
 
Grote Opdrachten: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
 
 

  
 

 

C. Reflectie op het eigene 

Grote opdracht 7: Bestudering van de Klassieke Oudheid faciliteert vorming 

tot kritisch, goed geïnformeerd, onafhankelijk en empathisch democratisch 

burgerschap 

Relevantie 

Het vak Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC)  levert een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkeling van jonge mensen tot kritische en onafhankelijke burgers. De vakoverstijgende 

benadering (taal, literatuur, filosofie, geschiedenis, kunst) die uniek is voor GLTC zorgt niet alleen 

voor een brede en diepgaande ontmoeting met de gezamenlijke Europese voorgeschiedenis en 

cultuur, maar ook voor een confrontatie met en reflectie op eigen(tijdse) ideeën en opvattingen.  

Historische kennis en perspectivische lenigheid zijn nodig om vanuit de eigen opvattingen de oudheid 

daadwerkelijk te begrijpen. Leerlingen krijgen oog voor continue en discontinue ontwikkelingen sinds 

de klassieke oudheid. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en relativering van eigen identiteit én aan 

begrip voor de ander/het andere. Het vermogen om vanuit historisch besef van de complexiteit van 

de wereld het andere en de integriteit van de ander te onderkennen en te respecteren is essentieel 

voor volwassen burgerschap in een pluriforme democratische samenleving.  Bovendien zijn aspecten 

van de oudheid zowel in de oudheid als in latere tijden ingezet voor het communiceren van 

contemporain gedachtegoed en het legitimeren van politieke standpunten. Het is belangrijk dat een 

leerling zich ook tot die vormen van communicatie kritisch leert verhouden. 

Inhoud 

Leerlingen onderzoeken en analyseren klassieke cultuuruitingen vanuit verschillende disciplines. De 

inhoud van de klassieke literaire en filosofische teksten en de (morele) dilemma’s die daaruit 

gedestilleerd kunnen worden zijn nog steeds actueel. Ze geven inzicht in het denken over thema’s als 

vrijheid van meningsuiting, burgerlijke ongehoorzaamheid, relatie individu en staat, schuld en 

schaamte, het ontstaan van grenzen, van identiteit et cetera. Dit werkingsmechanisme geldt mutatis 

mutandis ook voor de bestudering van klassieke materiële kunst. Net als bij het lezen van teksten 

wordt hierbij een beroep gedaan op verbeeldingskracht en (speelse) creativiteit van leerlingen. Deze 

bestudering zet hen ook aan tot reflectie op verschillen in denken over nut, waarde en functie van 

kunst toen en nu. 
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Brede vaardigheden 

● Manieren van denken en handelen: kritisch denken, creatief denken en (praktisch) handelen, 

probleemoplossend denken en (praktisch handelen) 

● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering, ondernemend denken en handelen, oriëntatie op 

jezelf, je studie en je loopbaan 

● Manieren van omgaan met anderen: sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, 

communiceren 

 

 


