en machtsmisbruik 

BUZI6 De leerlingen kunnen beslissingen van een raad (zoals een gemeente- en een provincieraad) of par- 

lement kritisch evalueren door ze-te toetsen aan relevante informatie, de eigen opvatting en andere 

opvattingen. (cf. BUZI 6 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_lectuur- en cultuurlessen: 

bv. op basis van verworven lectuurinzichten en culturele informatie een kritische houding 

aannemen ten overstaan van eigen en andermans mening en ten overstaan van 

informatie van meer algemene aard 

bv. de leerlingen geven blijk van kritische zin bij het gebruik van de informatie 

bv. wat is echt, wat is propaganda in de verslaggeving van bijvoorbeeld Tacitus, 

Demosthenes 

bv. de leerlingen hechten waarde aan de bevraging van het verleden (waarden, normen) 

om een verklaring te zoeken voor actuele spanningsvelden 

5.3.2 Wereldburgerschap 

BUZI 14 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat de mondiale dimensie in onze samenle- 

ving steeds explicieter wordt op o.m. politiek, economisch en cultureel vlak en dat de evolutie voorde- 

len biedt maar ook problemen en conflicten oplevert. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- lectuur- en cultuurlessen: b.v. op basis van verworven lectuurinzichten en culturele 

informatie de opvattingen van Grieken en Romeinen over zichzelf en andere samen- 

- levingen beschrijven en vergelijken met de hedendaagse beeldvorming over andere 

culturen. 

5.4 Gezondheidseducatie (GEED) 

5.4.1 Leefstijl en levenskwaliteit 

GEED 5 De leerlingen besteden aandacht aan maatschappelijke fenomenen zoals echtscheiding, éénouderge- 

zinnen, zelfmoord, prostitutie, misbruik van genot- en geneesmiddelen, delinquent gedrag en ver- 

spreiding van aids. (cf. GEED 10 tweede graad) 
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Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_lectuur- en cultuurlessen: 

bv. aan de hand van Romeins recht aspecten van identiteit en diversiteit van de 

Romeinse samenleving toelichten 

bv. de geneeskunde 

GEED6 De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verlies, rouw, en leren uit hun ervaringen. (cf. GEED 6 

tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_lectuur- en cultuurlessen : bv. uit een tekstfragment gevoelens, opvattingen, waarden en 

normen van een personage benoemen en duiden, en deze toetsen aan eigen gevoelens, 

aan christelijke en andere waarden. 

5.4.2 Zorgethiek 

GEED 10 De leerlingen tonen respect voor zichzelf en anderen zoals personen met andere geaardheid, uit an- 

dere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-__ lectuur- en cultuurlessen : bijvoorbeeld in relatie met een tekst denkbeelden van 

Grieken en Romeinen herkennen en vergelijken met hedendaagse concepten 

(afhankelijkheid, sociale rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering) 

5.5 Muzisch-creatieve vorming (MUZI) 

MUZI 1 _ De leerlingen staan open voor diverse muzisch-creatieve uitingen zoals dans, design, muziek, archi- 

tectuur. 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-  delectuur van literaire teksten waarbij vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende 

manier van lezen vormelijke en inhoudelijke elementen van bijvoorbeeld poëzie, proza, 

drama herkend worden 

- de lectuur van literaire teksten waarbij vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende 

manier van lezen deze teksten geanalyseerd, geinterpreteerd en geévalueerd worden. 

MUZI2 De leerlingen ervaren muzisch-creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in 

de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen. (cf. MUZI 2 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- de lectuur van literaire teksten waarbij de leerlingen constateren dat auteurs verrassen- 

de beelden of klanken kunnen verwezenlijken en dat hun werken een grote invloed 

uitoefenen op de waarden- en normenbeleving van een maatschappij 

~ de lectuur van literaire teksten waarbij leerlingen een spontane mening en appreciatie 

vormen bij, eventueel door beeldmateriaal ondersteunde, literaire teksten 

- bezoek aan musea waar het Grieks-Romeins verleden voorgesteld wordt 

- bezoek aan openbare gebouwen, steden… waar sporen van het Latijn en/of het Grieks, 

waar sporen van de Grieks-Romeinse samenleving terug te vinden zijn 

+ deelname aan culturele activiteiten en muzisch-creatieve uitingen. 
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MUZI 3 Deleerlingen kunnen bij eigen muzisch-creatieve uitingen waarden en gevoelens betrekken, er vorm 

aan geven en dit als verrijkend ervaren. (cf. MUZI 4 tweede graad) 

Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

-_het uitvoeren van allerlei opdrachten die verband houden met gelezen tekstfragmenten, 

zoals het maken van een gedicht, videofilm, een diareportage, een strip, een mozaiek, 

het houden van een redvoering 

+ de kennismaking met het werk van musici, schilders, beeldhouwers, dichters die hun 

inspiratie zochten in klassieke themata. 

MUZI 4 _Deleerlingen zien in dat ten gevolge van nieuwe technieken en materialen de kunsten, de techniek en 

de wetenschappen meer en meer integreren. (cf. MUZI 3 tweede graad) 

$ Deze eindterm kan nagestreefd worden via 

- het verzamelen van informatie over literaire teksten, waarbij de leerlingen gebruik 

maken van verschillende informatiekanalen zoals bibliotheek, radio- en tv-programma's, 

tijdschriften, internet 

- het aanwenden van communicatiestrategieën, waarbij de leerlingen bij het ver- 

werkingsproces gebruik maken van de mogelijkheden van ICT. 

33 3de graad ASO - Klassieke talen 
D/2004/0279/007 Algemeen deel 

  

    
   



6 MINIMALE MATERIELE VEREISTEN 

6.1 Minimale uitrusting 

Volgende materiële hulpmiddelen dienen zeker beschikbaar te zijn in klas- of vaklokaal, of in de schoolbiblio- 

theek: 

= historisch-geografische kaarten van de Griekse en Romeinse wereld. Het gaat hier zowel om materiaal dat 

de leerkracht gebruikt ter verduidelijking van geografische en historische gegevens in de lessen cultuur of 

lectuur, als om materiaal waarover de leerlingen zelf beschikken. In het laatste geval kan het gaan om kaar- 

ten opgenomen in het gebruikte handboek, kaartjes die door de leerkracht ter hand gesteld worden, of om 

een historische atlas die ook voor het vak geschiedenis gebruikt wordt; 

= een woordenboek Latijn - Nederlands; Grieks - Nederlands; 

— een verklarend woordenboek van de Klassieke Oudheid; 

— enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Romeinse cultuur en geschiedenis in het algemeen, en 

aspecten ervan. Het staat de vakgroep vrij hierin een keuze te maken; 

— __pc's met internetaansluiting om zoekopdrachten uit te voeren en om oefeningen te maken. 

Genoemd materiaal kan uiteraard ook onder elektronische vorm beschikbaar zijn. 

6.2 Suggesties voor aanvullende uitrusting 

Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega's van andere vakken en volgens de 

mogelijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. 

We denken hier onder andere aan: 

— een etymologisch woordenboek; 

— _een mythologisch woordenboek; 

—  documentatiemappen rond bepaalde thema's die in de lessen aan bod komen; 

— _diareeksen en videobanden, aangepast aan de lessen cultuur; 

— _ (jeugd)boeken waarin de Oudheid op één of andere wijze aan bod komt; 

— boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen; 

— kaarten of afbeeldingen op transparanten; 

— _ maquettes van een Romeinse villa, thermen, een tempel …; 

— _softwareprogramma's als hulpmiddel voor het inoefenen van Latijnse woordenschat en spraakkunst, cd-rom 

als ondersteuning van de lessen cultuur enz. 

De leraren en leerlingen klassieke talen moeten vlot toegang kunnen krijgen tot het multimedialokaal. 
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Inleiding 

Het hoofdstuk Bibliografie en andere bronnen is bewust beknopt gehouden. We verwijzen hier naar het leerplan 

van de tweede graad en de website van klassieke talen die in de nabije toekomst operationeel zal worden. Ge- 

lieve in dit verband de startpagina van de website van het Verbond te raadplegen: http://www.vvkso.be 
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—  VVKSO, Leerplan Secundair Onderwijs, Grieks - Latijn - tweede graad ASO, Licap, Brussel, september 

2002. 

7.2 Informatieve publicaties 

— _ VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS, Andere pedagogische publicaties: 

Klassieke talen, Brussel, januari 1994: bibliografie en woordenlijsten. 

= _ VLAAMSE OLYMPIADE LATIJN EN GRIEKS 2003 — 2004, Informatiebrochure. Vergiliuswedstrijd. Vlaamse 

selectieproef voor het Certamen Ciceronianum Arpinas. Platowedstrijd, Pythiawedstrijd, Brussel, oktober 

2003 (11de editie). Wordt jaarlijks hersamengesteld door het Vlaams Arpinocomité. 

= _ VAN HOOFF, A, Vademecum voor de leraar klassieken, 9e druk, Universitaire Lerarenopleiding Nijmegen, 

Universiteit Nijmegen, 1999. 

— _ DIENST VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING, Studieprofiel Klassieke studies (Latijn, Grieks), Brussel, 7 

april 2000. 

7.3 Lezen 

— BOSTEELS, R., Lezen en leren lezen, in Kleio 27, 1997, blz. 2-13, 

— _ VAN DEN EYNDE, M., Het examen begrijpend lezen: een struikelblok voor leerling en leraar? in Kleio 28, 

1999, blz. 125-133. 

— _ VANHERP, D., Tekstbegrip bij leerlingen, een fundamentele bekommernis, in Kleio 21, 1992, biz. 136-146. 

— _ VAN LOON, W., Procesevaluatie van de omgang met een ongeziene tekst. Een alternatief voor de traditio- 

nele versio, in Kleio 31, 2002, blz. 133-140. 

— _ VAN DEN EYNDE, M., Het aanleren van een leesstrategie, in didactische en pedagogische berichten 2002 

(DPB Brugge), http://www .sip.be/dpb/kt/indew.htm 

74 Vertalen 

— _DE HERDT, K., DEMOEN, K,, De vertaling in de kijker. Bouwstenen voor vertaalbeschrijving in de klas, 

Didactica Classica Gandensia 40, Universiteit Gent (Blandijnberg 2), 2000. 

~ _ DELABASTITA, D., Op een kruispunt van disciplines. Tendensen in het moderne vertaalonderzoek, in Kleio 

21, 1992, blz. 102-117. 
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—  HUNINK, V., Vertalen: plaag of zegen, in Kleio 32, 2003, biz. 146-159 

— HUNINK, V., Vertalingen in soorten en maten, in Lampas, 35, 2002, biz. 75-86 

—  PIJLS, D. Traduttore traditore? Didactische bespiegelingen bij het gebruik van vertalingen in de klas, in 

Kleio 29, 1999, blz. 28-43. 

— _ Zie ook de Informatiebrochure van de Olympiade Latijn en Grieks. 

7.5 Zelfgestuurd leren 

— VAN DE WALLE, E., VAN HOUDT, T., Zelfstandig leren lezen: een didactisch project, in Prora 8, 4, 2003, 

biz. 2-8. 

~  VANHERP, D. Zelfstandig werken bij de vakken Latijn en Grieks, in Nova et Vetera 77, 1-2, 1999, biz. 95- 

102. 

— VAN WOENSEL, C., Leren onderzoeken, in Prora 8, 4, 2003, blz. 9-15. 

7.6 ICT 

—  Specifieke databank voor de Oudheid: 

- PERSEUS: http://www.perseus.tufts.edu 

— _ Specifieke portaalsites voor de Oudheid: 

- KIRKE: http://www. kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html, 

- ANCIENT WORLD WEB: http:/Awww.julen.net/ancient/ 

- WEBSITES KLASSIEKE OUDHEID: http://www.sbh-gent.be/klassiek.htm 

-_ CLASSICI RETIARII — NEDERLANDSTALIGE KLASSIEKE WEBRING: 

http://users.pandora.be/herman.lauvrys/classici.htm 

— Griekse lettertypes: 

-_http:/perswww.kuleuven.ac.be/-u0013314/greekg/fonts.htm 

et Algemene pedagogisch-didactische werken 

— _BOEKAERTS, M., SIMONS, P., Leren en instructie, Van Gorcum, Assen, 1995. 

— _DOCHY, F., e.a, Anders evalueren. Assessment in de onderwijspraktijk, Lannoo Campus, Leuven, 2003. 

— _SQUIRREL, L., KANDEL, E., Het geheugen, van moleculen tot geest, Wetenschappelijke Bibliotheek, Am- 

sterdam, 2001. 

— _ VAN LOOY, L, e.a, Zelfstandig leren in het Secundair Onderwijs. Een geleidelijk proces, VUB, Brussel, 

2001. 

— VAN PETEGEM, P., VANHOOF, J., Evaluatie op de testbank. Een handboek voor het ontwikkelen van 

alternatieve evaluatievormen, Wolters Plantyn, Mechelen, 2002. 

— _ VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren, Garant Uitgevers, Antwerpen - Apel- 

doorn, 2003. 

— _ VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS, Werken in de Vrije ruimte, Garant 

Uitgevers, Antwerpen — Apeldoorn, 2004. 
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1 BEGINSITUATIE 

De leergang 4 uur Grieks in de derde graad is bestemd voor leerlingen die in de tweede graad de studierichting 

Grieks of Grieks-Latijn hebben gevolgd. Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het leerplan van 

de tweede graad (D/2002/0279/026) hebben bereikt. 

Het vak Grieks wordt in de derde graad aangeboden aan de leerlingen die één van de volgende studierichtingen 

hebben gekozen: Grieks-Latijn, Grieks-Wetenschappen, Grieks-Wiskunde. 

2 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN 
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE 

‚ MIDDELEN 

2.1 Uitgangspunten en principes 

In de derde graad moeten de leerlingen de algemene doelstellingen van de klassieke talen (zie Algemeen deel 

2.1) en de specifieke eindtermen (zie Bijlage) bereiken. Dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van teksten als ver- 

trekpunt naar een ruimere verkenning van de antieke maatschappij, haar eigenheid en haar impact op latere 

tijden. Dit leerplan kiest vijf aspecten als blikopener op de Griekse en - bij uitbreiding - ook op onze wereld: het 

epische, het lyrische, het tragische, het retorische en het filosofische. Deze vijf invalshoeken bieden stuk voor 

stuk uitgelezen kansen om de leerlingen vanuit grondteksten van de wereldliteratuur tot een verfijnder taalge- 

voel, een groter cultuurhistorisch besef en een meer kritische houding tegenover zichzelf en de maatschappij te 

brengen. Bovendien kunnen ze zo een brede waaier aan attitudes en vaardigheden ontwikkelen. 

Naast deze vijf aspecten legt dit leerplan de lectuur van drie auteurs op: Homerus, één van de drie grote tragici 

en Plato. Deze auteurs nemen immers een unieke plaats in binnen de geschiedenis van de Griekse literatuur en 

cultuur. Het ligt voor de hand de lectuur van deze auteurs te koppelen aan respectievelijk het epische, tragische 

en filosofische aspect. Toch is het niet de bedoeling deze aspecten exclusief aan Homerus, een tragicus en Pla- 

to te binden en tot hun werken te reduceren. 

Tekststudie omvat logischerwijze drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en 

verruimd: taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie. Taalreflectie is een eerste moment: tot elementair 

tekstbegrip komen op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid. Lectuurreflectie is een tweede stap: 

een literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse. Cultuurreflectie 

tenslotte brengt naast een totaalinterpretatie van de tekst vanuit de ruimere cultuurhistorische context ook de 

transfer naar onze eigen maatschappij door vergelijking en confrontatie. Deze drie momenten zijn niet noodzake- 

lijk chronologisch opeenvolgend, maar moeten eerder als drie dimensies gezien worden. Ze zijn onderscheiden, 

maar niet altijd gescheiden. Soms is de opsplitsing eerder theoretisch. 

De doelstellingen bij die drie momenten moeten door de leerlingen bereikt worden voor behandelde teksten. 

Voor analoge niet-behandelde teksten moeten de leerlingen met gebruik van de nodige hulpmiddelen de doel- 

stellingen van taalreflectie bereiken en die van lectuur- en cultuurreflectie nastreven. 
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De vakwerkgroep maakt afspraken in verband met de spreiding van de vijf aspecten over de derde graad. Om 

een logisch curriculum op te bouwen is het nodig rekening te houden met volgende overwegingen. 

Homerus verdient om diverse redenen als eerste auteur gelezen te worden: hij staat immers aan de wieg van de 

Griekse literatuur, zijn invloed op de Griekse, Romeinse en hele Westerse cultuur is nauwelijks te overschatten, 

zijn verhalen spreken 16-jarigen sterk aan en tot slot liggen in de Homerische epen de kiemen van lyriek, retori- 

ca, geschiedschrijving en tragedie vervat. Ook de wisselwerking met Vergilius’ Aeneis voor de leerlingen uit de 

Grieks-Latijnse richting mag niet uit het oog verloren worden. 

Gezien het chronologische verband, inhoudelijke en culturele gelijkenissen of bewust bedoelde tegenstellingen 

tussen de epen en de teksten van de eerste lyrici is het logisch het lyrische aspect nauw met het epische te ver- 

binden. 

De ervaring leert dat het abstract denken, vereist bij het filosofische aspect, zelfs voor leerlingen uit het laatste 

jaar niet evident is. Ook het theoretische kader van retorica vereist een groot abstractievermogen. Het is dan ook 

aangewezen deze aspecten, die ook inhoudelijk nauw verbonden zijn, in het zesde jaar te plaatsen. 

Tenslotte moet goed overleg met de collega's Latijn voor de leerlingen uit de Grieks-Latijnse richting een win- 

winsituatie creëren.   
  

22 Betekenis van enkele gebruikte termen 

—  Parafrase: omschrijving met eigen woorden van de inhoud van een tekst. 

— _ Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands, die nauw aansluit bij de Griekse tekst. Stroeve wendingen 

of lange volzinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een werkverta- 

ling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen. 

— _ Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot hedendaags Nederlands, vrij van ‘Nedergriekse' wendin- 

gen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten. Het is het minimumni- 

veau dat verwacht wordt bij de Pythia-vertaalwedstrijd. 

— Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijlniveau van de Griekse tekst 

(ritme, toon, beelden, stijlfiguren … ) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Een literaire vertaling kan de op- 

dracht zijn voor een groepswerk, zoals de klassikale Plato-wedstrijd, of een uitdaging voor talentvolle leer- 

lingen. 

2.3 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en vaardigheden 

  

  

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit de 

specifieke eindtermen (SET). De leerplancommissie heeft die SET ‘vertaald’ naar concrete leerplandoelstellingen 

(DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende SET, waarvan de lijst in bijlage is opgeno- 

men 

De leerplandoelstellingen zijn gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie, 

lectuurreflectie en cultuurreflectie. Hierbij sluiten als een vierde luik ook enkele leerplandoelstellingen aan i.v.m. | 

onderzoeksvaardigheden, die in elk van de drie momenten aan bod kunnen komen. | 

| 
| 

De leerplandoelstellingen van dit hoofdstuk zijn bindend. De leerlingen moeten dus op het einde van de derde 

graad deze 34 leerplandoelstellingen bereikt hebben. Ook de eraan gekoppelde leerinhouden zijn bindend, tenzij 

ze ingeleid zijn door “bijvoorbeeld” of “zoals”: in dat geval zijn ze indicatief bedoeld. 

  

In hoofdstuk 2.4 worden suggesties aangereikt om die doelstellingen met hun leerinhouden te realiseren via de 
verplichte aspecten en de verplichte auteurs. 
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2.3.1 Taalreflectie 

Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis 
en leesvaardigheid. 

Deze doelstellingen moeten bereikt worden voor behandelde en analoge niet-behandelde teksten. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1 

ao
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de graad van kennis van vocabularium en taal- ~ 
leer behouden die in de tweede graad noodza- 
kelijk en voldoende werd geacht 

het noemwoord en de betekenis geven van ~ 

woorden die frequent in de gelezen fragmenten 
voor komen, maar buiten het basisvocabularium 
vallen 

verder de attitude ontwikkelen om de gememori- 

seerde betekenis van woorden aan de context te 
toetsen 

verder de attitude ontwikkelen om door middel _ 
van stamverwantschap, woordvormingssysteem, 

samenstelling, context en vergelijking met mo- 

derne talen de betekenis van woorden te achter- 
halen (SET 1 en 26) 

de belangrijkste morfologische en syntactische ~ 
eigenheden van een auteur of genre herkennen 
(SET 8) 

een aangeleerde leesstrategie toepassen ~ 
(SET 3 en 4) 

bij het leesproces het tekstbegrip systematisch 

aan grammaticale en inhoudelijke criteria toet- 
sen en de aard van eventuele problemen aan- 
geven (SET 17) 

bij de lectuur oordeelkundig gebruik maken van — 
hulpmiddelen (SET 2 en 7) 

  

LEERINHOUDEN 

zie leerplan tweede graad 

een beperkt aantal woorden afgestemd op de te 
lezen fragmenten 

prefixen en suffixen: zie leerplan tweede graad 

een beperkt aantal morfologische en syntactische 
eigenheden van de gelezen auteur of het behan- 

delde genre 

een leesstrategie met aandacht voor: 

* het aanwezige verwachtingspatroon 

* de globale tekststructuur 

* woordgroepen 

*  signaal- en verwijswoorden 

* de valentie van het werkwoord 

* de oorspronkelijke woordorde 

* ftaalpatronen eigen aan auteur of genre 

het gebruik van een grammaticaal referentieka- 

der, woordenlijst en/of woordenboek 

het gebruik van hulpmiddelen zoals een encyclo- 

pedie, een zoekrobot op het internet ... 
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9 als afsluiting van dit eerste moment van tekst- — teksten met een episch, lyrisch, retorisch, filoso- 

studie tekstbegrip tonen door fisch en tragisch karakter waaronder fragmenten 
. uit het oeuvre van Homerus (llias én Odyssee), 

* de hoofdgedachte uit de tekst te halen Plato en een tragicus 

+ de tekst te parafraseren 

* de tekst te synthetiseren \ 

+ __ de tekst expressief te lezen 

* een werkvertaling / vlotte vertaling van de 

tekst te maken 

(SET 13 en 15) 

TOELICHTINGEN 

44 
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DS 4: De attitude om de betekenis van woorden te achterhalen vanuit de samenstelling mag niet tot Griekse 
woorden beperkt blijven. De leerlingen moeten ook in staat zijn in Nederlandse woorden en woorden uit mo- 

derne vreemde talen Griekse stammen te herkennen om zo de betekenis (beter) te vatten. 

DS 5: De studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie 

van tekstbegrip en is geen studiedoel op zich. 

DS 5-9: Vanzelfsprekend blijven de onderscheiden aandachtspunten van het leesproces gelden (zie leer- 

plan van de tweede graad, p. 50-51). 

DS 6: Nog voor de leerlingen de lectuur aanvatten, hebben zij al een zeker verwachtingspatroon. Dat be- 

staat o.a. uit voorkennis over de auteur en zijn werk en het centrale thema van zijn oeuvre. Die voorkennis 

kan worden verrijkt door een eerste verkennende of extensieve lectuur, waarbij de leerlingen de globale 

tekststructuur aftasten: de titel, de opmaak van de tekst, frequent weerkerende woorden (eigennamen en 

zogenaamde sleutelwoorden) geven reeds een eerste aanduiding van wat de leerlingen kunnen verwach- 

ten. Dit verwachtingspatroon wordt vervolgens tijdens de intensieve lectuur getoetst, bevestigd of bijgesteld. 

DS 6: Met valentie wordt het aantal noodzakelijke aanvullingen bij een werkwoord bedoeld: de nulvalentie 

(geen noodzakelijke aanvullingen, bijvoorbeeld úe1), de éénvalentie (onderwerp), de tweevalentie (onder- 

werp en lijdend voorwerp) en de drievalentie (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp). Werken met 

valenties is in de eerste plaats een methodiek. Het is een invalshoek om de samenhang binnen de zin te 

begrijpen. 

DS 6: Aandacht voor de oorspronkelijke woordorde: een efficiënte leesstrategie leidt ertoe dat de leerling de 

tekst begrijpt zoals de auteur die geschreven heeft. De Griekse tekst tijdens de les herschrijven in een mak- 

kelijker, ‘'Nedergriekse' woordorde is uit den boze. Niet alleen gaan zo veel stijlfiguren verloren, deze aanpak 

doet ook afbreuk aan de belangrijkste doelstelling: het lezen van authentieke teksten. Het behoud van de 

oorspronkelijke woordorde is, net zoals de zes andere aandachtspunten, inpasbaar in elke leesstrategie, 

zowel een (eerder) analytische als een (eerder) dynamische. 

DS 6: Met taalpatroon wordt een frequent weerkerende structuur bedoeld, gebonden aan een auteur en/of 

genre. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld de poëtische woordorde, de opbouw van een periode en de 

asymmetrie bij Thucydides. 

DS 9: De leraar bepaalt telkens op welke manier de leerlingen hun tekstbegrip bewijzen en streeft hierbij 

afwisseling na. 
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WENKEN 

— De leraar motiveert de leerlingen om hun kennis van het basisvocabularium en van de taalleer als vertrek- 

punt bij lectuur op peil te houden. Herhalingen gebeuren dan ook het best functioneel. In functie van de te 

lezen auteur en/of fragmenten worden vocabularium en grammaticaonderdelen zo geselecteerd dat de leer- 

ling onmiddellijk het rendement van een accurate basiskennis ervaart. Om te vermijden dat de leerling op 

die manier de grammatica te fragmentarisch benadert, is het wenselijk de te herhalen onderdelen telkens in 

het grammaticale referentiekader te situeren. 

— _ De leraar streeft naar leersituaties waarbij hij een actieve inbreng van de leerling vraagt. Door al het werk 

naar zich toe te trekken, ontneemt hij de leerlingen hun verantwoordelijkheid en hun zin voor initiatief. Hij 

nodigt de leerlingen uit actief mee te denken en te zoeken. Niet elke stap in het leesproces moet expliciet 

vefwoord worden. De leerlingen leren ook over hun zoekproces reflecteren en problemen precies formule- 

ren. Deze attitude van zelfreflectie is essentieel voor een methodische, strategische benadering van teksten. 

Het is belangrijk deze attitude te trainen door zelfstandig persoonlijk werk, in de klas of thuis. 

2.3.2 Lectuurreflectie 

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door 

inhoudelijke en stilistische analyse. 

Deze doestellingen moeten bereikt worden voor behandelde teksten en nagestreefd worden voor analoge 

niet-behandelde teksten. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

10 aan de hand van specifieke kenmerken tekst- — _ specifieke kenmerken van epische, lyrische, tra- 
soorten en tekstgenres onderscheiden en dit gische, retorische en filosofische teksten 
onderscheid bij het interpreteren van de tekst 

betrekken (SET 8 en 14) 

11 de specifieke opbouw van een tekst(fragment) — elementen van opbouw zoals chronologische 

ontleden (SET 4) opbouw, opbouw van een redenering, het hande- 
lingsverloop, spanningsopbouw, ontwikkeling van 

gedachten en gevoelens 

12 typische stijlfiguren aanduiden en de functie — frequent voorkomende stijlfiguren en hun (sug- 

ervan binnen de tekst toelichten (SET 2, 4 en 9) gestieve, dramatiserende, overredende, verle- 

vendigende… ) werking 

13 de basisregels van prosodie en metriek toepas- _— het schema van de dactylische hexameter 
sen als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (SET 2) 

— de lengte van lettergrepen 

— de positie van de cesuur 

— bijzonderheden zoals: elisie, apocope, metrische 

rekking, verdubbelde klinkers… 

14 verschillende types van informatie herkennen en — _ types van informatie zoals feiten, meningen, ar- 

bij de interpretatie van de tekst gebruiken gumenten, gevoelens … 

(SET 16) 

15 aan de hand van de tekstinhoud en -vorm een 
gemotiveerd oordeel over de communicatieve 

bedoelingen van de auteur uitspreken 
(SET 15 en 16) 
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16 

18 

19 

20 

21 

22 

de tekstuele vormgeving aan antieke of heden- 

daagse opvattingen toetsen (SET 9) 

een gemotiveerd eigen oordeel over tekstinhoud 

en -vorm en hun onderlinge relatie uitspreken 

(SET 9, 15 en 18) 

een fragment in een ruimer geheel situeren — de opbouw van Ilias en Odyssee en van een 
gelezen tragedie 

een tekst vergelijken met een tekst waar hij direct —  intertekstualiteit 
of indirect op teruggaat (SET 22) 

vertaalproblemen verwoorden (SET 17) —  vertaalproblemen zoals periodebouw, Homeri- 

sche epitheta, weergave van participia… 

gegeven vertalingen onderling en met de gelezen — de relatie origineel-vertaling(en) en vertalingen 

brontekst vergelijken en daarbij verschillen tussen onderling 
het Griekse en het Nederlandse taalsysteem toe- 

lichten (SET 27) 

(fragmenten van) een behandelde tekst vlot of 

literair vertalen (SET 12) 

TOELICHTINGEN 

DS 10: Onder tekstsoorten wordt verstaan: verhaal, gesprek, brief, betoog, gedicht… Onder tekstgenres 
wordt verstaan: epos, tragedie, redevoering, filosofische dialoog… 

DS 13: Deze doelstelling zal vooral gerealiseerd worden bij de lectuur van Homerus. 

DS 15: Een auteur of spreker heeft steeds een bepaalde communicatieve bedoeling: op basis van zijn in- 

schatting van de situatie kiest hij voor een specifieke (literaire) vorm die deze bedoeling naar zijn idee het 

best kan overbrengen. Op die manier probeert hij de lezer te sturen. 

DS 16: De leerlingen moeten weten dat bepaalde vormkenmerken (bv. rijm of ritme) in diverse tijden anders 

gewaardeerd werden. Ze moeten weten dat bepaalde stijlfiguren (bv. een chiasme) voor ons meestal pas 

visueel duidelijk worden, terwijl ze voor de Grieken op het gehoor al een esthetische waarde hadden. 

DS 19: Een literaire tekst kan vanuit drie invalshoeken bestudeerd worden: intratekstueel, contextueel en 

intertekstueel. Met infratekstueel bedoelen we de interne opbouw en de concrete verschijningsvorm, met 

contextueel de communicatieve functie van een tekst in de relatie tussen auteur en lezer, met intertekstueel 

de tekst als snijpunt van andere teksten, waarbij de bewerking kan geanalyseerd worden vanuit vier ‘tekst- 

veranderingscategorieën': toevoeging, weglating, hercombinatie en vervanging. 

WENKEN 
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‘Om bij de leerlingen een verwachtingspatroon te creëren kan de leraar bepaalde delen van het theoretische 

kader vooraf geven of laten (op)zoeken. 

Aan de hand van een vertaling of een samenvatting kunnen de leerlingen zicht krijgen op de plaats van een 

fragment in het geheel of op het werk. 

Net als bij taalreflectie streeft de leraar naar leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen ge- 

vraagd wordt. Zij blijven oefenen om vanuit hun theoretische kennis zelf een stilistisch-inhoudelijke analyse 

bij een analoge passage te maken. 
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— __Nietelk vers hoeft expliciet metrisch ontleed te worden: het leestempo van de tekst moet voor de leerlingen 
aantrekkelijk blijven. Maar door zelf metrisch voor te lezen kan de leraar bereiken dat ook de leerlingen hier- 
toe na enige tijd in staat zijn. 

— _ Bij de bestudering van de communicatieve bedoeling van een auteur kan het nuttig zijn van een algemeen 
model te vertrekken. Elke gegeven tekst vervult één of meer van volgende functies: hij bevat een medede- 
ling, een evaluatie die zich uitspreekt voor iets (rechtvaardiging, verdediging, lofprijzing) of tegen iets (be- 
schuldiging, kritiek, klacht), een oproep naar zichzelf (beloven, weigeren, toegeven) of naar de andere (ad- 
viseren, vragen, bevelen). Bij elke taalvorm zijn die drie functies steeds aanwezig, maar wel met verschil- 
lend accent. Dat accent bepaalt mede de eigenlijke communicatieve bedoeling van de auteur of spreker. 

— De methode van intertekstualiteitsdenken kan ook gebruikt worden om vertalingen te bestuderen: ook een 
vertaling kan immers beschouwd worden als de bewerking of herschrijving van een brontekst waarbij de vier 
tekstveranderingscategorieën kunnen bestudeerd worden (zie toelichting bij DS 19). 

— _ Samenwerking met de leraar Latijn, Nederlands of moderne vreemde talen kan aangewezen zijn. Zij kunnen 
immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben. 

2.3.3 Cultuurreflectie 

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische 
context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie. 

Deze doestellingen moeten bereikt worden voor behandelde teksten en nagestreefd worden voor analoge 
niet-behandelde teksten. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

23 auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistori- —  Cultuurhistorische context van Homerus en de 
sche context situeren en die context bij de inter- Griekse epiek, van een tragicus en de Griekse 

pretatie van teksten betrekken (SET 5 en 14) tragedie, van Plato en zijn filosofisch oeuvre en 
de cultuurhistorische context van behandelde Iy- 

rische en retorische teksten 

24 gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 
een personage of auteur uit een tekstfragment 

afleiden en die aan christelijke en andere opvat- 
tingen toetsen (SET 6, 11 en 18) 

25 representatieve begrippen, kenmerken en denk- _— representatieve begrippen, kenmerken en denk- 
beelden van de Griekse cultuur in literaire beelden van de Griekse cultuur (bv. mensbeeld, 
teksten en andere cultuuruitingen herkennen en godsbeeld, maatschappijvisie, wereldbeeld) 
die met hedendaagse vergelijken 
(SET 6, 19 en 21) — __ hoofdlijnen van de filosofie van Socrates en Plato 

26 ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse —  bijvoorbeeld: 
Oudheid toelichten in relatie met een behandel- enkele typische kenmerken van de Griekse beel- 

de tekst (SET 5, 10 en 16) dende kunst en architectuur 

27 bij literaire en niet-literaire kunstwerken de 

communicatieve functie vaststellen 
(SET 10 en 16) 
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„ antieke literaire en niet-literaire cultuuruitingen — voorbeelden van receptie van de Griekse litera- 
28 à rgelijken met cultuuruitingen uit latere perio- tuur en cultuur 

ee waarin de doorwerking herkenbaar is, en 

Seb tijdsgebonden accenten vaststellen 

(SET 10, 22, 25 en 28) 

= an de hand van taal en cultuur de identiteit en 5 

29 versiteit van de Griekse samenleving illustre- 

ren (SET 24) 

peschrijven hoe Grieken zichzelf en anderen 

zagen en hoe wij dat doen (SET 23) 
‚ 

en persoonlijke reactie op Griekse denkbeelden 

en cultuuruitingen geven en die creatief verwer- 

ken (SET 11) 

31 

TOELICHTINGEN 

ps 23: In aansluiting met de lectuur zal men ook aan de hand van enkele voorbeelden de ruimere culturele 

7 ntext belichten vanuit een niet enkel illustratief maar ook kunsttheoretisch kader. Vanzelfsprekend mag dit 

2 iet toe leiden dat lectuur haar centrale plaats verliest. De gemeenschappelijke communicatieve functie 

a oe diverse kunstvormen (literatuur en andere) moet benadrukt worden. Zo kan de leraar bijvoorbeeld de 

Eek van Pericles vanuit de lijkrede en vanuit zijn bouwpolitiek bespreken, kan hij de overgang van de 

klassieke polis-cultuur naar de individualistische cultuur van het Hellenisme vanuit Demosthenes en vanuit 

de peeldhouwkunst duiden of kan hij de epische verhalen van de &otôo1 naast vaasschilderingen stellen. 

ps 25: Het gaat om een brede waaier van cultuurpatronen, dus bijvoorbeeld ook de houding tegenover de 

7 vrouw, homoseksualiteit, de maatschappelijke betekenis van een retorisch betoog, de publieke 

dimensie van religie … 

WEN KEN 

cultuurreflectie geschiedt best niet systematisch na de lectuur maar zo veel mogelijk in combinatie met de 

lectuur. Men onderbreekt soms de lectuur voor samenvattende besprekingen of cultuurtheoretische be- 

schouwingen. 

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie naar leersituaties waarbij van de 

jeerlingen een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door henzelf opgezocht the- 

oretisch kader gaan ze actief op zoek naar parallellen of reminiscenties in de Oudheid of latere tijd. 

gok hier kan samenwerking met de leraar Latijn, Nederlands of moderne vreemde talen aangewezen zijn. 

zij kunnen immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben. 

234 Onderzoeksvaardigheden 

lessen Grieks en Latijn worden een groot aantal vaardigheden en attitudes nagestreefd (zie Algemeen deel 

Ip oe specifieke eindtermen beklemtonen in het bijzonder de onderzoeksvaardigheden. Ze moeten zowel in 

aan Grieks als Latin tot doel gesteld worden. 
de P 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

32 zich op een onderzoeksprobleem oriënteren 
door gericht informatie te verzamelen, te orde- 

nen en te bewerken (SET 29) 

33 opliterair, esthetisch of historisch gebied een 

onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en 

evalueren (SET 30) 

34 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporte- 
ren en ze met andere standpunten confronteren 

(SET 31) è 

TOELICHTING 

Door deze doelstellingen wil men leerlingen leren op een methodische manier gegevens te verzamelen en te 

verwerken. Leerlingen moeten zich van hun denkstrategieën bewust worden en die leren analyseren. Nieuwe 

strategieën kunnen worden onderwezen en worden toegevoegd aan diegene die de leerlingen al gebruiken. 

De drie doelstellingen beantwoorden aan drie fasen van het onderzoek: 

* __ verzamelen van gegevens, vaststellen van de feiten; 

* data-analyse, experimenteren en opstellen van een hypothese; 

*  rapporteren en discussiéren. 

Belangrijk is dat de leerlingen onderzoeksprocedures kennen. Een lectuurmethode is zo een onderzoeksproce- 

dure: zelfstandige lectuur is een training in onderzoeksvaardigheid op het gebied van taalreflectie. Doelstelling 

33 geeft 3 gebieden die betrekking hebben op literatuur- en cultuurreflectie. Deze doelstellingen kunnen door 

een grotere opdracht nagestreefd worden maar het is in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen deze doel- 

stellingen door de dagelijkse praktijk bereiken. Zelfstandigheidsdidactiek is hierbij een conditio sine qua non. 

WENKEN 

— Een onderzoeksopdracht op literair of esthetisch gebied kan er in bestaan door inhoudelijke en vormanalyse 

een (tekst)fragment bij een specifiek genre onder te brengen en/of naar de voorschriften van een genre te 

beoordelen. 

— Een onderzoeksopdracht op historisch gebied kan er in bestaan de regels van de historische kritiek op een 
redevoering toe te passen. Samenwerking met de collega geschiedenis is hierbij mogelijk. 

—  Bijreceptie-onderzoek kan men de volgende vier vragen stellen: Wat wordt er verwerkt? Hoe wordt er ver- 

werkt? Waarom wordt er verwerkt? In welke tijd wordt er verwerkt? 

— Om te voorkomen dat de werkdruk voor de leerlingen te groot wordt, dient de leraar de opdrachten duidelijk 

te omschrijven en voldoende realiteitszin te tonen. Onderzoeksvaardigheden zijn immers ook in andere vak- 

ken een verplicht onderdeel. 
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TOELICHTING 

2.4 De vijf aspecten Het is niet de bedoeling een exhaustieve lijst met Homerisch taaleigen zonder meer te laten memoriseren. Het 
| volstaat de vormen uit de behandelde teksten te herkennen.   

De jeerplandoelstellingen van 2.3 met hun leerinhouden moeten bereikt worden via een volwaardige behandeling | 

vande verplichte aspecten en de verplichte auteurs. De leraar/vakwerkgroep beslist hoe hij die doelstellingen wil     

  

  
  

  

realiseren. In dit hoofdstuk volgen per aspect concrete suggesties die hierbij kunnen helpen. 2.4.1.2 Lectuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

2,41 Het epische aspect 
7 — het epische aspect in Griekse teksten aanduiden — bijvoorbeeld: 

pet epische aspect is ongetwijfeld een heel belangrijke component van de Griekse literatuur. Voor velen zijn de 

epische verhalen een hoogtepunt in de kennismaking met het Grieks. 

Het epische aspect is allicht in hoge mate met de epen verbonden, maar is er geen exclusieve eigenschap van. 

In het epos komen ook andere aspecten (zoals het lyrische en het tragische) voor, en anderzijds kan het epische 

aspect ook aangetroffen worden in bijvoorbeeld de tragedie. 

Natuurlijk is de lectuur van Homerus verplicht: zowel uit de Ilias als uit de Odyssee moeten fragmenten gelezen 

worden. ledereen is daarbij natuurlijk vrij om zijn eigen accenten te leggen. De leraar kan ook naar believen uit- 

preiden: misschien is de Argonautica wel een ‘oogopener' of de Batrachomyomachia, al dan niet in vertaling. 

Ook een stuk tragedie, bij voorkeur refererend aan de Trojaanse verhalen, is mogelijk, bijvoorbeeld een stuk Aiax 

of Agamemnon. 

De Homerische epen vertegenwoordigen een hele denkwereld, een hele mentaliteit, die zowel heel veraf als heel 

dichtbij ligt: duizenden jaren en kilometers scheiden ons van de personages uit de Ilias en Odyssee, maar in vele 

opzichten zijn ze oude bekenden, mensen zoals wij. Dat kan niet anders dan een boeiende confrontatie opleve- 

ren. 

2414 Taalreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

een beperkt aantal morfologische en syntactische — bijvoorbeeld: 

eigeneden van de Homerische taal herkennen + de lonische n 

D + __metrische rekking 

* niet-gecontraheerde vormen 

* frequent gebruikte suffixen (—¢1, @1...), 
voegwoorden en partikels 

(al, ke, NOE...) 

* speciale uitgangen van naamwoorden 

* speciale vormen van het lidwoord en 
voornaamwoorden 

* het gebruik van het lidwoord 

* afwijkende augmenten (dubbel of weggela- 
ten) 
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en bij de interpretatie van de tekst gebruiken 

(DS 10) 

de“ opbouw van de gelezen fragmenten ontleden 

(DS 11) 

frequent voorkomende stijlfiguren en genre- 

gebonden eigenheden aanduiden en het verband 

leggen met het genre en met de inhoud of met de 

bedoeling van de auteur (DS 12) 

bodeverhalen in een tragedie 

elementen zoals flashback, relatie tussen vertel- 

tijd en vertelde tijd, de opbouw van een 

duel... 

bijvoorbeeld: 

enjambement, alliteratie, assonantie, stereotiepe 

formulering, epitheton ornans, Homerische ver- 

gelijking, patronimicum 

—  verzen metrisch en expressief lezen (DS 13) 

WENKEN 

— _ Het verdient aanbeveling diverse fragmenten te lezen. Naarmate de leerlingen met meer passages kennis 

maken, groeit hun inzicht in de rijkdom en variatie van de Homerische epen. Dat betekent niet dat langere 

fragmenten uit den boze zijn. Om te vermijden dat leerlingen denken dat de Homerische epen een roetsj- 

baan van leuke momentjes zijn, kan het nuttig zijn een hele zang of een groot gedeelte ervan in vertaling te 

lezen. Zo begrijpen leerlingen dat herhalingen en breedvoerige uitweidingen eigen zijn aan het genre. Het 

spreekt ook vanzelf dat elk fragment in zijn context moet ingebed worden. Alleen al daarom is het lezen van 

een ruimer geheel (in vertaling) zinvol. 

— __De lectuur van Homerus biedt bij uitstek mogelijkheden om alle aspecten te behandelen, bijvoorbeeld: 

* het lyrische aspect: afscheid van Hektor en Andromache (Ilias 6) 

* het tragische aspect: lotsbestemming van Achilles en Hektor, kommos van Andromache (/lias 22) 

* het retorische aspect: gezantschap van Agamemnon bij Achilles (/lias 9), woorden van Odysseus tot 

Nausicaä (Odyssee 6) 

* het filosofische aspect: àpetn-ideaal, godsbeeld 

— __ Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de 

leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kan hij bijvoorbeeld mogelijke typische ken- 

merken van mondeling overgeleverde werken (bv. stereotiepe formuleringen, herhalingen… ) bij de lectuur 

laten terugvinden. 

2.41.3 Cultuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

— _ Homerus en de Homerische epen binnen de cul- — elementen van de cultuurhistorische context zo- 

tuurhistorische context situeren (DS 23) als: 

* het begrip ‘epos’ 
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+ ontstaanscontext van de Homerische epen 

« kennis van de Homerische kwestie 

*_de historische kern van de Ilias 

* plaats van Homerus in de Griekse cultuur 

— waarden en normen uitde teksten afleiden en aan — bijvoorbeeld: ‘ 

christelijke en andere opvattingen toetsen (DS 24) heldenmoraal, strijdcultuur, ‘shame and guilt cul- 

ture’ 

—  representatieve denkbeelden van de Griekse cul- - bijvoorbeeld: 

tuur in de epen herkennen en met hedendaagse + Bpis—gedachte, véyects, poipa 1 
vergelijken (DS 25) 

* opvattingen over vriendschap 

* liefde, slavernij, dood en begrafenis 

  

— ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse — bijvoorbeeld: 

Oudheid toelichten in relatie met gelezen epen + Myceense bouwkunst en stedenbouw 

(DS 26) 
* wapens 

* kledij en juwelen… 

— de receptiegeschiedenis van Ilias en Odyssee illu- — receptie in kunstvormen zoals literatuur, beeld- 

streren (DS 28) houwkunst, schilderkunst, theater, film... 

— beschrijven hoe Grieken zichzelf en anderen zagen bijvoorbeeld: 

en hoe wij dat doen (DS 30) beeldvorming van Grieken en Trojanen bij 

Homerus 

TOELICHTING 

In de Homerische kwestie is het belangrijker de problemen en vragen op te merken dan er een sluitende oplos- 

sing voor te bieden. 

WENKEN 

f De leerlingen zijn wellicht al vertrouwd met de Trojaanse sagencyclus en zijn historische kern: die stof be- 

hoort tot de geschiedenislessen van de eerste graad en is bovendien vaak in lessen Grieks/Latijn van vorige 

jaren behandeld. De leraar gaat dus na wat de leerlingen wel en nog niet weten. 

— In verband met de Homerische kwestie kan de leraar bij de lectuur de leerlingen op eigenaardigheden, in- 

consequenties, opvallende herhalingen wijzen en ze vragen er een verklaring voor te zoeken. Daarna kan 

hij een overzicht geven van enkele opvattingen over het auteurschap van beide epen. 

— _ De receptiegeschiedenis van Ilias en Odyssee kan op verschillende momenten besproken worden: bepaal- 

de passages roepen directe associaties op met bepaalde kunstwerken (bv. uitbeeldingen van de twist tus- 

sen Achilles en Agamemnon om Briseïs), andere kunstwerken behandelt de leraar beter na het einde van 

de lectuur (bv. Ulysses van J. Joyce of de film O Brother, where art thou?). 

— Bij de receptiegeschiedenis is het wenselijk bijzondere aandacht te besteden aan literaire prestaties uit de 

Oudheid : andere Griekse epen (of parodieën ervan), Griekse tragedies over de Trojaanse cyclus en de 

Aeneis van Vergilius. Bij dit laatste epos is overleg met de collega Latijn geboden. 

~ __De leraar kan er op wijzen dat het epos ook in andere tijden en culturen een belangrijke plaats inneemt, 

bijvoorbeeld de IJslandse Edda, de Germaanse Nibelungen, de Angelsaksische Beowulf of de Indische Ma- 

häbhärata. Leerlingen kunnen zelf de inhoud opzoeken en in de klas vertellen. 
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2.4.2 Het lyrische aspect 

Met het lyrische aspect treden we een wereld binnen die jongeren van alle tijden sterk aangesproken heeft, maar 
die ook veel volwassenen blijkbaar weet te boeien: die van de emoties en gevoelens. 

Hoewel de Grieken een specifiek lyrisch genre (met muziek en dans) kenden, wil dit leerplan het lyrische aspect 
hiertoe niet reduceren. Het is ook terug te vinden in het epos, de redevoering, de stasima en klaagliederen in de 
tragedie, epigrammen, kortom in elke passage waar de auteur of een personage zijn gevoelens uitspreekt. Zoals 
bij de andere aspecten is dus ook bruggen slaan naar andere aspecten, andere vakken en andere tijden de 
boodschap. 

2.421 Taalreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

— een beperkt aantal morfologische en syntactische — bijvoorbeeld: 

eigenheden van een auteur of van het lyrische gen- . bruik df : 
ré Hérké thé ÜDS 5) gebruik van verschillende dialecten 

* Homerische invloeden in de elegie 

TOELICHTING 

Het is helemaal niet de bedoeling veel tijd en energie aan de studie van een dialect te besteden. Zeker hier moet 

het principe van functionaliteit strikt gehanteerd worden. Het is belangrijk bij onbekende vormen op bekende 

elementen (bv. kenletters, uitgangen) te focussen. 

2.4.2.2 Lectuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

— _ kenmerken van lyrische teksten herkennen en bij — bijvoorbeeld: 

de interpretatie van de tekst betrekken (DS 10) «het verheven karakter van de elegie 

* _ het volkse karakter van de jambe 

* pointe bij een epigram 

=  verschillen en gelijkenissen inzake tekstuele vorm- — bijvoorbeeld: 

geving tussen antieke en hedendaagse lyrische 

teksten aanduiden (DS 16) 
+ __ strofebouw 

*  rijm 

*  metrum 

— een tekst vergelijken met een tekst waar hij direct — bijvoorbeeld: 

of indirect op teruggaat (DS 19) «kritiek van Archilochus op het heldenideaal 

van Homerus 

* Homerische invloed in de elegie 

— _ vertaalproblemen verwoorden (DS 20) — bijvoorbeeld: 

de weergave van stijlfiguren, epitheta, klank, rit- 

me 

53 3de graad ASO - Klassieke talen 
D/2004/0279/007 Grieks 

   



WENKEN 

Het verdient aanbeveling het lyrische aspect niet te herleiden tot een loutere illustratie van de verscheidene 

lyrische genres. Binnen het grote aanbod van teksten met een lyrische inslag kan de leraar op zoek gaan 

naar teksten die de jongeren direct kunnen aanspreken (bv. liefdesgedichtjes uit de Anthologia Palatina) of 

die bruggen slaan naar de andere aspecten (bv. het heldenbeeld bij Homerus versus Archilochus, lyrische 

passages bij Homerus, koorzangen in een tragedie). 

De leerlingen mogen zich bewust zijn van de veelheid en de complexiteit van lyrische metra, maar het kan 

niet de bedoeling zijn hiermee het genieten van lyrische gedichten te hypothekeren. Toch vormt de kennis 

van het elegische distichon door de voorkennis van de hexameter (Homerus) een gemakkelijk te realiseren 

meerwaarde bij de lectuur en appreciatie van de elegie. | 

Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de 

leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf bij de lectuur be- 

paalde parallellen tussen de elegie en het epos ontdekken. 

2.4.2.3 Cultuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
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LEERINHOUDEN 

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van — bijvoorbeeld: 

een personage uit een tekstfragment afleiden en 

die aan christelijke en andere opvattingen toetsen 

(DS 24) «collectivisme van Tyrtaeus 

* individualisme van Mimnermus 

* staatsraison van Solon 

representatieve begrippen, kenmerken en denk- — 

beelden van de Griekse cultuur herkennen en die 

met hedendaagse vergelijken (DS 25) 

bijvoorbeeld: 

° de functie(s) van poëzie in de Griekse sa- 

menleving 

* _ verhouding tussen liefde en huwelijk 

* homoseksualiteit 

de artistieke verwerking van (thema's uit) lyrische — bijvoorbeeld: 

teksten in muziek en beeldende kunsten toelichten * moderne uitvoeringen van liederen van 
(DS 28) 8 Sappho 

«voorstelling van Sappho in de schilderkunst 

«figuur van Danaë bij R. Strauss 

aan de hand van taal en cultuur de identiteiten de — 

diversiteit van de Griekse samenleving illustreren 

(DS 29) 

op een creatieve manier een behandelde lyrische 

tekst verwerken (DS 31) 

  

bijvoorbeeld: 

+__ lonische versus Dorische lyriek 

° _ koppeling van een lyrisch genre aan een dia- 

lect 

bijvoorbeeld: 

+ baivetai or... van Sappho herdichten 

* muziek naast een tekst plaatsen 

* contrasterende of gelijkende moderne ge- 

dichten zoeken 
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TOELICHTING 

| De invloed van de Griekse lyriek situeert zich op veel gebieden, zowel binnen de Griekse wereld als daarbuiten, 

zowel vormelijk (bv. Horatius’ Oden) als inhoudelijk (weerkerende thema's niet enkel in literatuur maar ook in 

andere kunstvormen). Het zou mooi zijn als de leerlingen zich van deze invloed bewust zijn en met enkele con- 

crete voorbeelden kennismaken. 

WENK 

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren 

waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlingen 

zelf opgezocht theoretisch kader laat hij de leerlingen bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar genrekenmerken, 

receptiegeschiedenis van een thema, fragment of auteur. Lyriek leent zich ook bijzonder goed voor opdrachten 

waarbij een persoonlijke en creatieve verwerking door de leerling het objectief is. 

  

55 

D/2004/0279/007 

3de graad ASO - Klassieke talen 

| Grieks 

| 
| 

   



2.4.3 Het tragische aspect 

De tragedie, geniale scheppìng van het Griekse talent, blijft ook de mens van de 21% eeuw boeien. Geen enkel 
menselijk thema blijft onaangeroerd. De tragedie schokt, ontroert, verbijstert, kwetst, spreekt de diepste gevoe- 

lens aan, nodigt uit tot bezinning over het menselijke bestaan, maakt weerbaar. Daarom mogen de lectuur en de 

studie van fragmenten uit een of meer tragedies in het leeraanbod van de derde graad niet ontbreken. 

De tragedie heeft ook raakpunten met andere aspecten: sommige stukken bieden een andere benadering van of 

een aanvulling bij de epische vertelstof, koor- en klaagliederen zijn pure lyriek, monologen kunnen een staaltje 

van welsprekendheid zijn… Anderzijds is het tragische aspect ook in andere teksten te vinden. 

Toch moeten de leerlingen in eerste instantie met de tragedie als dusdanig kennis maken, zodat ze ten volle de 

schoonheid en kracht ervan ervaren. 

2.4.3.1 Taalreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

— enkele belangrijke morfologische en syntactische — bijvoorbeeld: 

eigenheden van een tragediedichter of van het tra- 

gische genre herkennen (DS 5) 

. « 
Attische vormen zoals Tov en Órou voor 

TIVOS en OoÙTIVOS 

+ _ de uitgang -ueo0a voor -uela 

* de krasis 

* Dorische vormen in de lyrische delen 

— _ tekstbegrip tonen door een passage expressief te 

lezen (DS 9) 

TOELICHTING 

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen een overzicht van Dorische vormen leren. Het volstaat dat ze 
vaak voorkomende vormen vlot herkennen. 

243.2 Lectuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

— een tragedie aan haar kenmerken herkennen — _ bijvoorbeeld: 

(DS 10) * _de organische opbouw van een tragedie 

met prologos, parodos, epeisodia, stasima, 

exodos 

* kenmerken zoals stichomythie, monoloog... 

— de specifieke opbouw van fragmenten van een — bijvoorbeeld: 

tragedie ontleden (DS 11) het verloop van de redenering in een monoloog 

— _ verschillende types van informatie herkennen en bij — bijvoorbeeld: 

de interpretatie van de tekst gebruiken klaagzangen, koorliederen, uitweidingen, spreu- 

(DS 14) ken 
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de vormgeving aan antieke of hedendaagse opvat- — 

tingen toetsen (DS 16) 

de specifieke opbouw van een tragedie ontleden 

(DS 18) 

vanuit de karaktertrekken en interactie van de ver- 

schillende personages het verloop van de dramati- 

sche handeling duiden (DS 11 en 18) 

WENKEN 

bijvoorbeeld: 

* het gebruik van metrum in de dialoog 

* de rol van het koor 

bijvoorbeeld: 

* spilmomenten van de dramatische hande- 
ling 

* verteltechnieken zoals de voorspellende 
droom, flashback, bodeverhaal, tragische 
ironie. 

Voor een beter begrip van de dramatische handeling en een hogere waardering van de behandelde tragedie 
is het aan te raden de leerlingen de passages die niet in het Grieks worden gelezen, in vertaling te laten le- 
zen. 

Om de interactie tussen de personages te bestuderen kan de leraar eventueel een beroep doen op model- 
len uit de omgangskunde (bv. de axenroos van F. Cuvelier). 

2.4.3.3 Cultuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

3de graad ASO - Klassieke talen 

Grieks 

auteurs en werken binnen de cultuurhistorische 

context situeren (DS 23) 

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 

een personage of auteur uit een tekstfragment af- 

leiden en die aan christelijke en andere opvattingen 

toetsen (DS 24) 

menselijk gedrag in de tragische teksten herken- 

nen, interpreteren en vergelijken met dat van de 

huidige mens (DS 25) 

nietliteraire cultuuruitingen i.v.m. de tragedie toe- 

lichten (DS 26) 

  

LEERINHOUDEN 

bijvoorbeeld: 

* het ontstaan en de formele en inhoudelijke 
evolutie van de tragedie 

* begrippen, kenmerken en denkbeelden zo- 

als drama, tragedie, saterspel, komedie, het 
tragische, motorisch moment, peripetie, cri- 

sis, tragische ironie, catharsis, hybris, de 
drie eenheden, deus ex machina 

bijvoorbeeld: 

de betekenis van het lijden, de rol van de goden, 
fatalisme, erfschuld 

bijvoorbeeld: 

geweld, rivaliteit, zondebokmechanisme, incest, 

moord, zelfdoding, opoffering, familiegevoelens 

begrippen zoals orchestra, skènè, proskènion, 

theatron, parodos, mèchanè, cothurn, toneel- 

maskers, choregie, leitourgie 

57 

D/2004/0279/007 

  

 



— antieke literaire en nietliteraire cultuuruitingen — bijvoorbeeld: 

vergelijken met cultuuruitingen uit latere periodes . 

waarin de doorwerking herkenbaar is, en hierbij 

tijdsgebonden accenten vaststellen (DS 28) 

de imitatie en verwerking van een thema of 

een verhaallijn uit de tragedie in literatuur, 

podiumkunsten, film, muziek, plastische 

kunsten 

* begrippen uit de psychologie zoals cathar- 
sis, oedipuscomplex, electracomplex... 

WENKEN | 

1 

—  Hetis aan te raden de receptie van de Griekse tragedie of een tragediestuk te koppelen aan het bijwonen 

van een moderne interpretatie (theater, film, opera...). Zo kunnen leerlingen zelf inhoudelijke accentver- 

schuivingen en moderne ‘oplossingen’ voor koor, decor… constateren. Samenwerking met de leraars Ne- 

derlands en moderne vreemde talen die ook toneel behandelen, is wenselijk. 

— _ Ook via muziek kan men de receptie van de tragedie illustreren. Men kan hierbij zowel vertrekken van antie- 

ke motieven bij klassieke componisten (bv. Les Troyens van H. Berlioz) als van hedendaagse interpreta- 

ties/herwerkingen (bv. Oresteia van G. Marini). 

—  Natuurlijk kan men ook via de literatuur de nawerking van de tragedie illustreren. Ook hier kan men kiezen 

voor moderne herwerkingen (bv. Antigone van J. Anouilh). 

— _ Ook de tragedie leent zich bij uitstek tot creatieve verwerking. De leraar kan bijvoorbeeld de leerlingen een 

aanklacht tegen of een verdediging van een personage laten schrijven. 
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2.4.4 Het retorische aspect 

Retoriek heeft een onmiskenbare invloed uitgeoefend, niet alleen op de Griekse maatschappij in haar geheel, 

maar zeker ook op Rome en heel de Westerse maatschappij. Retoriek moet hierbij ruimer geïnterpreteerd wor- 

den dan de traditionele welsprekendheid. Het retorische aspect moet niet vanuit een redevoering belicht worden 

maar kan ongetwijfeld ook vanuit een filosofische (bv. de Apologie van Socrates, Aristoteles), een historische 

(bv. Thucydides) of epische (bv. Homerus) tekst of zelfs vanuit een tragedie benaderd worden. We willen het 

retorische aspect plaatsen onder het devies van Kenneth Burke: “Wherever there is persuasion, there is rhetoric 

and 

LEE 

wherever there is meaning, there is persuasion.” 

2441 Taalreflectie 
x 

RPLANDOELSTELLINGEN 

de belangrijkste morfologische en syntactische 

eigenheden van de auteur of het retorische genre 

_ herkennen (DS 5) 

tekstbegrip tonen door een passage expressief te 

lezen (DS 9) 

2.44.2 Lectuurreflectie 

LEE! 
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RPLANDOELSTELLINGEN 

kenmerken van retorische teksten herkennen en 

deze bij de interpretatie van de tekst betrekken 

(DS 10) 

de specifieke opbouw van een tekst(fragment) 

ontleden (DS 11) 

typische stijlfiguren aanduiden en de functie ervan 

binnen de tekst toelichten (DS 12) 

verschillende types van informatie herkennen en 

die bij de interpretatie van de tekst gebruiken 

(DS 14) 

  

LEERINHOUDEN 

bijvoorbeeld: 

+__ de periode bij Isocrates 

* asymmetrie bij Thucydides 

LEERINHOUDEN 

bijvoorbeeld: 

* captatio benevolentiae 

* gebruik van topoi 

* __ typische technieken zoals dilemma, retori- 

sche vraag, ironie, getuigenis, opwerping, 
aposiopese... 

bijvoorbeeld: 

* opbouw van een redenering 

* verloop van een narratio 

bijvoorbeeld: 

* expressieve woordplaatsing 

* paronomasia 

* homoioteleuton 

* alliteratie 

bijvoorbeeld: 

* onderscheid tussen feit en mening 

«motels KTEXVO! versus 
TIOTEIS ÉVTEXVOI 

* onderscheid tussen enthymeem en syllogis- 

me 
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— _ onderzoeken hoe de tekstuele vormgeving —  bivoorbeeld: 

begrippen en argumenten accentueert het effect van een anafoor, asyndeton, drieledig- | 

(DS 15 en 17) heid, amplificatie | 

— de tekstuele vormgeving aan antieke of heden- bijvoorbeeld: | 

daagse vormgeving toetsen (DS 16) de vergelijking tussen eisen aan antieke en mo- 

derne welsprekendheid 

— de specifieke opbouw van een tekst ontleden — _ bijvoorbeeld: 

(DS 18) de delen van een redevoering 

— _ vertaalproblemen verwoorden (DS 20) — _ bijvoorbeeld: 

de weergave van een retorische periode, van 

stijlfiguren 

WENKEN 5 en 

— Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de 

leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creéren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf bepaalde topoi in 

een onderdeel van de rede of in een type van redevoering vooropstellen. e 

— Het verdient aanbeveling het retorische aspect niet te beperken tot louter de lectuur van een klassieke rede- 

voering, maar de impact van retoriek op andere genres en de doorwerking tot op de dag van vandaag (re- 

clameboodschappen, media...) te belichten. | 

2.4.4.3. Cultuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN p LEERINHOUDEN 

— auteur(s) en werk(en) binnen de cultuurhistorische — bijvoorbeeld: 

context situeren (DS 23) * beknopte geschiedenis van de retorica 

* plaats van gelezen auteur(s) binnen deze 

geschiedenis 

= antieke opvattingen en waarden methedendaagse — bijvoorbeeld: 

vergelijker (DS 24) * het gebruik van geweld 

  
«de legitimiteit van een oorlog (Demosthe- @ 

nes) 

* het wezen van een democratie (Thucydi- 
des) 

— bepaalde kenmerken van het retorische genre op- — bijvoorbeeld: 

noemen en in de gelezen teksten aanduiden * opbouw van een redevoering 

(DS 25) 
. overtuigingsmechanismen: 

80s, TaBos, 

hoyos 

— representatieve begrippen, kenmerken en denk- — bijvoorbeeld: 

beelden van de Griekse cultuur in literaire teksten 

en andere cultuuruitingen herkennen en die met 

hedendaagse vergelijken (DS 25) 

«plaats en impact van het gesproken woord 

in de antieke maatschappij 

* het agonale karakter van de Griekse 
maatschappij | 
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ook niet-literaire cultuuruitingen toelichten in relatie — bijvoorbeeld: 

met een behandelde tekst met speciale aandacht 

voor hun communicatieve functie 

(DS 26 en 27) 

* de politiek van Pericles vanuit de lijkrede en 

vanuit zijn bouwpolitiek 

* de overgang naar het Hellenisme vanuit 

Demosthenes en vanuit de beeldhouwkunst 

de doorwerking van de Griekse retorica aantonen — bijvoorbeeld: 

(DS 28) + de retorische theorie van Aristoteles op een 
moderne redevoering toepassen 

* parallellen trekken tussen oude handboe- 
ken retorica en moderne handboeken 
communicatie 

\ * elementen van een redevoering met een re- 

clameboodschap vergelijken 

WENKEN 

Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren 

waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlin- 

gen zelf opgezocht theoretisch kader laat de leraar de leerlingen zelf actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld 

het gebruik van een topos, de aangewende overtuigingsmechanismen… 

Als de leraar ervoor kiest een redevoering te lezen, beperkt hij het best de lectuur in het Grieks tot enkele 

essentiële fragmenten en geeft hij de leerlingen de opdracht de gehele redevoering in vertaling te lezen. 

Reflectie over het aandeel van emotie en ratio en over het ethische gebruik van retorica kan bruggen slaan 

met andere aspecten en met de actualiteit. 

Het retorische aspect vormt een geschikt uitgangspunt om de leerlingen te doen nadenken over de plaats 

en de functie van het retorische spreken en schrijven in de huidige samenleving en cultuur. Het is ook een 

goede aanzet tot kritische analyse en beoordeling van actuele betogen en debatten. Samenwerking met de 

leraar Nederlands of moderne vreemde talen kan hierbij aangewezen zijn. 
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24.5 Het filosofische aspect 

Filosofie, als bron van alle wetenschappen, als specifieke denkactiviteit en als denkproduct één van de meest 

kenmerkende eigenheden van onze westerse maatschappij, vindt haar wortels in de Griekse Oudheid. Wellicht is 

op geen enkel ander domein onze schatplichtigheid aan de Grieken zo groot. Binnen de Griekse filosofie neemt 

Plato een centrale plaats in, door de combinatie van zijn literair genie met de gevarieerdheid en impact van zijn 

filosofisch onderzoek. Daarom stelt dit leerplan de lectuur van Plato verplicht. 

Anderzijds moet men het filosofische aspect zeker niet pasa tot de figuur en filosofie van Plato (en zijn leer- 

meester en ‘hoofdpersonage’ Socrates). Het filosofische aspect kan op zich uitgebreid worden, bijvoorbeeld: de 

kosmologische versus de antropologische periode, het scepticisme van de sofisten versus Socrates’ geloof in 

één Waarheid, Plato versus Aristoteles. Ook een combinatie met de andere aspecten is mogelijk, bijvoorbeeld: 

filosofische achtergrond van een tragedie, filosofie versus retorica. 

24.51 Taalreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

eigenheden zoals 2° pers. enk. med. op 1 i.p.v. de belangrijkste morfologische en syntactische 

—n, krasis, ellips, anakoloet, prolepsis, partikels eigenheden van Plato's taal herkennen (DS 5) 

2.4.5.2 Lectuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

= een filosofische dialoog als genre herkennen — _ kenmerken van de Platonische dialoog zoals: 

(DS 10) * _protreptisch karakter van de dialoog 

* dialectiek versus dialoog (open einde) 

* spreektaal versus schrijftaal 

* spel versus ernst 

* de spreekstijl van de verschillende persona- 

ges 

* dramatisch karakter: botsing van levens- 

houdingen 

— de specifieke opbouw van een tekst ontleden — _ bijvoorbeeld: 

(DS 11) de dialectische methode bij Plato 

— typische stijlfiguren aanduiden en de functie ervan — belangrijkste stijlkenmerken van Plato zoals: 

binnen de tekst toelichten (DS 12) metaforen, paronomasia, klankfiguren, zinsritme 

de tekstuele vormgeving aan antieke of heden- — bijvoorbeeld: 

daagse opvattingen toetsen (DS 16) de filosofische dialoog versus traktaat, roman, 

leerdicht, toneelstuk, brief 
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— _ vertaalproblemen verwoorden (DS 20) — _ bijvoorbeeld: 

* de weergave van participia, partikels 

* de complexiteit van filosofische begrippen 

zoals Aóyos, &pern 

TOELICHTING 

Hoewel ook andere auteurs filosofische dialogen schreven, nemen de dialogen van Plato een unieke plaats in. 

Het betreft hier immers niet steriele, fictieve dialogen waarbij elk personage een aspect van het theoretische 

probleem voor zijn rekening neemt om op het einde tot een uitgebalanceerde synthese te komen. Plato stelt 

levende, concrete mensen voor, die vanuit hun persoonlijkheid en levenssituatie met elkaar in botsing komen 

met een spanning die aan het drama refereert. Het is wenselijk dat de leerling zich van deze uniciteit van de 

Platonische dialoog bewust wordt. De aangehaalde kenmerken moeten in deze optiek gelezen worden. 

WENKEN 

— _ Twee wegen staan open bij de behandeling van Plato: de leraar kan kiezen voor de lectuur en bespreking 

van (fragmenten van) één werk met oog voor de totaliteit van dit werk, maar hij kan ook fragmenten uit ver- 

schillende werken lezen bij de behandeling van verschillende aspecten van Socrates’ en Plato's filosofie. 

— __ Door bepaalde delen van het theoretische kader als inleiding vooraf te geven of te laten (op)zoeken kan de 

leraar bij de leerlingen een verwachtingspatroon creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de dialectische 

techniek met zijn typische vraag - antwoordpatroon terugvinden in een fragment, een thema inpassen bin- 

nen het filosofische kader van Plato … 

2.4.5.3 Cultuurreflectie 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

—  Plato binnen de cultuurhistorische context situeren contextgegevens zoals sofistiek, de dood van 

(DS 23) Socrates, de Peloponnesische oorlog… 

— _ Plato's ideeën met christelijke opvattingen vergelij- bijvoorbeeld: 

ken (DS 24) dualistisch denken, onsterfelijkheid van de ziel, 

reïncarnatie versus verrijzenis 

— de typische kenmerken en hoofdlijnen van de filo- typische kenmerken van de filosofie van Socrates 

sofie van Socrates en Plato opnoemen en toelich- zoals: 

tem{DS 25) * belangstelling voor ethische vraagstukken 

* Socratische onwetendheid (ironie en aporie) 

* het belang van definities 

* dialectiek (maieutiek) 

— _ hoofdlijnen van de filosofie van Plato zoals: 

* zijnsleer 

* kennisleer 

* ethica 

— ook niet-literaire cultuuruitingen uit de Griekse bijvoorbeeld: 

Oudheid toelichten in relatie met een behandelde 

tekst (DS 26) 
«het idealisme in de kunst van de vijfde eeuw 

in vergelijking met Plato's ideeënleer 

* wiskunde in Plato's Timaeus 
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— de receptie van Griekse filosofische concepten — bijvoorbeeld: 

illustreren (DS 28) . 

TOELICHTING 

pre-socratici en Heidegger 

sofisten en Nietzsche 

Plato en Popper 

neo-platonisme 

Utopia 

Vanzelfsprekend beperkt de leraar het overzicht van het omvangrijke oeuvre van Plato tot enkele hoofdwerken of 

tot een globale indeling. 

WENKEN 

—  Netals bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie ernaar om leersituaties te creëren 

waarbij van de leerling een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door de leerlin- 

gen zelf opgezocht theoretisch kader laat de leraar de leerlingen zelf actief op zoek gaan naar bijvoorbeeld 

elementen van de ideeënleer, het verloop van het dialectische gesprek … 

— __De behandeling van pre-socratici en sofisten helpt de leerlingen de figuur van Socrates en Plato en hun 

unieke positie beter te plaatsen. Dit gebeurt het best aan de hand van authentieke fragmenten. Wil de leraar 

ook de betekenis van Socrates en Plato voor de latere filosofie belichten, dan verdient het sterk aanbeveling 

om met Aristoteles de grote trias van de Griekse filosofie vol te maken. 
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1 BEGINSITUATIE 

De leergang 4 uur Latijn in de derde graad is bestemd voor leerlingen die in de tweede graad de studierichting 

Latijn of Grieks-Latijn hebben gevolgd. Voor alle leerlingen geldt dat ze de doelstellingen van het leerplan van de 

tweede graad hebben bereikt. 

Het vak Latijn wordt in de derde graad aangeboden aan de leerlingen die één van de volgende studierichtingen 

hebben gekozen: Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde. 

2 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGO- 
GISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN DIDACTISCHE MIDDELEN 

2.1 Uitgangspunten en principes 

= Inde derde graad moeten de leerlingen de algemene doelstellingen van de klassieke talen (zie Algemeen 

deel 2.2) en de specifieke eindtermen (zie Bijlage) bereiken. Dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van teksten 

als vertrekpunt voor een verkenning van de klassieke oudheid en haar impact op latere tijden. 

De studie van Latijnse teksten, die tot de wereldliteratuur kunnen gerekend worden, biedt voor de leerlingen 

uitgelezen kansen om 

+ hun gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen; 

hun cultuurhistorisch besef te verruimen; 

een kritische houding tegenover zichzelf en onze maatschappij te ontwikkelen; 

hun persoonlijkheid verder te vormen. 

— _ Tekststudie omvat logischerwijze drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept 

en verruimd: 

1_taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid. 

2  lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door inhoudelijke en stilistische analyse. 

3  cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze 

maatschappij door vergelijking en confrontatie. 

Deze drie momenten zijn te onderscheiden, maar niet steeds gescheiden. Tijdens de lectuur zullen zij niet 

noodzakelijk chronologisch op elkaar volgen, maar gedeeltelijk samenvallen. Toch kan deze eerder theoreti- 

sche opsplitsing houvast geven bij de systematische aanpak van teksten. 

De doelstellingen bij deze drie momenten moeten door de leerlingen bereikt worden bij behandelde teksten. 

Bij analoge niet-behandelde teksten moeten de leerlingen met gebruik van de nodige hulpmiddelen de doel- 

stellingen van taalreflectie bereiken en die van lectuur- en cultuurreflectie nastreven. 

— Voor de opbouw van het curriculum legt dit leerplan een tweevoudige verplichting op: 

de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epische, hetlyrische, 

het historiografische, het juridische, het filosofische en het retorische; 

de lectuur van twee auteurs die een bijzondere plaats innemen in de Latijnse literatuur en in de Ro- 

meinse cultuur, nl. Vergilius en Tacitus. 

Het spreekt voor zich dat de behandeling van epiek aan Vergilius en van historiografie aan Tacitus gekop- 

peld wordt. Maar de studie van deze aspecten moet niet tot hun werk beperkt worden en kan ook bij andere 
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Literaire vertaling: vertaling waarin met stijlmiddelen van het Nederlands het stijniveau van de Latijnse tekst 

(ritme, toon, beelden, stijlfiguren … ) zo goed mogelijk wordt weergegeven. Een literaire vertaling kan de op- 

dracht zijn voor een groepswerk zoals de klassikale Vergilius-wedstrijd, of een uitdaging voor talentvolle 

‘auteurs aan bod komen. Anderzijds kunnen bij de lectuur van deze twee auteurs ook andere aspecten be- _ 

studeerd worden. 

Voor de studie van het lyrische, het retorische, het filosofische en het juridische is de leraar vrij teksten en 

auteurs te kiezen. Het loont de moeite om naast traditionele klassieke auteurs ook postklassieke schrijvers 

te lezen zoals Augustinus en Erasmus. Ook hier kan men bij de lectuur van een tekst of bij de behandeling 

van een thema meerdere aspecten combineren. 

Bepaalde aspecten kunnen fragmentarisch in het eerste leerjaar behandeld worden om in het tweede leer- 

jaar te komen tot meer systematisatie en synthese. Dat draagt bij tot de continuïteit binnen de derde graad. 

De vakwerkgroep zal in onderling overleg de zes aspecten spreiden over de beide leerjaren van de derde 

graad en een pedagogisch verantwoord curriculum opstellen. Dat betekent onder meer dat elk aspect vol- 

waardig behandeld wordt, maar niet evenveel tijd in beslag neemt. 

Volgende overwegingen en suggesties kunnen helpen. 

* De epiek van de verplichte auteur Vergilius leunt door zijn metriek, zijn verhalend karakter en zijn men- 

selijke themathiek dicht aan bij de lectuur van Ovidius in het tweede leerjaar van de tweede graad. De 

Aeneïs biedt bovendien heel wat mogelijkheden voor een eerste aanzet voor de studie van lyriek, reto- 

leerlingen. 

2.3 Doelstellingen, leerinhouden en vaardigheden 

  

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk doelstellingen, inhouden en vaardigheden die rechtstreeks voortvloeien uit 

de specifieke eindtermen (SET). De leerplancommissie heeft die SET ‘vertaald’ naar concrete leerplandoel- 

stellingen (DS). Naast die DS staat telkens een verwijzing naar de betreffende SET, waarvan de lijst in bijlage 

is opgenomen. 

De leerplandoelstellingen zijn gerangschikt volgens de drie momenten van tekststudie, namelijk taalreflectie, 

lectuurreflectie en cultuurreflectie. Hierbij sluiten als een vierde luik ook enkele leerplandoelstellingen aan in 

verband met onderzoeksvaardigheden, die in elk van de drie momenten aan bod kunnen komen. 

De leerplandoelstellingen van dit hoofdstuk zijn bindend. De leerlingen moeten dus op het einde van de derde 

graad deze 32 leerplandoelstellingen bereikt hebben. Ook de eraan gekoppelde leerinhouden zijn bindend, 

tenzij aangeduid met “bijvoorbeeld” of “zoals”: in dat geval zijn ze indicatief bedoeld. 

  

riek en filosofie. Het is dan ook logisch het epische aspect vooraan in het curriculum te plaatsen. 

In hoofdstuk 2.4 worden suggesties aangereikt om die doelstellingen met hun leerinhouden te realiseren via 

de verplichte aspecten en verplichte auteurs.   *_ Het lyrische aspect omvat een breed gamma van genres. De poëzie van o.a. Horatius, Catullus of Marti- 

alis blijft door haar verscheidenheid en levendigheid een jeugdig publiek van het eerste leerjaar van de 

derde graad boeien. 
  

Om in het eerste leerjaar ook proza aan bod te laten komen, kunnen juridische teksten of teksten met ju- 2.3.1 Taalreflectie 
ridische inslag gelezen worden. In het tweede jaar kan hierop verder en dieper worden ingegaan. ove aalr 1 

* De historiografie van de verplichte auteur Tacitus verdient de voorkeur in het tweede leerjaar van de Taalreflectie is het eerste moment van tekststudie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en 
derde graad. De moeilijkheidsgraad van zijn taal, zijn gedachtegang en zijn thematiek veronderstelt een leesvaardigheid. 

diepgaande reflectie. Deze doelstellingen moeten bereikt worden bij behandelde en bij analoge niet-behandelde teksten. 

“_ De ervaring leert dat filosofie een hoge graad van abstract denken vereist. Daarom past een synthese 

van filosofische stromingen best in het tweede jaar. Het is evenwel aangewezen bij de lectuur in het eer- LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN, 

ste leerjaar filosofische achtergronden te bespreken die nodig zijn voor tekstbegrip. 
. . . . 1 _de doelstellingen taal van de tweede graad — de leerinhouden taal van de tweede graad 

* Het retorische aspect is eveneens in verschillende genres aanwezig en kan occasioneel in het eerste (SET 1, 26) 

leerjaar van de derde graad ter sprake komen. Maar de theoretische benadering van het wezen, het doel | ‘ 

en de middelen van de retoriek en de kritische reflectie op de macht en de onmacht van het woord, 2 bij de lectuur de belangrijkste morfologische en — een beperkt aantal morfologische en syntactische 
wordt wellicht best voorbehouden voor het tweede leerjaar. € & syntactische eigenheden van een auteur of een eigenheden van een auteur of genre; 

genre herkennen (SET 8) 
Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden van opbouw. 

3 een aangeleerde leesstrategie toepassen — een leesstrategie met aandacht voor: 

. . (SET 3,4) - het aanwezige verwachtingspatroon 
2.2 Betekenis van enkele gebruikte termen + de globale tekststructuur 

, En . | * woordgroepen 
—  Parafrase: omschrijving met eigen woorden van de inhoud van een tekst. + signaal- en verwijswoorden 

de valentie van het werkwoord 

de oorspronkelijke woordvolgorde 

taalpatronen eigen aan auteur of genre 

— _ Werkvertaling: omzetting in correct Nederlands, die nauw aansluit bij de Latijnse tekst. Stroeve wendingen 

of lange volzinnen kunnen, op voorwaarde dat de Nederlandse tekst op zich te begrijpen is. Een werkverta- 

ling is vooral bedoeld als werkinstrument voor de leerlingen. 

4 bij hetleesproces het tekstbegrip systematisch aan 
— _ Vlotte vertaling: omzetting in prettig leesbaar, vlot hedendaags Nederlands, vrij van ‘Nederlatijnse’ wendin- amatieals en inheudelike eriteniatoetsenen de 

gen en uitdrukkingen. Een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten. Het is het minimumni- a matic: ; ne ij iteri reke 

veau dat verwacht wordt bij de Cicero-vertaalwedstrijd. | aard van eventuele problemen aangeven ( ) 
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5  oordeelkundig gebruik maken van een grammati- — het gebruik van een grammaticaal referentieka- 

caal referentiekader, van een woordenboek en van der en een woordenboek; het gebruik van 

andere hulpmiddelen (SET 2, 7) hulpmiddelen zoals een encyclopedie, een 

zoekrobot op internet 

6  tekstbegrip tonen door = teksten met een episch, lyrisch, historiografisch, 

de hoofdgedachte uit de tekst te halen juridisch, filosofisch en retorisch karakter; frag- 

de tekst te parafraseren menten uit het oeuvre van Vergilius en Tacitus 

de tekst te synthetiseren 

de Latijnse tekst expressief te lezen | 

een werkvertaling / vlotte vertaling te geven 
(SET 13, 15) 1 

TOELICHTINGEN 

~ De studie van een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden staat louter in functie van 

tekstbegrip en is geen studiedoel op zich. 

— _ Met valentie wordt het aantal noodzakelijke aanvullingen bij een werkwoord bedoeld: de nulvalentie (geen 

noodzakelijke aanvullingen), de éénvalentie (onderwerp), de tweevalentie (onderwerp en lijdend voorwerp), 

en de drievalentie (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp). 

— _ Werken met valenties is in de eerste plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de samenhang 

binnen de zin te begrijpen. 

— _ Met taalpatroon wordt een frequent weerkerende structuur bedoeld, gebonden aan een auteur of genre, 

bijvoorbeeld de poëtische woordvolgorde, de opbouw van een periode, de asymetrie bij Tacitus. 

— _ De leraar bepaalt telkens op welke manier de leerlingen hun tekstbegrip bewijzen en hij streeft hierbij afwis- 

seling na. 

WENKEN 

— _ De leraar motiveert de leerlingen om hun kennis van het basisvocabularium en van de basisgrammatica als 

vertrekpunt bij de lectuur op peil te houden. Herhalingen zijn slechts zinvol in functie van de te lezen auteur 

en/of fragmenten: vocabularium en grammaticaonderdelen worden zo geselecteerd dat de leerling onmid- 

dellijk het rendement van een accurate kennis ervaart. Om te vermijden dat de leerling de grammatica te 

fragmentarisch benadert, is het wenselijk de te herhalen onderdelen telkens in het grammaticaal referentie- 

kader te situeren. 

— _ Het kan nuttig zijn niet-basiswoorden die bij een bepaald auteur of in een tekstfragment frequent zijn of er 

een specifieke betekenis hebben, in functie van de lectuur op voorhand te laten instuderen. 

— _ De leerlingen worden tijdens de lectuur voortdurend uitgedaagd om op basis van woordvormingsystemen de 

betekenis van nieuwe woorden te achterhalen en om de (gememoriseerde) standaardbetekenis van een 

woord passend in de context weer te geven. 

—  Hetis nodig leerlingen te leren lezen met verwachtingspatronen, dit wil zeggen dat zij zich nog voor de lec- 

tuur van een concrete tekst afvragen wat zij kunnen verwachten in verband met de inhoud van de tekst. Het 

verwachtingspatroon is in eerste instantie gebaseerd op voorkennis omtrent de auteur en zijn werk, het cen- 

trale thema van zijn oeuvre, de context … Die voorkennis kan aangevuld worden door een eerste extensieve 
lectuur: de leerlingen verkennen de globale tekststructuur op basis van aanwijzingen van de uitgever (titel, 

tussenkopjes, de opmaak van de tekst … ) en van tekstelementen (sleutelwoorden, frequent voorkomende 

woorden …). Dit verwachtingspatroon wordt tijdens de intensieve lectuur getoetst, bevestigd of bijgesteld. 

— _Aandacht voor de Latijnse woordvolgorde tijdens het leesproces is noodzakelijk omdat die mee de betekenis 

van de zin bepaalt. 
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— _ Deleraar zorgt voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen gevraagd wordt. Zij leren ook 

reflecteren over hun zoekproces en problemen precies verwoorden. Deze attitude van zelfreflectie is essen- 

tieel voor een methodische benadering van teksten. Het is nodig deze attitude te trainen door persoonlijk 

werk, in de klas of thuis. 

2.3.2 Lectuurreflectie 

Lectuurreflectie is het tweede moment van tekststudie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en door in- 

houdelijke en stilistische analyse. 

De doelstellingen en leerinhouden bij lectuurreflectie moeten bereikt worden bij behandelde teksten en nage- 

streefd- worden bij analoge niet-behandelde teksten. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

7 _aan de hand van specifieke tekstkenmerken tekst- specifieke kenmerken van epìsche, lyrische, his- 

soorten en tekstgenres onderscheiden en dit on- toriografische, juridische, filosofische en retori- 

derscheid bij het interpreteren van de tekst betrek sche teksten 

ken (SET 8, 14) 

8 _de opbouw van een tekst(fragment) ontleden elementen zoals chronologische opbouw, op- 

(SET 4) bouw van een redenering, het handelingsverloop, 

spanningsopbouw, ontwikkeling van gedachten 

en gevoelens 

9 typische stijlmiddelen aanduiden en de functie frequent voorkomende stijlfiguren en hun expres- 

ervan binnen de tekst toelichten (SET 4, 9) sieve (suggestieve, dramatiserende, overreden- 

de, verlevendigende … ) werking; specifieke stijl- 

kenmerken van Vergilius en Tacitus 

10 de basisregels van prosodie en metriek toepassen de dactylische hexameter 

als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (SET 2) 

11 verschillende types van informatie herkennen en types van informatie zoals feiten, meningen, 
die bij de interpretatie van de tekst gebruiken argumenten, gevoelens 

(SET 16) 

12 aan de hand van de tekstinhoud en -vorm een elementen zoals de pragmatische functie van de 
gemotiveerd oordeel uitspreken over de commu- tekst, de lezerssturing 

nicatieve bedoelingen van de auteur (SET 16) 

13 eengemotiveerd eigen oordeel uitspreken over de elementen zoals de esthetische waarde van een 

relatie tussen tekstinhoud en -vorm (SET 9, 15, 18) tekst, het persuasieve karakter 

14 een fragment situeren in een ruimer geheel 

15 de tekstuele vormgeving aan antieke en heden- 

daagse opvattingen toetsen (SET 9) 

16 een tekst met een andere tekst waar hij direct of intertekstualiteit: imitatio en aemulatio 

indirect op teruggaat vergelijken en het belang van 

imitatio en aemulatio illustreren (SET 9, 22) 

17 vertaalproblemen verwoorden (SET 17) vertaalproblemen zoals het weergeven van een 
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participium, van een periode, van de expressieve 

waarde van stijlelementen 
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gegeven vertalingen met de gelezen brontekst en — de relatie origineel - vertaling(en) en vertalingen 

met elkaar vergelijken en daarbij verschillen tussen onderling 

het Latijnse en Nederlandse taalsysteem toelichten 

(SET 27) 

een vlotte of een literaire vertaling maken van een 

behandelde tekst (SET 12) 

TOELICHTINGEN 

Met tekstsoorten zijn onder andere bedoeld: verhaal, gesprek, brief, betoog, gedicht, wettekst …; met tekst- 

genres: epos, redevoering, geschiedwerk, satire, epigram … 

Bij de lectuurreflectie wordt uitgegaan van een communicatieve benadering van teksten: een tekst wordt 

opgevat als een ‘teken’ dat door een zender (auteur of spreker) veroorzaakt wordt en zich richt naar de po- 

tentiële ontvanger (de lezer of toehoorder). Dat teken is slechts herkenbaar en verstaanbaar doordat het in- 

geschakeld is in een code, een geheel van voorhanden conventies die ons in staat stellen om boodschap- 

pen te herkennen en correct te interpreteren. 

De pragmatiek onderzoekt de communicatieve functie van een tekst. Een auteur of spreker heeft steeds een 

bepaalde communicatieve bedoeling; op basis van de inschatting van de situatie kiest hij voor een specifie- 

ke (literaire) vorm die deze intentie naar zijn idee het best kan overbrengen. Andersom probeert de lezer of 

toehoorder op basis van de talige, literaire uitdrukking en met behulp van zijn eigen situationele kennis de 

intentie van de auteur of spreker te reconstrueren. 

WENKEN 

Te: 
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De leraar kan bepaalde delen van het theoretisch kader vooraf geven of laten opzoeken om bij de leerlingen 

een verwachtingspatroon te creëren in verband met specifieke tekstkenmerken, tekstgenre, tekstsoorten. 

Bij een communicatieve benadering kan een literaire tekst vanuit drie invalshoeken bestudeerd worden: 

intratekstueel (interne opbouw en concrete verschijningsvorm), contextueel (communicatieve functie van 

een tekst in de relatie tussen auteur en lezer), intertekstueel (tekst en code, genrekenmerken, de tekst als 

snijpunt van andere teksten). Al deze dimensies hebben een plaats in een verantwoorde lectuurreflectie, al 

hoeven zij uiteraard niet alle tezamen te worden uitgediept bij de lectuur van elke afzonderlijke tekst. 

In het intertekstualiteitsdenken wordt een tekst beschouwd als het snijpunt van zoveel andere teksten, 

waarvan hij de bewerking (de repliek, de herlezing, de verschuiving, … ) vormt. Om een bewerking te analy- 

seren kan men uitgaan van de volgende vragen: wat is toegevoegd, weggelaten, vervangen, herschikt? 

Bij het bestuderen van de communicatieve bedoeling van de auteur kan het nuttig zijn van een algemeen 

model te vertrekken. Elke tekst vervult een of meer van volgende pragmatische functies: hij bevat een me- 

dedeling of kennisgeving, een evaluatie die zich uitspreekt voor iets of tegen iets, een oproep of appèl naar 

zichzelf of naar de andere. 

Bij elke taalvorm zijn beschrijving, waardering en oproep steeds aanwezig, maar wel met verschillend ac- 

cent. Dat accent bepaalt mede de communicatieve bedoeling van de auteur of spreker. 

Aan de hand van een vertaling of samenvatting kunnen de leerlingen zicht krijgen op de plaats van een 

fragment in het geheel. 

Net als bij taalreflectie zorgt de leraar voor leersituaties waarbij een actieve inbreng van de leerlingen ge- 

vraagd wordt. Hij stimuleert de leerlingen om vanuit hun theoretische kennis en verwachtingspatronen zelf 

een stilistisch-inhoudelijke analyse te maken. 

3de graad ASO - Klassieke talen 
Latijn 

  

2.3.3 Cultuurreflectie 

Cultuurreflectie is het derde moment van tekststudie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische con- 
text en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie. 
De doelstellingen bij cultuurreflectie moeten bereikt worden bij behandelde teksten en nagestreefd worden bij 
analoge niet-behandelde teksten. : 

LEE 

20 auteur(s) en werk(en) situeren in hun cultuurhisto- — 

#1 

ga 

23 

24 

26 

27 

28 

29 
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rische context en die context bij de interpretatie 
van teksten betrekken (SET 5, 14) 

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 
een personage of auteur afleiden uit een tekst- 
fragment en toetsen aan christelijke en andere op- 
vattingen (SET 6, 11, 18) 

representatieve begrippen, kenmerken en denk- 
beelden van de Romeinse cultuur in literaire 
teksten en andere cultuuruitingen herkennen en 
vergelijken met hedendaagse concepten 

(SET 6, 19, 21) 

in relatie met een gelezen tekst niet-literaire cul- 
tuuruitingen toelichten (SET 5, 10, 16) 

bij literaire en niet-literaire kunstwerken de com- 
municatieve functie vaststellen (SET 10, 16) 

antieke (literaire en niet-literaire) cultuuruitingen 
vergelijken met cultuuruitingen uit latere perioden 
waarin de doorwerking herkenbaar is en hierbij 
tijdsgebonden accenten vaststellen 

(SET 10, 22, 25, 28) 

de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en 
over andere samenlevingen beschrijven en verge- 
lijken met hedendaagse beeldvorming over andere 
culturen (SET 23) 

aan de hand van taal en cultuur de identiteit en 
diversiteit van de Romeinse samenleving toelichten 
(SET 24) 

een persoonlijke reactie geven op Romeinse denk- 
beelden en cultuuruitingen en die creatief verwer- 
ken (SET 11) 

fundamentele kenmerken van het Romeinse recht 
formuleren en vergelijken met aspecten van de 
moderne wetgeving (SET 20) 

  

s 

LEERINHOUDEN 

cultuurhistorische context van Vergilius en de 
Latijnse epiek en van Tacitus en de Latijnse his- 
toriografie, en de cultuurhistorische context van 
behandelde lyrische, filosofische, juridische en 
retorische teksten 

representatieve begrippen, kenmerken en denk- 
beelden van de Romeinse cultuur; filosofische 
stromingen 

niet-literaire cultuuruitingen zoals beelden en 
bouwwerken 

voorbeelden van receptie van de Romeinse lite- 
ratuur en cultuur 

aspecten van beeldvorming zoals het superiori- 
teitsgevoel van de Romeinen 
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TOELICHTINGEN 

= Inde inleiding is er reeds op gewezen dat in de praktijk lectuur- en cultuurreflectie moeilijk te scheiden zijn. 

—  Cultuurreflectie kan niet in dezelfde mate bij alle aspecten uitgewerkt worden. 

WENKEN 

= _ Cultuurreflectie gebeurt best zoveel mogelijk in combinatie met de lectuur en niet systematisch na de lectuur 

van een te groot geheel. Men onderbreekt soms de lectuur voor samenvattende besprekingen of cultuurthe- 

oretische beschouwingen . 

— __Net als bij taal- en lectuurreflectie streeft de leraar ook bij cultuurreflectie naar leersituaties waarbij van de 

leerlingen een actieve inbreng verwacht wordt. Met behulp van een gegeven of door henzelf opgezocht the- 

oretisch kader gaan ze zelf op zoek naar parallellen of reminiscenties in de Oudheid of in latere tijden. De le- 

raar zorgt ervoor dat de opdrachten concreet en duidelijk omschreven zijn. 

— _ Samenwerking met de leraar Grieks, Nederlands of moderne vreemde talen kan aangewezen zijn. Zij kun- 

nen immers dezelfde literaire genres op hun programma hebben. 

2.3.4  Onderzoeksvaardigheden 

In de lessen Grieks en Latijn worden een groot aantal vaardigheden en attitudes nagestreefd (zie Algemeen 

gedeelte 2.3). De specifieke eindtermen beklemtonen in het bijzonder de onderzoeksvaardigheden. Ze moeten 

zowel in de pool Grieks als Latijn tot doel gesteld worden. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

30 zich op een onderzoeksprobleem oriënteren door 

gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te 

bewerken (SET 29) 

31 op literair, esthetisch of historisch gebied een on- 

derzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en eva- 

lueren (SET 30) 

32 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren 

en ze met andere standpunten confronteren (SET 

31) 

TOELICHTING 

Door deze doelstellingen wil men leerlingen leren op een methodische manier gegevens te verzamelen en te 

verwerken. Leerlingen moeten zich van hun denkstrategieën bewust worden en die leren analyseren. Nieuwe 

strategieën kunnen worden onderwezen en worden toegevoegd aan diegene die de leerlingen al gebruiken. 

De drie doelstellingen beantwoorden aan drie fasen van het onderzoek: 

— _ verzamelen van gegevens, vaststellen van de feiten; 

— data-analyse, experimenteren en opstellen van een hypothese; 

— _ rapporteren en discussiëren. 

Belangrijk is dat de leerlingen onderzoeksprocedures kennen. Een lectuurmethode is zo een onderzoeksproce- 
dure: zelfstandige lectuur is een training in onderzoeksvaardigheid op het gebied van taalreflectie. DS 31 geeft 
drie gebieden die betrekking hebben op literatuur- en cultuurreflectie. Deze doelstellingen kunnen door een gro- 
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rere opdracht nagestreefd worden maar hetis in de eerste plaats belangrijk dat de leerlingen deze doelstellingen loor de dagelijkse praktijk bereiken. Zelfstandigheidsdidactiek is hierbij een conditio sine qua non. 

WENKEN 

— _ Een onderzoeksopdracht op literair of esthetisch gebied kan er in bestaan door inhoudelijke en vormanalyse 
( ) IJ 1 

een (tekst)fragment b een specifiek genre onder te brenger Jof naar de voors 
g p g gen en aal voorschriften van ee genre te 

— Een onderzoeksopdracht op historisch gebied kan er in bestaan de regels van de historische kritiek op een redevoering toe te passen. Samenwerking met de collega geschiedenis is hierbij mogelijk. 
— _ Bij receptie-onderzoek kan men de volgende vier vragen stellen: Wat wordt er verwerkt? Hoe wordt er ver- werkt? Waarom wordt er verwerkt? In welke tijd wordt er verwerkt? 

— Om te voorkomen dat de werkdruk voor de leerlingen te groot wordt, dient de leraar de opdrachten duidelijk te omschrijven en voldoende realiteitszin te tonen. Onderzo i ijn i . eksvaardigheden zijn immers i - ken een verplicht onderdeel. ° ! ookin andere vak 
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2.4 De zes aspecten 

  

De leerplandoelstellingen van 2.3 met hun leerinhouden moeten bereikt worden via een volwaardige behande- 

ling van de verplichte aspecten en de verplichte auteurs. De leraar/vakwerkgroep beslist hoe hij die doelstellin- 

  gen wil realiseren. In dit hoofdstuk volgen per aspect concrete suggesties die hierbij kunnen helpen. 

2.4.1 Het epische aspect 

In de tweede graad hebben de leerlingen de Metamorphoses van Ovidius gelezen: zo hebben ze kennis ge- 

maakt met formele en inhoudelijke kenmerken van de Latijnse narratieve poëzie, waarvan het epos de belang- 

rijkste exponent is. 

Het epische aspect komt ook aan bod in andere literaire genres. Vooral in de historiografie, de lyriek en de reto- 

rica komen heel wat epische passages voor, zoals er ook veel lyrische, filosofische en retorische elementen 

aanwezig zijn in een episch werk. 

Het epische genre kende in de Latijnse letterkunde een moeizame start. Van Romeins volksepos is omzeggens 

geen sprake en het cultuurepos is volledig schatplichtig aan Homerus en hellenistische modellen. Maar met Ver- 

gilius’ Aeneis wordt een absoluut hoogtepunt van de Latijnse epiek en van de Latijnse literatuur bereikt dat de 

overige epische productie volledig in de schaduw stelt (Lucanus, Flaccus, Statius e.a). Daarnaast bereikt ook 

het epyllion met Vergilius’ Orpheus en Eurydice in zijn Georgica een merkwaardige hoogte. 

Alleen al omwille van zijn literair-historisch belang verdient Vergilius een plaats als verplicht auteur in de derde 

graad. Bovendien is Vergilius een boeiende persoonlijkheid en een veelzijdig dichter, op wie moeilijk één etiket 

kan gekleefd worden. Zijn werken zijn een poëtisch aftasten van filosofisch gedachtegoed: de Aeneis krijgt een 

diepere dimensie door de religieuze bezieling, de thematiek van ‘pietas’ en ‘virtus', de pantheïstische fatumpro- 

blematiek. De idealen en personages van Vergilius zijn tegelijkertijd typisch Romeins en algemeen-menselijk. De 

Aeneasfiguur is naast de plichtsbewuste held die ondanks alles zijn roeping volgt, ook de speelbal van onbegrij- 

pelijke krachten, een vaak twijfelende en ontgoochelde leider, machteloos in zijn liefde en verdriet. 

Vergilius’ literaire werk en zijn (Griekse) bronnen bieden vele mogelijkheden tot de studie van verschillende lite- 

raire genres, van imitatio en aemulatio met de Grieken, van confrontatie tussen de Griekse en Romeinse ge- 

dachtewereld, van nawerking tot op onze dagen. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Taalreflectie 

— de belangrijkste morfologische en syntactische — morfologische en syntactische eigenheden zoals 

eigenheden van Latijnse poëtische taal herkennen verkorte vormen zoals genitief op -um i.p.v. 

(DS 2) -orum, gesyncopeerde werkwoordsvormen 
Griekse verbuigingsvormen 

weglaten van voorzetsels 

Griekse acc./acc. van betrekking 

datief van doel/richting 

datief van de handelende persoon 

nevenschikking i.p.v. onderschikking 

~ de aangeleerde leesstrategie toepassen bij de — aandacht voor taalpatronen zoals gekruiste, om- 

lectuur van Vergilius (DS 3) armende hyberbata, enjambement ... 
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— een tekst vergelijken met een andere tekst waar hij — 

Lectuurreflectie 

een epische tekst aan formele en/of inhoudelijke 

elementen herkennen (DS 7): 

het eigen taalgebruik van Vergilius ontdekken 

en interpreteren 

kenmerken van epische teksten herkennen en 

bij de interpretatie van de tekst betrekken 

+ inhoudelijke elementen van het heldenepos 

herkennen en interpreteren 

de opbouw van een verhaal ontleden (DS 8, 14) 

typische poëtische stijlmiddelen aanduiden en de 

functie ervan binnen de epische tekst toelichten 

(DS 9) 

de basisregels van prosodie en metriektoepassen — 

als hulpmiddel bij de lectuurreflectie (DS 10) 

direct of indirecht op teruggaat en het belang van 

imitatio en aemulatio illustreren (DS 16) 

— _ vertaalproblemen verwoorden (DS 17) 

3de graad ASO - Klassieke talen 
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taalelementen zòals 

“poëtisch vocabularium 

poëtische woordvolgorde o.a. de plaats van 

voorzetsels, betrekkelijke voornaamwoorden 

en voegwoorden 

collectief enkelvoud en poëtisch meervoud 

verwisseling van simplex en compositum 

ellips 

prolepsis 

kenmerken zoals 

plechtstatige, verheven stijl 

homerische vergelijking 

patronymicum 

epitheton ornans 

inhoudelijke elementen van het heldenepos zoals 

heroïsche daden 

magie 

mythologie 

elementen zoals het handelingsverloop, chrono- 

logische opbouw, flashback, spanningsopbouw 

stijlfiguren die de expressieve woordvolgorde 

onderstrepen zoals anafoor, asymmetrie, chias- 

me, enjambement, hyperbaton, inversie, parallel- 

lisme 

stijlmiddelen die het suggestieve woordgebruik 

en betekenisverschuivingen illustreren zoals 

hendiadys, homerische vergelijking, litotes, meta- 

foor, metonymie, oxymoron, pleonasme, variatio, 

zeugma 

klankwaarde zoals alliteratie, onomatopee, 

klankkleur 

basisregels van prosodie en metriek 

schema van dactylische hexameter 

regels van cesuur 

elisie 

imitatio en aemulatio bij Vergilius zoals 
de storm in Aeneis en Odyssee 

duel Aeneas met Turnus (llias) 

vergelijking Orpheus en Eurydice bij Vergilius 

en Ovidius 

vertaalproblemen bij het weergeven van de 

beeldtaal, stijlelementen, ritme, klank … 
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Cultuurreflectie 

een tekst situeren binnen het oeuvre van de auteur 

(DS 20) 

Vergilius en zijn werk situeren in hun cultuurhistori- 

sche context (DS 20) 

gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 

een personage afleiden uit een tekstfragment en 

toetsen aan christelijke en andere waarden (DS 21) 

representatieve begrippen van de Romeinse cul- 

leven en werk van Vergilius 

cultuurhistorische elementen zoals 

de epische traditie 

cultuurpolitiek van Augustus, mecenaat 

de Trojaanse sagencyclus 

opvattingen en denkbeelden, bijvoorbeeld over 

de rol van de goden, oorlog en geweld, de zen- 

ding van de Romeinen 

begrippen zoals fatum, virtus, pietas, furor 

tuur in het epos herkennen en vergelijken met he- 

dendaagse begrippen (DS 22) 

— _niet-literaire cultuuruitingen uit de Romeinse oud- — kunstwerken zoals 

heid toelichten in relatie met gelezen epische de Laocoöngroep 

teksten (DS 23) voorstellingen op fresco's, mozaïeken, 

sarcofagen 

— in het epos de communicatieve functie vaststellen — fragmenten met dubbele bodem in verband met 

(DS 24) nationalisme, imperialisme … 

- de artistieke verwerking van themata uit epische — bewerkingen zoals 

het thema Aeneas en Dido in de schilder- 

kunst en opera 

Dantes afdaling in de onderwereld 

teksten in de literatuur, de muziek en beeldende 

kunsten opzoeken en toelichten (DS 23, 25) 

= op een creatieve manier een behandelde epische — creatieve verwerkingen zoals 

tekst verwerken (DS 28) toneeltje Aeneas en Dido 

proces van Aeneas’ houding t.o.v. Dido 

WENKEN 

— _Om de Latijnse epiek te situeren in zijn literaire context zal men uiteraard vertrekken van de epen van Ho- 

merus. Bij de lectuur van de Aeneis kan men de navolging en de eigen verwerking van Vergilius bespreken 

door passages te behandelen die naar Homerus verwijzen. Met de leerlingen die ook Grieks volgen kan de 

vergelijking grondiger gebeuren. Voor de keuze van de teksten is overleg met de leraar Grieks nodig. 

= _ De leerlingen kennen in grote lijnen het verhaal van de Trojaanse oorlog, maar het is wellicht nodig de ver- 

schillende elementen in het grotere geheel van de Trojaanse sagenkring in te passen. Het is voor leerlingen 

ook boeiend te verwijzen naar de verwerking in Griekse tragedies van thema's rond de Trojaanse oorlog. De 

lectuur in vertaling en samenvatting van een tragedie kan een persoonlijke opdracht zijn. 

— _ Fragmenten uit een omvangrijk epos als de Aeneis mogen niet los van de context gelezen worden. Leerlin- 

gen moeten zicht krijgen op het geheel; literaire vertalingen zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel. 

— _ Delectuur van de Aeneis biedt meerdere mogelijkheden om andere aspecten te behandelen, bijvoorbeeld: 

retoriek in Aeneis 2: de episode van Sinon 

lyriek in Aeneis 4: Aeneas en Dido, eventueel te vergelijken met Catullus’ liefdespoëzie 

filosofie in Aeneis 6: de afdaling in de onderwereld. 

— De leraar kan erop wijzen dat het epos ook in andere tijden en culturen een belangrijke plaats inneemt, bij- 

voorbeeld de Ijslandse Edda, de Germaans Nibelungen, de Angelsaksische Beowulf, de Indische Mahäbha- 

rata, Tolkien … Leerlingen kunnen zelf de inhoud opzoeken en in de klas vertellen. 
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2.4.2 Hetlyrische aspect 

Met het lyrische aspect treden we een wereld binnen die jongeren van alle tijden sterk heeft aangesproken: de 

wereld van meningen en emoties in een persoonlijkere, beeldrijke taal gegoten. 

De leerlingen hebben in de tweede graad al kennisgemaakt met lyrische elementen bij de lectuur van Ovidius. 

Voor de behandeling van het lyrische aspect in de derde graad is er een ruim aanbod van genres, auteurs en 

thema's: het lyrische aspect omvat onder andere epigram, satire, ode, epode, bucolische poëzie, elegie … Daar- 

naast zijn er ook vanuit de andere aspecten bruggen te slaan, wanneer een passage een eerder lyrisch karakter 

krijgt. 

Het lyrische aspect biedt tevens een uitgelezen kans om de leerlingen bewust te maken van de centrale plaats 

die het Latijn in de geschiedenis van de Europese letterkunde bekleedt. In de Middeleeuwen en de Renaissance 

beleefde de Latijnse lyriek opnieuw ongekende hoogtepunten. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Taalreflectie 

de belangrijkste morfologische en syntactische 

eigenheden van een lyrisch auteur of het lyrische 

genre herkennen (DS 2) 

de aangeleerde leesstrategie toepassen bij de 

lectuur van lyrische teksten (DS 3) 

Lectuurreflectie 

3de graad ASO - Klassieke talen 
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het eigen taalgebruik van dichters ontdekken en 

interpreteren (DS 7) 

kenmerken van \yrische teksten herkennen en bij 

de interpretatie van de tekst betrekken (DS 7) 

typische poëtische stijlmiddelen aanduiden en de 

functie ervan binnen de tekst toelichten (DS 9) 

gevoelens, emoties en ervaringen die de tekstuele 

vormgeving accentueert of verbergt, interpreteren 

(DS 12, 13) 

  

LEERINHOUDEN 

morfologische en syntactische eigenheden zoals 

“genitief op -um i.p.v. -orum 

Griekse verbuigingsvormen 

datief van de handelende persoon bij 

passieve werkwoorden 

nevenschikking i.p.v. onderschikking 

aandacht voor taalpatronen zoals gekruiste en 

omarmende hyberbata, enjambement 

taalelementen zoals 

“poëtisch vocabularium 

poëtische woordvolgorde, zoals plaats van 

voorzetsels, betrekkelijke voornaamwoorden 

en voegwoorden 

collectief enkelvoud en poëtisch meervoud 

ellips 

kenmerken zoals 

- pointe bij het epigram 

ironie bij de satire 

het pastorale karakter bij de bucolische 

poëzie 

de complexe strofebouw bij de ode 

stijlfiguren die de expressieve woordvolgorde 

onderstrepen zoals anafoor, asymmetrie, chias- 

me, enjambement, hyperbaton, inversie, parallel- 

lisme 

stijlmiddelen die het suggestieve woordgebruik 

en betekenisverschuivingen illustreren zoals 

hendiadys, homerische vergelijking, litotes, meta- 
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foor, metonymie, oxymoron, pleonasme, traduc- 

tio, variatio, zeugma 

= _ klankwaarde zoals alliteratie, onomatopee, klank- 

kleur 

— verschillen en gelijkenissen tussen antieke en he- — verschillen zoals metrisch tegenover vrij ritme, 

dendaagse poëzie aanduiden (DS 15) niet-rijm tegenover rijm, strakke strofenbouw te- 

genover losse tekstblokken 

— een Latijnse tekst met Griekse enlof Latijnse — imitatio en aemulatio bijvoorbeeld bij: 

teksten waarop hij teruggaat vergelijken (DS 16) - Sappho en Catullus 

Griekse lyriek en Horatius 

Vergilius en Ovidius 

= vertaalproblemen verwoorden (DS 17) — vertaalproblemen bij het weergeven van de 

beeldtaal, stijlelementen, ritme, klank … 

Cultuurreflectie 

— een tekst situeren binnen het oeuvre vande dichter — leven en werk van een dichter 

(DS 20) 

— een dichter en zijn werk situeren in hun — cultuurhistorische elementen zoals 

cultuurhistorische context (DS 20) -  man/vrouw — relatie ten tijde van Catullus 

Griekse invloed in de lyriek , poetae novi 

representatieve kenmerken/begrippen/den kbeel- 
—  gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 

een personage of auteur afleiden uit een tekst- den zoals 

fragment en toetsen aan christelijke en andere - poeta doctus/poeta vates/poeta faber 

waarden (DS 21) “omgang met vriendschap, verliefdheid en 

liefde 
pietas 

verlies en dood 

— de artistieke verwerking van thema's uit lyrische bewerkingen zoals 

teksten in muziek en beeldende kunsten toelichten - de Carmina Catulli door C. Orff 

door de tijden heen (DS 23, 25) 

— _de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en aspecten zoals 

over andere samenlevingen beschrijven en verge- - de suprematie van het Westen tegenover het 

lijken met hedendaagse beeldvorming over andere decadente Oosten in luvenalis, Satire 6 (over 

culturen (DS 26) Joden, Grieken en Romeinen) 

— op een creatieve manier een behandelde lyrische creatieve verwerkingen zoals 

tekst verwerken, verbaal of non-verbaal (DS 28) -_herdichten van ‘Odi et Amo’ 

collage maken van ‘Carpe diem! 

toneeltje rond ‘Ibam forte’ 

TOELICHTING 

De Latijnse lyriek mag niet alleen gezien worden als lyrische poëzie in de hedendaagse betekenis, maar moet 

breed opgevat worden: zij heeft ook narratieve, puntige, ironische, filosofische kenmerken zoals in de bucolische 

poëzie, het epigram, de satire … 
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WENKEN 

- Het verdient aanbeveling het lyrische aspect niet te herleiden tot een loutere illustratie van verscheidene 

lyrische genres. Men kan een keuze maken binnen een thematiek die jongeren aanspreekt, bijvoorbeeld de 

panegyriek bij Vergilius in Georgica 2 en bij Horatius in Epode 2; de ironie van Horatius in een Epode verge- 

leken met de spot van Martialis in bepaalde epigrammen; de liefde bij Vergilius in zijn Aeneis IV, bij Horatius 

in zijn Oden, bij Catullus in zijn Carmina voor Lesbia. ' 

= Latinse lyriek is soms door zijn gekunsteld taalgebruik minder direct toegankelijk voor leerlingen. Aandacht 

voor stilistische patronen zoals hyperbata, inversie, enjambement, anafoor … helpt het gedicht te ontsluiten. 

— _ Het heeft uiteraard geen zin de verschillende metra (bv. van Horatius) met de leerlingen uitvoerig te behan- 

delen of een praktische toepassing te vragen zoals bij de dactylische hexameter. De leerlingen mogen zich 

wel bewust zijn van de veelheid en de complexiteit van lyrische metra aan de Griekse lyrici ontleend. Dit kan 

bijdragen tot de appreciatie van de Latijnse lyriek. 

— _ De interesse van de leerlingen kan gewekt of vergroot worden door naast een Latijns gedicht een modern 

Nederlands gedicht te plaatsen, of een lied, een schilderij, een beeld … met dezelfde thematiek. Een mooie 

poëtische vertaling kan een waardevol sluitstuk van de bespreking zijn. 

— __In de Middeleeuwen en de Renaissance werden klassieke vormen, beelden en inhouden deels overgeno- 

men en aangepast, deels ook door nieuwe vervangen. Men kan met leerlingen nagaan hoe een genre als 

het epigram of de satire in latere tijden werd herbruikt om contemporaine personen, instellingen of toestan- 

den te hekelen (bv. in de Middeleeuwse vagantenpoëzie of het humanistisch epigram). Ook kan men onder- 

zoeken hoe een klassiek motief (bv. het kussen in de gedichten van Catullus of de schoonheid van de jeugd 

in de liefdespoëzie van Ovidius) verder werd ontwikkeld (bv. in de kusgedichten van Janus Secundus). Het 

kan ook interessant zijn de leerlingen erop te wijzen dat het vertalen van moderne literatuur tot vandaag een 

bloeiende tak van de Neolatijnse literatuur vormt. 
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2.4.3 Het historiogratische aspect 

In de Romeinse Oudheid was geschiedenis niet alleen een kwestie van geschiedvorsing maar ook en vooral van 

geschiedschrijving. Mede onder invloed van Cicero's opvattingen - historia magistra vitae - ontwikkelde de 

Romeinse historiografie zich tot een hoogstaand literair genre, dat nauwe banden had met de retoriek en de 

(dramatische en epische) poëzie. Dit genre bereikte zijn onbetwiste hoogtepunt in de Historiae en Annales van 

Tacitus, die in dit leerplan dan ook als verplichte auteur wordt opgelegd. 

‘Tacitus staat weliswaar in een lange historiografische traditie, maar weet zijn voorgangers op onnavolgbare wijze 

te overtreffen. Zijn psychologische analyse van menselijk gedrag reikt verder, zijn aandacht voor precieze 

omstandigheden is scherper, zijn vermogen tot dramatische evocatie en spanningsopbouw groter. In zijn werk 

zijn inhoud en vorm, stijl en historische interpretatie perfect één geworden. Het centrale thema van Tacitus is de 

verhouding tussen schijn en zijn, tussen (valse) verschijning en (verborgen) waarheid: in het keizerlijke regime is 

niets wat het lijkt te zijn. Dit thema wordt weerspiegeld in de hoogst persoonlijke stijl van Tacitus, die 

fundamenteel door verrassing en ambiguïteit gekenmerkt wordt. Zij dwingt de lezer voortdurend na te denken 

over wat er staat (verschijning) en wat er is bedoeld (diepere waarheid). In de lectuur van Tacitus wordt de kunst 

of vaardigheid van het trage, behoedzame lezen tot het uiterste op de proef gesteld, maar ook tot het uiterste 

vervolmaakt. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 

Taalreflectie 

bi de lectuur de belangrijkste eigenheden van de 

woordvorming en de woordkeuze van Tacitus her- 

kennen (DS 2) 

bij de lectuur de belangrijkste syntactische eigen- 

heden van Tacitus herkennen (DS 2) 

de aangeleerde leesstrategie toepassen bij de 

lectuur van Tacitus (DS 3) 

Lectuurreflectie 
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een historiografische tekst herkennen aan de hand 

van specifieke tekstkenmerken (DS 7) 

de opbouw van een historiografische tekst ontleden 

(DS 8) 

    

LEERINHOUDEN 

woordvorming zoals samenstellingen met prae- 

en in-, woordkeuze zoals frequentatieve werk- 

woorden (imperitare, clamitare ...) 

syntactische eigenheden zoals 

de datief van doel bij adj. en ww. 

vrijer gebruik van wijzen en tijden 

de ellips van esse en van ut in completieve 

zinnen 

het gebruik van de historische infinitief 

aandacht voor taalpatronen zoals 

asymmetrische opbouw 

ellips van het werkwoord 

asyndeton 

tekstkenmerken zoals chronologisch relaas, oor- 

zakelijk verband, narratieve stijl 

elementen van opbouw zoals 

“__ temporele structurering 

onderscheid tussen situatiebeschrijving, 

handeling en redevoering 

*  spanningsopbouw 
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— typische stijlkenmerken van Tacitus aanduidenen — stijlkenmerken zoals 

de functie ervan binnen de tekst toelichten (DS 9) bondigheid (losse ablatief, ellips van het 

werkwoord, asyndeton … ) 

*_poêëtische taal (collectief enk, abstractum pro 

concreto en omgekeerd, archaïsme en 

neologisme, hendiadys) 

*__onperiodische zinsbouw (streven naar asym- 

metrie, gedachtesprong ...) 

— _ verschillende types van informatie herkennen en — _ , types van informatie zoals 

deze bij de interpretatie van de tekst gebruiken verwoording van feiten versus verwoording 

(DS 11) van meningen en geruchten 

: historische beschrijving en historische 

verklaring 

psychologische duiding en filosofische 

: beschouwing (sententiae) 

* gebruik van ironie 

de dubbele bodem 

—  aande hand van tekstinhoud en -vorm een gemoti- —  elementen zoals 

veerd oordeel uitspreken over de communicatieve 

bedoelingen van Tacitus (DS 12) 

— de tekstuele vormgeving aan antieke en heden- 

daagse opvattingen toetsen (DS 15) 

—  vertaalproblemen bij de lectuur van Tacitus ver- 

woorden (DS 17) 

Cultuurreflectie 

— een tekst situeren binnen het oeuvre van de auteur 

(DS 20) 

— _ Tacitus en zijn werk situeren in hun cultuurhistori- 

sche context (DS 20) 

— gevoelens, opvattingen, waarden en normen van 

een personage of auteur afleiden uit een tekst- 

fragment en toetsen aan christelijke en andere op- 

vattingen en confronteren met eigen mening 

(DS 21) 

— representatieve begrippen, kenmerken en denk- 

beelden van Tacitus herkennen en vergelijken met 

hedendaagse concepten (DS 22) 

— in relatie met een gelezen tekst niet-literaire 

cultuuruitingen toelichten (DS 23) 

3de graad ASO - Klassieke talen 
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de moraliserende bedoeling in de Germania 

de interpretatie van Tacitus’ eigen ‘subjec- 

tieve’ mening (bv. door woordplaatsing) bij 

zijn ‘objectieve’ vermelding van bestaande 

verklaringen of mogelijke motieven 

literaire vormgeving tegenover zakelijke stijl 

problemen zoals het omzetten van ellips, asym- 

metrie 

leven en werk van Tacitus 

cultuurhistorische elementen zoals 
de theorie en de praktijk van de Romeinse 

historiografie 

het principaat 

elementen zoals 

Tacitus als ‘monarchist by despair’: zijn 

pessimisme en realisme 

de rol van het individu in een autoritair regi- 

me: macht en morele integriteit, collaboratie 

en verzet 

begrippen en denkbeelden zoals 

virtus, libertas en dominatio in Tacitus’ oeuvre 

simulatio en dissimulatio in de verhouding 

tussen keizer en onderdanen 

niet-literaire cultuuruitingen zoals reliëfs op zuilen 

en triomfbogen, de Ara pacis, de keizersfora … 
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antieke (literaire en niet-literaire) cultuuruitingen 

t cultuuruitingen uit latere perioden 
vergelijken me 

oe Ituuruitingen herkend kunnen 
waarin antieke CU 

worden (DS 25) 

voorbeelden van receptie van historische teksten 

zoals 

de dood van Seneca, de brand van Rome 

in de schilderkunst 

1 Claudius: roman en tv-reeks 
de strip Murena 

le Romeinen over zichzelfen — elementen van beeldvorming zoals 

over andere samenlevingen beschrijven en verge- je Tacitus’ houding tegenover het Romeinse 

lijken met hedendaagse beeldvorming over andere imperialisme, tegenover macht en machts- 

culturen (DS 26) misbruik van Romeinse keizers | 
idealisering van de Germaanse levenswijze 

— de beeldvorming van d 

= aan de hand van teksten van Tacitus de identiteit — elementen zoals 

en diversiteit van de Romeinse samenleving toe- de betekenis van de senaat On 

lichten (DS 27) republikeinse ideeën versus keizerlijke 

macht 

_ een persoonlijke reactie geven op denkbeelden — bijvoorbeeld: | L 

van Tacitus (DS 28) - schrijft Tacitus geschiedenis in de 
hedendaagse betekenis van het woord? 

Tacitus’ neiging tot pessimisme, dramatise- 

ring en moralisering 

TOELICHTINGEN 

— De geschiedenis had in de oudheid (cf. Cicero) niet alleen een bewarende, maar ook een uitgesproken di- 

dactische en zelfs persuasieve functie. Zij beperkte zich niet tot een droge opsomming van feiten, maar 

bood tevens een verklaring van het gedrag van mensen uit het verleden én een richtsnoer voor mensen in 

het heden: de geschiedenis verschafte handelingsmodellen, typische voorbeelden van goed en slecht zede- 

lijk gedrag. Om die rol te kunnen vervullen diende de geschiedenis in een gepaste stijl verwoord te worden. 

Nauw verwant aan het historiografische genre - maar er duidelijk van onderscheiden - is de antieke biogra- 

fie, die met name in de keizerlevens van Suetonius een vaste vorm kreeg. Uit de Romeinse oudheid zijn ons 

een autobiografische werken overgeleverd. Het is de kerkvader Augustinus die met zijn Confessiones de 

Beschik van de innerlijke ontwikkeling in de westerse literatuur en cultuur introduceert. Alleen al om de- 

ze reden wordt de lectuur van Augustinus aanbevolen. 

WENKEN 

Voor leerlingen ìs de beknoptheid van Tacitus vaak een hinderpaal om te komen tot elementair tekstbegrip. 

Het vraagt dan ook veel begeleiding vanwege de leraar om de leerlingen vertrouwd te maken met de taalpa- 

tronen van Tacitus; vooral door de ellips van werkwoorden en van voegwoorden zoals de completieve ut 

worden zinnen minder doorzichtig. 

Historische verhalen lenen zich goed voor een literaire analyse vanuit narratologische of verhaaltechnische 

invalshoek. 

van stilvormen zal de leraar de nadruk leggen op de eenheid van vorm en inhoud: krach- 

de Romeinen te confronteren met hun zedelijk verval, een onverwacht lange zin die de 

jft, het suggestieve van een bruusk afgebroken zin of gedachte … 

—  Bijdeinterpretalie 
tige sententiae om 

spanning ten top dri 

Occasionele vergelijking van Tacitus met teksten van Suetonius (bv. de passage over Galba of Brittanicus) 

kan leerlingen ertoe aanzetten informatie op een kritische manier af te wegen. Men kan ook keizerbustes 

vergelijken met de beschrijving van het uiterlijk bij Tacitus en Suetonius. 

3de graad ASO - Klassieke talen 
Latijn 
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Suggesties voor een thematische aanpak bij de lectuur van Tacitus: 

individu en massa: individuele en massapsychologie, individuele vrijheid en collectieve dwang 

vrouwen aan de macht: formele macht en informele invloed 

vrijheid en macht: macht en morele integriteit, verzet en collaboratie in een dictatuur, vrijheid en vrije 

meningsuiting 

het principaat als theatermaatschappij: veinzerij en verhulling, vleierij en hypocrisie, theatralisering 

van de macht. 

Bij de lectuur van Tacitus ( en bv. ook bij Livius) kunnen elementen van Romeins recht of retorica behandeld 

worden. 
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2.4.4 Het juridische aspect 

‘ , i sluiten Of we het willen of niet, we komen dagelijks in contact met recht : we begeven ons in 7 ah i 

elke dag wel een of andere transactie, zelfs onze relatie met gezinsleden en vrienden is door 

paald. 

i i é urende eeuwen Met hun rechtspraak hebben de Romeinen een handig en soepel RE Sr 

i i n te organiseren en hun conflicten A op binnen- en buitenlands vlak hun samenleve « nde en 

se Romeins recht is voor de westerse samenleving even fundamenteel geweest als de invloed va 
1 

filosofie op ons filosofisch en wetenschappelijk denken. 

i i ijken Het is de bedoeling dat leerlingen aan de hand van teksten kennismaken met het ed re 

met aspecten van de moderne wetgeving. Dit kan gebeuren via auteurs als ene ves en as i de 

le juridische teksten of rechtsspreuken. Leerlingen moeten hierbij leren te reflec elden re 

conflicten en tegenstrijdige belangen in een samenleving opgelost worden en voor- 

rechtssystemen af te wegen. 

ien i éle situaties uit het dage- Door de lectuur van juridische teksten komen de leerlingen bovendien in contact met reële int gl 

lijks leven van de Romeinse bevolking, wat in de ‘grote’ literatuur doorgaans weinig aan ; 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Taalreflectie 

i i causa, fides — de specifieke juridische betekenis van een aantal — termen zoals fas, ius, mos, 

termen in de behandelde teksten weergeven 

(DS 4) 

Lectuurreflectie 

= _ juridische teksten herkennen aan specifieke tekst- — kenmerken zoals 
het bondig karakter van rechtsspreuken 

de precieze verwoordingskracht | 

het formulaire, geijkte karakter, bijvoorbeeld 

kenmerken (DS 7) 

— de opbouw van een tekstfragment ontleden (DS 8) 

— _ verschillende types van juridische informatie her- 

kennen (DS 11) 

— _vertaalproblemen van een juridische tekst ver- 

woorden (DS 17) 

Cultuurreflectie 

— _ juridische teksten in hun cultuurhistorische context 

situeren (DS 20) 
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placuit 

de fasen in het procesverloop, de soorten argu- 

mentatie 

algemene beschouwingen over de grondslagen 

van het recht, concrete rechtsregels, rechts- 

spreuken 

vertaalproblemen zoals het correct weergeven 

van juridische begrippen … 
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=__ representatieve begrippen en kenmerken van het 
Romeins recht in teksten en in andere cultuuruitin- 
gen herkennen en met hedendaagse concepten 
vergelijken (DS 22) 

~ aan de hand van het Romeins recht aspecten van 
identiteit en diversiteit van de Romeinse samenle- 
ving toelichten (DS 27) 

— en ethische reflectie maken over recht en recht- 
vaardigheid in de Romeinse maatschappij (DS 28) 

—__ fundamentele kenmerken van het Romeins recht 
formuleren en met aspecten van de moderne wet- 
geving vergelijken (DS 29) 

WENKEN 

—  bijvoorbeeld: 
“_ Verpersoonlijking van ‘lustitia’ in de oudheid 

en in latere tijd (blinddoek, weegschaal) 
het gebruik van rechtsspreuken 
het begrip erfdienstbaarheid 
Romeins recht en code Napoléon 

—  aspecten zoals 

huwelijksrecht 
statuut van slaven, cliënten, vreemdelingen 
statuut van civitas, colonia 
ius naturale versus ius gentium 

‘— bijvoorbeeld: 

indeling van het recht: ius civile, ius naturale, 
ius gentium 
algemene rechtsbeginselen 
organisatie van de rechtspraak 
casuïstisch karakter 

— Gezien de complexiteit van het Romeins recht is het natuurlijk enkel mogelijk een eerste indruk te bieden van deze materie. Het komt er op aan die elementen te behandelen die van doorslaggevend belang zijn ge- weest voor het Romeins recht en voor het modern recht. Een saai historisch en technisch overzicht van het Romeins recht zal nauwelijks de belangstelling van leerlingen wekken. 
— _ Het verdient de voorkeur concrete teksten te kiezen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen: alge- mene rechtsbeginselen (nulla poena sine lege, pacta sunt servanda … .), principes van rechtvaardige rechts- bedeling, eenvoudige rechtsinstellingen (kopen, testament, schadeloosstelling wae) 
— De leraar kan Romeins recht thematisch behandelen, bijvoorbeeld het idee van een ‘rechtvaardige oorlog’ (Cicero, Erasmus), het ontstaan van Romeins recht in het algemeen (Livius, Tacitus). 
— Men kan ook teksten van het Corpus luris Civilis plaatsen binnen de ordening van het Belgisch recht (pu- bliek- en privaatrecht, personen- en zakenrecht, procesrecht zi) 
—__De zuiver juridische bronnen verschillen taalkundig van het klassieke Latijn en dat vraagt een andere aan- 

  

Pak op het vlak van taalreflectie (semantiek, morfologie en syntaxis). Literaire en niet-literaire juridische 

voor de interpretatie. 
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2.4.5 Het filosofische aspect 

De Romeinen hebben geen eigen, specifiek ‘Romeins’ wijsgerig denken ontwikkeld. Hun filosofie was fundamen- 

teel Grieks van inslag: Romeinse filosofen volgden de leer van Plato of Aristoteles, bekeerden zich tot het epicu- 

risme of het stoicisme, of streefden naar een verzoening van verschillende scholen. Lucretius en Cicero waren 

de eerste Romeinen die een poging ondernamen om het Griekse denken in de Latijnse taal uit te drukken. Het is 

aan hun moeizame vertaalarbeid te danken dat het Latijn zich vanaf de late oudheid ontwikkelde tot een alge- 

mene filosofische en wetenschappelijke taal. 

Net zoals in Griekenland omvatte het wijsgerig onderwijs in Rome drie componenten: fysica (onderzoek van de 

natuur), ethiek en logica. Wel legden Romeinse filosofen als Lucretius, Cicero en Seneca - meer nog dan hun 

Griekse voorgangers - de klemtoon op het ethische: in hun geschriften staat het goede leven centraal. Hun filo- 

sofie is dan ook in de eerste plaats een praktische filosofie, die eerder als een levenskunst dan als een systeem 

van morele regelgeving dient te worden opgevat. 

De Romeinse filosofie vond haar uitdrukking in uiteenlopende tekstsoorten. Zij komt niet alleen aan bod in het 

wijsgerige traktaat, maar ook in de didactische poëzie (Lucretius), de dialoog (Cicero, Erasmus), het essay in 

briefvorm (Seneca) en de belijdenis (Augustinus). Daarnaast komt de filosofie als levenskunst ook ruim aan bod 

in het epische dichtwerk van Vergilius en de lyriek van Horatius. 

De Romeinse filosofen hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Westerse denken. 

Toen men het Grieks niet meer machtig was, fungeerde het Latijn als algemene filosofische taal; de Romeinen 

en na hen de middeleeuwse latinisten bewaarden voor ons het Griekse gedachtegoed. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Taalreflectie 

— bij de lectuur van een behandelde filosofische au- _— morfologische en syntactische eigenheden zoals 

teur de belangrijkste morfologische en syntactische -_ de plaatsing van meer dan een adjectief bij 

hetzelfde substantief, de complexe periode- 

bouw die zich over meerdere verzen uitstrekt 

(Lucretius) 

brevitas, parataxis, antithese en veelvuldig 

gebruik van synoniemen en 

quasi-synoniemen (Seneca) 

bijbelse woordenschat en beeldspraak, ‘rijm- 

proza’ door middel van woordherhaling en 

homoioteleuta (Augustinus) 

eigenheden herkennen (DS 2) 

Lectuurreflectie 

— äan de hand van specifieke tekstkenmerken de — kenmerken bijvoorbeeld van: 

tekstsoort van de behandelde filosofische tekst …_ leerdicht 

herkennen (DS 7) “filosofische dialoog 

brief 

— de filosofische gedachtegang ontleden (DS 8) — _de opbouw van de redenering 
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vormen van redenering in de tekst herkennen 

(DS 11) 

een gemotiveerd oordeel uitspreken over de com- — 

municatieve bedoelingen van de auteur (DS 12) 

vertaalproblemen verwoorden (DS 17) 

x 

Cultuurreflectie 

teksten situeren binnen filosofische stromingen 

(DS 20) 

opvattingen, waarden en normen van een perso- 
nage of auteur afleiden uit een tekstfragment en 

toetsen aan christelijke en andere waarden 

(DS 21, 22) 

de receptie van Romeinse filosofische concepten 

en ideeën illustreren (DS 25) 

de beeldvorming van de Romeinen over zichzelf en 

over andere samenlevingen beschrijven en verge- 

lijken met de hedendaagse beeldvorming over an- 

dere culturen (DS 26) 

een persoonlijke reactie geven op Romeinse denk- 

beelden en cultuuruitingen en die creatief verwer- 

ken (DS 28) 

WENKEN 

vormen van redenering zoals gezagsargumen- 

ten, syllogismen, sofismen, gevoelsargumenten, 

argumenten ex absurdo, a contrario, a fortiori … 

bijvoorbeeld: 

-_de moraliserende bedoeling bij Lucretius en 

Seneca ‘ 

de bekeringsijver van Augustinus 

het propageren van een levenshouding bij 

Horatius 

de filosofie ten dienste van nationalisme bij 

Vergilius 

complexiteit van begrippen zoals virtus, pietas, 

anima, ratio … 

filosofische stromingen zoals epicurisme, stoï- 

cisme, christelijke filosofie, humanisme 

opvattingen over vriendschap, liefde, geluk, plicht 

en genot, het leven na de dood, de houding te- 

genover het probleem van lijden en dood … 

bijvoorbeeld: 
Seneca en Montaigne 

het neostoïcisme van Justus Lipsius 

beeldvorming van de Romeinen zoals pragma- 

tisme en eclecticisme. 

creatieve verwerkingen zoals de transpositie van 
het carpe diem-motief naar de eigen leefwereld 

Een bondig overzicht van de ontwikkeling van het Griekse denken is een uitstekend vertrekpunt voor de 
studie van de Romeinse filosofie. Vanzelfsprekend kan men hierbij alleen de hoofdlijnen en de meest ken- 

merkende ideeën van de grote Griekse filosofen en filosofische stromingen vermelden. Het is de bedoeling 

de filosofen in hun context te situeren en tegelijk de leerlingen vertrouwd te maken met filosofische begrip- 

pen en formuleringen. Eventueel overleg met de leraar Grieks ligt voor de hand. 

Men kan de studie van het filosofisch aspect op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld: 

aan de hand van teksten van Cicero de filosofie chronologisch behandelen; 

fragmenten lezen van auteurs (Lucretius, Seneca ...) en de stromingen bespreken die zij aanhangen; 

opvattingen van verschillende filosofische stromingen over thema’s zoals geluk, vriendschap, slavernij, 

leven en dood onderling vergelijken. 
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— De studie van filosofische teksten stimuleert bij de leerlingen de ontwikkeling van vaardigheden zoals lo- 

gisch denken, redeneren, abstraheren en attitudes zoals verwondering en weetgierigheid, een kritische 

houding tegenover het vanzelfsprekende en openheid voor andere ideeën. Zij krijgen inzicht in de kracht en 

de beperkingen van het menselijk denken. Het is de opdracht van de leraar de kansen hiertoe optimaal te 

benutten. 

— _Door confrontatie met Romeinse opvaltingen en denkbeelden kunnen de leerlingen ook uitgedaagd worden 

om na te denken over hun eigen inzichten en hun eigen handelen. 
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2.4.6 Het retorische aspect 

Retorica maakt wezenlijk deel uit van de Romeinse literatuur en cultuur. In navolging van de Grieken hebben de 

Romeinen zich intensief toegelegd op de theorie en de praktijk van de welsprekendheid. Een beschaafde Ro- 

mein moest zich in alle omstandigheden elegant en overtuigend kunnen uitdrukken. In elk literair genre diende 

de auteur zich te laten leiden door regels die hij in zijn retorische opleiding had geleerd. 

Toch blijft de studie van een redevoering het best geschikt om het retorisch aspect grondiger te behandelen. Er 

zijn heel wat mogelijkheden: de pleitredes en politieke redevoeringen van Cicero, een kortere toespraak uit het 

werk van een geschiedschrijver (Livius, Tacitus) of zelfs van een episch dichter als Vergilius, de Laus stultitiae 

van Erasmus uit de Neolatijnse literatuur. 

De lectuur en interpretatie van Latijnse retorische teksten ontwikkelt de kritische zin van de leerlingen. Zij worden 

geconfronteerd met retorische middelen in het spreken en schrijven van vandaag, zij leren argumentaties op hun 

waarde te beoordelen en misbruik van retorica te doorzien. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN 

Taalreflectie 

— de belangrijkste syntactische eigenheden vaneen — kenmerken zoals de oratorische periode en syn- 

retorische tekst herkennen (DS 2) tactisch parallellisme bij Cicero 

— _ tekstbegrip tonen door de retorische tekst expres- 

sief te lezen (DS 6) 

Lectuurreflectie 

— aan de hand van tekstkenmerken en contextuele — elementen zoals aanspreking, retorische vraag, 

gegevens een redevoering herkennen (DS 7) 

de opbouw van een retorische tekst ontleden 

(DS 8) — 

typische stijlmiddelen aanduiden en de functie er- 

van in de retorische tekst toelichten (DS 9) 

verschillende types van informatie aanwijzen en die 

bij de interpretatie van de tekst gebruiken (DS 11) 

aan de hand van de tekstinhoud en -vorm een ge- 

motiveerd oordeel uitspreken over de commu- 

nicatieve bedoelingen van de auteur (DS 12) 

een fragment situeren binnen een werk (DS 14) 

de vormgeving van een antieke en hedendaagse 

redevoering met elkaar vergelijken (DS 15) 

captatio benevolentiae, praeteritio 

opbouw van een redenering, ontwikkeling van de 

thematiek 

stijlmiddelen in functie van ‘docere’, ‘placere’ en 

‘movere’ 

tationele overtuiging (logos) versus affectieve of 

emotionele overreding (ethos en pathos) 

de redevoering als een communicatieve en/of 

strategische taalhandeling 

(het fragment als onderdeel van) het exordium, 

de narratio, de propositio en partitio, de argu- 

mentatio, de peroratio 

stijlmiddelen en stijlregisters 
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vertaalproblemen verwoorden (DS 17) 

Cultuurreflectie 
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de tekst situeren binnen het oeuvre van een auteur 

(DS 20) 

een auteur en zijn werk situeren in hun cultuur en 

literair-historische context (DS 20) 

tepresentatieve begrippen, kenmerken en denk- 

beelden van de Romeinse cultuur in retorische 

teksten herkennen (DS 22) 

vanuit een gelezen tekst beeldend materiaal en 

bouwwerken uit de Romeinse Oudheid toelichten 

(DS 23, 24) 

cultuuruitingen uit de oudheid vergelijken met die 

uit latere perioden waarin antieke cultuuruitingen 

herkend kunnen worden (DS 25) 

een persoonlijke reactie geven op Romeinse denk- 

beelden en cultuuruitingen en die creatief verwer- 

ken (DS 28) 

  

bijvoorbeeld de weergave van een oratorische 
periode, van stijlmiddelen en stijlregisters 

leven en werk van een auteur 

literair-historische context zoals 
beknopte geschiedenis van de antieke 

retoriek \ 
hoofdkenmerken van de antieke retoriek 

hoofdtypes van redevoering 

cultuurhistorische context zoals 

retoriek en samenleving 

retoriek en politieke strijd 

bijvoorbeeld: 

- het Romeinse elite-ideaal (decorum, 

gravitas ...) 

cliéntelisme 

groepsbelang en algemeen belang 

retoriek en smaadcultuur (agressieve humor, 

de kunst van het beledigen ...) 

bijvoorbeeld: 

- de analyse van retorische lichaamstaal aan 

de hand van een standbeeld van een rede- 

naar 
bespreking van de ruimtelijke context van een 

retorische ‘performance’ (de curia Julia, het 

Forum Romanum …) 

bijvoorbeeld: 
- doorwerking van de Romeinse retoriek in de 

praktijk en de theorie 

Cicero als retorisch en politiek model 

de figuur van Catilina in de Europese litera- 

tuur 

bijvoorbeeld: 

de confrontatie van de Romeinse retoriek met 
de moderne argumentatie- en communicatie- 

leer 

de evaluatie van een Latijnse redevoering 

vanuit de moderne argumentatie- en commu- 

nicatieleer 

de evaluatie van een hedendaagse redevoe- 

ring vanuit de antieke retoriek 
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TOELICHTINGEN 

— _Redevoeringen werden in de eerste plaats opgesteld om te worden uitgesproken en beluisterd. Een expres- 

sieve lectuur van de retorische tekst door de leraar kan voor de leerlingen een hulpmiddel zijn bij het ver- 

werven van tekstbegrip. Andersom kan de leerling ter afronding van het leesproces tekstbegrip demonstre- 

ren door een expressieve lectuur van de tekst. 

— Een stilistische analyse mag zich niet beperken tot het louter herkennen en benoemen van geïsoleerde stijl 

figuren. Men moet steeds oog hebben voor de specifieke functie van de aangewende stijlmiddelen in de re- 

torische tekst. Het antieke schema ‘docere-placere-movere' kan daarbij helpen: draagt een bepaald stijlmid- 

del bij tot de duidelijkheid van het exposé of van de redenering (docere), helpt het de redenaar zijn publiek 

gunstig te stemmen (placere) of dient het veeleer tot het opwekken van een emotie (movere)? 

— Bij het bepalen van de communicatieve bedoelingen van een redenaar kan het nuttig zijn van een heden- 

daags communicatiemodel te vertrekken. In de pragmatiek wordt een onderscheid gemaakt tussen commu- 

nicatieve en strategische taalhandelingen. Bij een communicatieve taalhandeling wordt het beoogde doel 

van de redevoering uitgesproken. Bij een strategische taalhandeling (dreigen, bedreigen, intimideren en dis- 

erimineren, criminaliseren, beledigen, kleineren) blijft het beoogde doel integendeel verborgen. 

— _ Antieke en moderne redevoeringen vertonen zowel punten van overeenkomst als van verschil. In beide 

gevallen tracht een redenaar zijn publiek te overtuigen door middel van diverse overtuigingsmiddelen. Maar 

wat in de oudheid een bepaald effect had, heeft vandaag mogelijk geen of een averechts effect. Een typisch 

voorbeeld is de verheven stijl, die in de oudheid werd aangewend om de toehoorders te verbluffen, te 

schokken of in vervoering te brengen, maar die in het actuele Nederlands vaak bombastisch en daardoor 

enigszins belachelijk overkomt. Dit verschil stelt uiteraard specifieke vertaalproblemen. 

WENKEN 

— _ Het retorische aspect biedt tal van mogelijkheden voor een creatieve verwerking. Na de lectuur bijvoorbeeld 

van één van Cicero's Catilinarische redevoeringen kunnen leerlingen individueel of in groep de opdracht 

krijgen een verdedigingsrede van Catilina tegen Cicero op te stellen en uit te spreken. Men kan delen van 

een Latijnse redevoering (al dan niet in vertaling) door de leerlingen laten voordragen met aandacht voor ge- 

laatsuitdrukking, lichaamshouding en lichaamsbeweging. 

— _ De lectuur en interpretatie van een Latijnse retorische tekst vormen een geschikt uitgangspunt om de leer- 

lingen te doen nadenken over de plaats en de functie van het retorische spreken en schrijven in de huidige 

samenleving en cultuur. Zij zijn tevens een goede aanzet tot het kritisch analyseren en beoordelen van ac- 

tuele betogen en debatten. Deze doelstelling kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, eventueel 

in samenspraak met de leraar Nederlands of moderne vreemde talen. Voorbeelden: 

een analyse van een Latijnse redevoering volgens de moderne argumentatie- en communicatieleer; 

een analyse van een hedendaagse redevoering volgens de regels van de antieke retoriek; 

retoriek en mediatraining: communicatie volgens de antieke retoriek en de moderne communicatiewe- 

tenschap. 
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Decretale specifieke eindtermen 

Pool Grieks en pool Latijn 

4 Uitgangspunten 

trekking op kennis, inzicht, vaardigheden en 
De decretale specifieke eindtermen klassieke studies hebben be 

1 
attitudes waarmee leerlingen 

ingeleid worden in de klassieke oudheid via de lectuur van authentie 

dere cultuuruitingen; 

ke teksten en via de studie van an- 

een beter inzicht verwerven in klassieke talen en in taal in het algemeen; 

via een referentiekader klassieke cultuuruitingen situeren en begrijpen; 

het doorleven van klassieke cultuur herkennen in diverse latere cultuuruitingen; € 

een inzicht verwerven in de eigen cultuur en in haar plaats ten opzichte van andere culturen; 

2 Inhoudelijk kader 

De decretale specifieke eindtermen zijn geordend volgens 6 onderdelen die het mogelijk maken de polen 

Latijn en Grieks te karakteriseren, met name: 

ordening en systematiek; 

expressie en waardering; 

communicatie; 

waarden, normen en opvattingen; 

identiteit en diversiteit; 

traditie en evolutie; 

invalshoeken, met name taal en cultuur. 

omenen uit de Klassieke Oudheid waardoor taalkundige ken- 

bouwd en welke verschillen en gelijkenissen 

dee van de manier waarop taal in v 

Deze onderdelen worden bestudeerd vanuit twee 

Onder taalstudie verstaan we de studie van taalfen! 

nis wordt verworven. Die laat zien hoe de klassieke talen zijn opge 

er onderling en met de huidige moderne talen zijn. Taalstudie geeft ook een i 

de oudheid gebruikt werd en hoe klassieke talen evolueerden. 

De studie van cultuuruitingen als uitdrukking van mens en maatschappij hoort bij de culturele invalshoek. Door 

analyse en reflectie worden culturele uitingen op basis van gelijkenissen en verschillen verduidelijkt. Behalve aan 

literaire teksten besteden de specifieke eindtermen ook aandacht aan andere cultuuruitingen zoals drama, archi- | 

tectuur, beeldende kunst, wetenschappen. 

De benadering van taal en cultuur gebeurt in de eerst 

om o.m. vanuit de eigen beleving van de realiteit aan 

verleden. De vergelijking van hedendaagse taal- en cultuureleme 

verleden, biedt de leerling de kans om zowel de specifieke als de relatieve waarde van taal- en cultuuruitingen te 

begrijpen en in een context te plaatsen. Gaandeweg komt er een grotere waaier van problemen aan bod. The- 

ma's worden verruimd, uitgediept en in een complexer perspectief geplaatst om te komen tot logische analyse en 

e plaats vanuit een perspectief dat jongeren in staat stelt 

knopingspunten te vinden in taal en cultuur van een ver 

nten met gelijkaardige verschijnselen uit het 

synthese. 

De decretale specifieke eindtermen kunnen zowel slaan op Grieks (Griekse, Grieken) of Latijn (Romeinse, Ro- 

meinen). 
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3 Overzicht 

3.1 Ordening en systematiek 

De leerlingen kunnen: 

1 telli g t IV it tekenis van w i de samenstel ‚stamverwantschap en beteke oorden door midd min: men verh i el van woordvor il gssyste el 

2 een referentiekader (de basisregels in verband met m i i orfologie, syntaxis, stilistiek i i 
gebruiken als hulpmiddel bij de lectuur van een tekst. .  Pkodleeen male) 

3 bij het lezen van een Griekse/Latijnse tekst de aangeleerde lectuurmethode toepassen 

4 ineen tekst structuur- en stijlelementen onderscheiden en hun relatie tot de inhoud aangeven 

5 kunstuitingen plaatsen en interpreteren in hun historische en culturele (filosofische, ethische, antropologi- 

sche, natuurwetenschappelijke ...) context. | ° 

>
 cultuurpatronen uit de Klassieke Oudheid beschrijven en vergelijken met hedendaagse. 

7 à oordeelkundige manier gebruik maken van hulpmiddelen voor het begrijpen en interpreteren van een 

ekst. 

3.2 Expressie en waardering 

De leerlingen kunnen: 

8 _de tekstmodi (narratief, lyrische, retorisch …) en de tekst i i A , we genres (epos, dialoog, brief …) ond i 

grond van taalgebruik en stilistische kenmerken. ° a 

9 de expressieve waarde van tekstuele vormgeving toelichten en evalueren volgens opvattingen van de Klas- 

sieke Oudheid en ze confronteren met hedendaagse opvattingen. 

10 de expressieve waarde van niet-literaire kunstuitingen toelichten en evalueren volgens opvattingen van de 

Klassieke Oudheid en ze confronteren met hedendaagse opvattingen. 

11 gevoelens en ervaringen uitgedrukt in een antieke kunstuiting in hun cultuurhistorisch kader plaatsen, con- 

fronteren met eigen gevoelens en ervaringen en op een creatieve manier verwerken.   12 een behandelde tekst adequaat in correct en vlot Nederlands omzetten. 

3.3 Communicatie 

De leerlingen kunnen: 

3 een behandelde tekst expressief leze et a e mmun 5 andacht voor de co i i ij ' En unicatieve betekenis van stijl- e 

14 de invloed van contextgegevens o i i p betekenis en structuur van diverse soorten teksten aantonen en i- 

ken om de tekst te interpreteren. sort 

15 deinho i ud van een tekst(fragment) met eigen woorden weergeven en daarover een eigen mening verwoor- 

den en verantwoorden. 

16 verschillende communicatiemiddelen (tekstuele, figuratieve en architecturale) uit de Klassieke Oudheid 

beschrijven en hun communicatieve functie verduidelijken. 

17 bij het leesproces het tekstbegrip systematisch aan grammaticale en inhoudelijke criteria toetsen en de aard 

van eventuele problemen aangeven. 
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3.4 Waarden, normen en opvattingen 

  

De leerlingen kunnen: 

18 in diverse soorten teksten de onderlinge relatie tussen gedachtegang en taalgebruik enerzijds en waarden 

en normen anderzijds vaststellen en daarover kritisch reflecteren. 

19 in antieke cultuuruitingen concepten in verband met de relatie mens — zingeving en mens — natuur, mens — 

medemens of mens — samenleving analyseren, in de toenmalige context plaatsen en vergelijken met he- 

dendaagse concepten. 

20 fundamentele kenmerken van het Romeinse recht formuleren en vergelijken met aspecten van de moderne 

wetgeving. () 

21 de houding tegenover levensvragen in belangrijke filosofische stromingen vergelijken en met eigen opvat- 

tingen confronteren. 

3.5 Identiteit en diversiteit 

De leerlingen kunnen: 

22 inzake taal en cultuur de invloed van Griekenland op Rome, en de invloed van beide op de Westerse taal en 

cultuur omschrijven en toelichten. 

23 de beeldvorming van de Grieken/Romeinen over zichzelf en over andere samenlevingen beschrijven en 

vergelijken met hedendaagse beeldvorming over andere culturen. 

24 aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit van de Griekse/Romeinse samenleving aantonen 

en toelichten. 

25 inde bewerking of verwerking van antieke cultuuruitingen tijdgebonden accenten vaststellen. 

3.6 Traditie en evolutie 

De leerlingen kunnen: 

26 doorwerking van Griekse/Latijnse woordenschat in moderne talen herkennen en toelichten. 

27 door vergelijking van een vertaling met het origineel, gelijkenissen en verschillen tussen het Griekse/latijnse 

taalsysteem en een modern taalsysteem toelichten. 

28 de doorwerking en receptie van Grieks/Romeinse ideeën, cultuuruitingen en maatschappelijke fenomenen 

illustreren. 

3.7 Onderzoekscompetentie 

De leerlingen kunnen: 

29 zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewer- 

ken. 

30 op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 

31 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten. 

@ Enkel voor de pool Latijn. 
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