Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Inleiding
Najaar 2018 is het VCN-volgteam de uitdaging aangegaan om de vakken Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur (GLTC) te herijken in een 21e eeuwse context. Aanleiding hiervoor waren de stappen die
binnen curriculum.nu gezet werden voor de andere schoolvakken. Deze schoolvakken werden
geclusterd binnen ontwikkelteams teneinde vakoverstijgend te werken. Voor GLTC, dat in zichzelf al
vakoverstijgend is, bleek dit ondoenlijk: het vak bleek in té veel ontwikkelteams te passen.
De ontwikkelingen binnen curriculum.nu bleken een goede aanleiding om de vakken GLTC opnieuw
tegen het licht te houden: hoe borgen we de klassieken voor de 21e eeuw, hoe houden we het vak
relevant in een snel veranderende samenleving? Welke nieuwe nuances en accenten zouden gelegd
kunnen worden – met behoud van het goede uit het verleden?
De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in respectievelijk de Visie, de Grote Opdrachten en de
Bouwstenen, die het VCN-volgteam verwoord heeft. De Visie beschrijft het doel en de inhoud van
het vakgebied (waarom en waartoe?) , de zeven Grote Opdrachten verwoorden de essentie van het
leergebied (wat heeft het vak GLTC de samenleving te bieden?) en in de Bouwstenen worden de
Grote Opdrachten uitgewerkt naar de bijbehorende kennis en vaardigheden.
Nog éénmaal vragen wij u om uw mening. We waren blij met de reacties op de Visie en de Grote
Opdrachten: nu we aan het eind van onze ‘opdracht’ komen, horen we graag wat u van de
Bouwstenen vindt. Net als bij de Visie en de Grote Opdrachten, zullen de reacties verwerkt worden in
de Bouwstenen, alvorens wij ons rapport aan minister Arie Slob aanbieden.
Keuzes
Na enig wikken en wegen heeft het Volgteam ervoor gekozen om in alle stadia ‘Reflectie op het
Eigene en Vreemde’ als uitgangspunt en als frame te gebruiken. Hierdoor meent het team recht te
doen aan de integratie van taal en cultuur, die voor GLTC van zo groot belang is.
Om die reden zijn De Grote Opdrachten gegroepeerd in drie clusters. Deze zijn alle drie essentiële
onderdelen van het vak, maar in tijd zijn ze niet gelijkwaardig: cluster 1, de constructie van het
vreemde, neemt in de lespraktijk de meeste tijd in beslag. Om de rol van taal in het curriculum
duidelijk te maken is er voor gekozen drie bouwstenen (bij Grote Opdracht 1 en 2) expliciet te wijden
aan taalverwerving, taalbeschouwing en taalkundige analyse van teksten.
Hieronder treft u allereerst, zowel schematisch als tekstueel, de verschillende stappen van het
ontwikkelproces. Daarna volgen per Grote Opdracht (die ten behoeve van de duidelijkheid steeds is
samengevat) de bijbehorende Bouwstenen.

Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Overzicht van het proces tot nu toe:
Visie

Grote Opdrachten

Constructie van het 1 Taal geeft toegang tot teksten
Vreemde
Wat is het
2 Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
vreemde?

Bouwstenen

1.1 Taalverwerving en het ontsluiten van teksten
1.2 Taalbeschouwing: taalkundige analyse en interpretatie van teksten
2.1 Vorm en betekenissen van teksten
2.2 Contextualiseren van kunstuitingen

3 Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed 3. Cultuuruitingen gebruiken als bron
Perspectieven op
het vreemde
Wat valt er te
vinden van het
vreemde?

4 Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op
antieke cultuuruitingen

Reflectie op het
eigene
Wat betekent het
vreemde voor
mijzelf?

6 Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en
ontwikkelen van een eigen identiteit

4. Receptie

5 Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid 5. Actualisatie
voor nu
6. Persoonlijke relevantie

7 Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele 7. Wisselen van cultureel perspectief
thema’s in Griekse of Latijnse teksten
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Overzicht:
Constructie van het Vreemde: Wat is het vreemde?
Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten
Bouwsteen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten
Bouwsteen 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van
teksten
Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten
Bouwsteen 2.2: Contextualiseren van kunstuitingen
Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed
Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron
Perspectieven op het vreemde: Wat valt er te vinden van het vreemde?
Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op
antieke cultuuruitingen
Bouwsteen 4: Receptie
Grote Opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid
voor nu
Bouwsteen 5: Actualisatie
Reflectie op het eigene: Wat betekent het vreemde voor mijzelf?
Grote Opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en
ontwikkelen van een eigen identiteit
Bouwsteen 6: Persoonlijke relevantie (OF: oordeelsvorming)
Grote opdracht 7: Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele
thema’s in Griekse of Latijnse teksten
Bouwsteen 7: Wisselen van perspectief
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Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten
Grote Opdracht 1 bestaat uit taalverwerving en taalbeschouwing: in deze opdracht leren leerlingen
leren de Griekse en Latijnse taal om teksten te vertalen, begrijpen en analyseren. In de feedback op
de Grote Opdrachten (zoals die in juni 2019 ontvangen is via klassieken.nu) was een belangrijk punt
dat men de rol van taal duidelijker in de curriculumbeschrijving wilde zien terugkomen. We hebben
er daarom voor gekozen om bij Grote Opdracht 1 twee bouwstenen te maken: een bouwsteen
gericht op taalverwerving en een bouwsteen gericht op taalbeschouwing.
Bouwsteen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten
Het verwerven van kennis over de talen Grieks en Latijn is een van de belangrijkste voorwaarden
voor een directe toegang tot Griekse en Latijnse teksten. De talige kennis is onder te verdelen in
kennis van vocabulaire, morfologie, syntaxis, pragmatiek en tekststructuur. Voor het begrijpen van
teksten is niet alleen talige kennis nodig. Ook genrekennis, de sociale, historische en geografische
context en kennis van de wereld in het algemeen spelen een rol. Leerlingen leren vertalingen maken
en krijgen inzicht in vertaalprocessen. Daarnaast stuiten ze door het maken van vertalingen op
verschillen tussen het Latijn of Grieks en het Nederlands.
Onderbouw
Een groot deel van de talige kennis wordt verworven in de onderbouw. De taalverwerving gebeurt
met het oog op het ontsluiten van teksten. In de onderbouw zijn dit eenvoudige teksten en dit
kunnen vereenvoudigde authentieke teksten zijn of teksten die voor dit doel geschreven zijn. De
teksten in de onderbouw zijn zodanig dat leerlingen kunnen oefenen met het inzetten van zowel
talige als niet-talige kennis om te komen tot begrip van een eenvoudige tekst. Leerlingen maken
daarbij kennis met diverse strategieën voor zins- en tekstbegrip en leren die op een voor hun
efficiënte en effectieve manier inzetten. Leerlingen leren vertalingen van eenvoudige teksten maken
en maken daarbij kennis met vertaalprocessen en vertaalstrategieën. Daarnaast zien ze door het
maken van vertalingen verschillen tussen het Latijn of Grieks en het Nederlands, in de onderbouw
vooral op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en woordvolgorde.
Leerlingen leren:



Relevante kennis in te zetten om te komen tot een eerste begrip van een eenvoudige tekst in
het Grieks of Latijn
Een eerste begrip van een tekst te demonstreren door middel van bijvoorbeeld het
beantwoorden van begripsvragen of het maken van een vertaling
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Bovenbouw
De talige kennis wordt in de bovenbouw herhaald, vooral aan de hand van de teksten die behandeld
worden. In de bovenbouw zijn dit authentieke teksten, in oplopende moeilijkheidsgraad. Leerlingen
hebben naast talige kennis ook steeds meer niet-talige kennis nodig om deze teksten te begrijpen.
Dit is bijvoorbeeld kennis over genre, sociale, historische en geografische context. Bij het vertalen
van authentieke teksten gebruiken en verdiepen leerlingen hun kennis van vertaalprocessen. Ze
leren bewust te kiezen tussen verschillende vertaalstrategieën. Door het vertalen stuiten de
leerlingen op de verschillen tussen de taalsystemen van het Grieks en Latijn en die van het
Nederlands. De verschillen hebben te maken met vocabulaire, morfologie, syntaxis en
woordvolgorde, pragmatiek en tekststructuur.
Leerlingen leren:



Relevante kennis in te zetten om te komen tot een eerste begrip van een authentieke tekst
Een eerste begrip van een authentieke tekst te demonstreren door middel van bijvoorbeeld
het beantwoorden van begripsvragen of het maken van een vertaling

Bouwsteen 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van teksten
Talige kennis wordt in de schoolvakken ingezet om te komen tot een eerste begrip van de tekst.
Daarnaast gebruiken leerlingen hun talige kennis ook om te reflecteren op teksten en op de taal
waarin die tekst geschreven is. Om taalbeschouwing en reflectie op talige aspecten van teksten
mogelijk te maken, verwerven leerlingen kennis van een taalkundig begrippenapparaat. Onder het
taalkundig begrippenapparaat vallen termen met betrekking tot morfologie, syntaxis, pragmatiek en
tekststructuur.
Onderbouw
In de onderbouw worden de termen voor het eerst aangeboden en leren leerlingen ze toepassen op
woord-, zins- en tekstniveau. Leerlingen beginnen in de onderbouw al met het reflecteren op
effecten van talige keuzes, bijvoorbeeld als ze kennismaken met het verschil tussen actieve en
passieve werkwoordsvormen.
Leerlingen leren:



Met behulp van een taalkundig begrippenapparaat teksten op woord-, zins- en tekstniveau
analyseren en interpreteren
Reflecteren op talige keuzes en strategieën in de tekst
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Bovenbouw
In de bovenbouw ligt meer nadruk op taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie
van teksten. Leerlingen zetten in de bovenbouw het taalkundig begrippenapparaat in bij analyse en
interpretatie van authentieke teksten.
Leerlingen leren:



Met behulp van een taalkundig begrippenapparaat authentieke teksten op woord-, zins- en
tekstniveau analyseren en interpreteren
Reflecteren op talige keuzes binnen het taalsysteem
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Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
In Grote Opdracht 2 leren leerlingen aan de hand van Griekse en Latijnse teksten talige, retorische en
verteltechnische technieken en strategieën herkennen en interpreteren. Deze manier van kijken,
gekenmerkt door systematische analyse en het doorzien van communicatiestrategieën, wordt niet
alleen toegepast op teksten, maar ook op andere cultuuruitingen. Ook in deze Grote Opdracht
hebben we ervoor gekozen twee bouwstenen te ontwikkelen, onder andere om de rol van taal en
analyse van teksten duidelijk naar voren te laten komen in het curriculum.
Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten
De analyse van teksten beperkt zich in de schoolvakken niet tot een taalkundige analyse (zoals
beschreven in bouwsteen 1.2). Naast kennis van een taalkundig begrippenapparaat behoort daarom
ook kennis van retorische, stilistische en narratologische terminologie tot het schoolvak.
Onderbouw
In de onderbouw wordt een begin gemaakt met het verwerven van retorische, stilistische en
narratologische termen. Leerlingen leren in de onderbouw een beperkt aantal van deze middelen te
herkennen in eenvoudige teksten en te benoemen. Ook wordt in de onderbouw al door leerlingen
nagedacht wat de mogelijke betekenissen en effecten van het middel in de tekst kunnen zijn.
Leerlingen leren:




Een beperkt aantal retorische, stilistische en narratologische middelen in een eenvoudige
tekst herkennen en kunnen die met behulp van dat letterkundige begrippenapparaat
benoemen
Reflecteren op mogelijke betekenissen en effecten van de inzet van deze middelen in de
voorliggende (eenvoudige) tekst

Bovenbouw
In de bovenbouw breiden leerlingen hun letterkundige begrippenapparaat uit. Ze leren het te
gebruiken in hun analyse en interpretatie van authentieke Griekse of Latijnse teksten.
Leerlingen leren:



Retorische, stilistische en narratologische middelen in een authentieke Griekse of Latijnse
tekst herkennen en die met behulp van dat letterkundige begrippenapparaat beschrijven
Reflecteren op mogelijke betekenissen en effecten van de inzet van deze middelen in de
voorliggende authentieke tekst

Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Bouwsteen 2.2: Contextualiseren van cultuuruitingen
Of het nu teksten zijn of andersoortige cultuuruitingen, de maker wil iets met zijn product
communiceren. Kennis van de context waarin de maker en of het product thuishoort is onontbeerlijk
om op een zinvolle manier na te denken over wat de maker wilde communiceren. Leerlingen leren
kennis in te zetten van bijvoorbeeld vormkenmerken van stijlen, periodisering, verhalengoed,
historische gebeurtenissen en personages om tot beter begrip te komen van een cultuuruiting. Ze
leren die cultuuruiting te contextualiseren.
Onderbouw
In de onderbouw wordt een begin gemaakt met het verwerven van kennis van verhalengoed en
wordt in grote lijnen een historisch kader geschetst. Leerlingen gebruiken deze kennis om de inhoud
van teksten en andere cultuuruitingen beter te begrijpen en te contextualiseren.
Leerlingen leren:



Kennis van vormkenmerken en verhalengoed inzetten bij het herkennen en beschrijven van
een (tekstuele of niet-tekstuele) cultuuruiting
Kennis van de cultuur-historische context inzetten bij hun begrip van een (tekstuele of niettekstuele) cultuuruiting

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt kennis van bijvoorbeeld vormkenmerken van stijlen, periodisering,
verhalengoed, historische gebeurtenissen en personages uitgebreid en toegepast op specifieke
teksten en andere cultuuruitingen. Leerlingen gebruiken deze kennis om de inhoud beter te
begrijpen én ze leren na te denken over wat een maker met zijn product wilde communiceren in de
oorspronkelijke cultuur-historische context.
Leerlingen leren:




Kennis van vormkenmerken en verhalengoed inzetten bij het herkennen en beschrijven van
een (tekstuele of niet-tekstuele) cultuuruiting
Kennis van de cultuur-historische context inzetten bij hun begrip van een (tekstuele of niettekstuele) kunstuiting
Reflecteren op de communicatie tussen de maker en ontvangers van de cultuuruiting in de
oorspronkelijke cultuur-historische context
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Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed
Teksten en andere cultuuruitingen zijn bronnen voor het gedachtegoed van de Grieken en Romeinen.
In deze Grote Opdracht benaderen leerlingen cultuuruitingen vanuit een cultuur-historisch
perspectief. Ze leren om zich op basis van verschillende bronnen een eigen beeld te vormen van de
Oudheid.
Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron
Teksten en andere cultuuruitingen zijn een bron voor wat de maker wilde communiceren (zie
bouwsteen 2.2). Daarnaast kunnen we aan de hand van cultuuruitingen ook iets van leren over de
wereld van de makers. Zo krijgen wij toegang tot de leefwereld van de Grieken en Romeinen en tot
hun gedachtegoed op het gebied van bijvoorbeeld normen, waarden en ideologieën op politiek,
religieus en filosofisch gebied. Leerlingen leren cultuuruitingen te zien en te gebruiken als bron van
informatie over de cultuur waaruit ze voortkomen. Ze bestuderen cultuuruitingen om hun kennis en
begrip van de cultuur-historische en maatschappelijke context te vergroten.
Onderbouw
Leerlingen gebruiken in de onderbouw cultuuruitingen als bronnen voor een duidelijk afgebakend
deelaspect van de oudheid. In de onderbouw ligt het vooral voor de hand leerlingen te laten
nadenken over de leefwereld van de Grieken en Romeinen (dagelijks leven, religieuze praktijken).
Leerlingen leren:
 verschillende soorten bronnen te gebruiken om informatie te verzamelen over de leefwereld
en gedachtegoed in de oudheid
 informatie uit verschillende bronnen combineren en daarmee een eigen beeld creëren van
een duidelijk afgebakend deelaspect van de oudheid
Bovenbouw
In de bovenbouw construeren leerlingen de leefwereld en het gedachtegoed van de Grieken en
Romeinen aan de hand van cultuuruitingen. Ze gebruiken die als bron om tot een eigen beeld van de
oudheid te komen op het gebied van normen, waarden en ideologieën op politiek, religieus en
filosofisch gebied.
Leerlingen leren:
 verschillende soorten bronnen te gebruiken om informatie te verzamelen over de leefwereld
en gedachtegoed in de oudheid
 informatie uit verschillende bronnen combineren en nuanceren tot een eigen beeld van de
oudheid
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Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke
cultuuruitingen
In Grote Opdracht 4 denken leerlingen na over de volgende vraag: hoe hebben kunstenaars aspecten
uit de oudheid geïnterpreteerd? Deze kunstenaars schiepen hun eigen beeld van het verleden en
leerlingen kunnen hun voorbeeld navolgen, terwijl ze ook, met hun kennis van de oudheid,
receptiekunst beter leren begrijpen, waarderen en evalueren. Bij deze Grote Opdracht hoort de
bouwsteen Receptie.
Bouwsteen 4: Receptie
Onderbouw
Leerlingen leren bij Griekse en Latijnse taal en cultuur niet alleen over de klassieke oudheid. Zij
maken ook kennis met de invloed van de oudheid op (bijvoorbeeld schrijvers, kunstenaars en
architecten uit) de latere geschiedenis. In de onderbouw leren leerlingen klassieke elementen aan te
wijzen in post-klassieke bronnen, waaronder die uit hun eigen leefwereld. Te denken valt aan
vroegmoderne schilderijen over mythologische onderwerpen, maar ook aan films, games en comics
met klassieke motieven uit onze eigen tijd.
Leerlingen leren:





post-klassieke cultuuruitingen waarin klassieke cultuuruitingen voorkomen, herkennen en
analyseren.
klassieke cultuuruitingen te vergelijken met receptie-uitingen.
meerdere receptie-uitingen (interpretaties) van een klassieke cultuuruiting met elkaar te
vergelijken.
een reactie geven op een receptie-uiting, bijvoorbeeld in esthetische zin.

Bovenbouw
Het herkennen van klassieke elementen in de onderbouw wordt in de bovenbouw aangevuld met
verklaring en interpretatie. Leerlingen leren dat elke tijd een andere betekenis aan de oudheid geeft
en dat schrijvers, kunstenaars en architecten de oudheid voor eigen doelen inzetten. Leerlingen
worden zich bewust van dit proces en leren de inhoud van receptie-uitingen verklaren vanuit de
(veranderde) socio-culturele context. Het vergelijken van verschillende voorbeelden van receptie
draagt bij aan dit leerdoel.
Leerlingen leren:
 post-klassieke cultuuruitingen waarin antieke fenomenen voorkomen, herkennen en
analyseren.

Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur








voorbeelden van receptie interpreteren met behulp van hun kennis van de cultuur van de
oudheid alsmede de (cultuur-historische en maatschappelijke) context van de receptieuiting.
voorbeelden van culturele appropriatie (inzetten van de oudheid voor eigen doelen)
herkennen en analyseren.
verschillen en overeenkomsten verklaren in receptie-uitingen van een klassieke cultuuruiting.
een visie op een antieke bron vormen met gebruik van verschillende receptie-uitingen.
een onderbouwde reactie geven op het gebruik van antieke fenomenen in cultuuruitingen uit
later tijden.
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Grote Opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid voor
nu
Griekse en Romeinse teksten en andere cultuuruitingen komen uit een andere wereld die ver afstaat
van onze tijd. Tegelijkertijd behandelen ze thema’s en dilemma’s die ook nu nog gevoeld worden en
actueel zijn. In Grote Opdracht 5 benaderen leerlingen antieke cultuuruitingen vanuit dergelijke
actuele thema’s en dilemma’s. Dit verheldert de klassieke cultuuruiting en toont de relevantie van de
oudheid voor de wereld van nu. Bij Grote Opdracht 5 hoort de bouwsteen Actualisatie.
Bouwsteen 5: Actualisatie
Onderbouw
In de onderbouw leest de leerling eenvoudige, eventueel geconstrueerde, Griekse en Latijnse teksten
en teksten in vertaling. Daarnaast worden andere klassieke cultuuruitingen bestudeerd. De leerling
leert maatschappelijke processen, morele dilemma’s en thema’s die hij uit deze bronnen kent te
verbinden met situaties in onze wereld. De leerling leert ook situaties uit onze wereld verbinden met
maatschappelijke processen, morele dilemma's en thema’s die hij kent uit klassieke teksten en
andere cultuuruitingen.
Leerlingen leren:
 in een klassieke tekst of andere cultuuruiting een thema of dilemma dat ook relevant is voor
onze wereld herkennen.
 de behandeling van een thema of dilemma in een klassieke bron en in een (min of meer)
actuele bron analyseren en met elkaar vergelijken.
 Een beargumenteerd standpunt innemen over een thema of dilemma in de oudheid en het
heden op basis van deze analyse en vergelijking.
Bovenbouw
In de bovenbouw leest de leerling originele Griekse en Latijnse teksten en teksten in vertaling. De
inhoud van deze overwegend literaire teksten is complexer dan in de onderbouw. Bij voorkeur in
samenhang met de teksten bestudeert de leerling andere klassieke cultuuruitingen. De leerling leert
maatschappelijke processen, morele dilemma’s en thema's die hij uit deze bronnen kent verbinden
met situaties in onze wereld. De leerling leert ook situaties uit onze wereld verbinden met
maatschappelijke processen, morele dilemma's en thema’s die hij kent uit antieke teksten en andere
cultuuruitingen. De leerling leert bovendien actueel gebruik van de oudheid door anderen analyseren
en kritisch beschouwen en daarover een beargumenteerd standpunt innemen.
Leerlingen leren:
 in een klassieke tekst of andere cultuuruiting een thema of dilemma herkennen dat ook
relevant is voor onze of zijn wereld.

Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur





de behandeling van een thema of dilemma in een klassieke bron en in een (min of meer)
actuele bron analyseren en met elkaar vergelijken.
een beargumenteerd standpunt innemen over een thema of dilemma in de oudheid en het
heden op basis van deze analyse en vergelijking.
een voorbeeld van actueel gebruik van denkwijzen of beelden uit oudheid analyseren,
kritisch beschouwen en daarover een beargumenteerd standpunt innemen.
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Grote Opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en
ontwikkelen van een eigen identiteit
Een leerling komt in de lessen GLTC in aanraking met teksten en cultuuruitingen uit een heel andere
culturele wereld, die soms herkenning en soms verbazing op zal roepen. In Grote Opdracht 6 moet
een leerling voor zichzelf leren uitmaken wat hij of zij van deze culturele wereld vindt en waar hij of
zij door geraakt wordt: dat draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit. De
bouwsteen die we hierbij hebben ontworpen heet Persoonlijke relevantie.
Bouwsteen 6: Persoonlijke relevantie
Onder- en bovenbouw:
Leerlingen ontwikkelen via de inhoud van klassieke cultuuruitingen hun eigen normen- en
waardensysteem aan de hand van thema’s die passen bij de belevingswereld van de leerling en bij de
klassieke tekst en andere cultuuruitingen in context. De ontsluiting van klassieke teksten en andere
cultuuruitingen bieden een leerling de gelegenheid om meer te leren over zichzelf met behulp van
het perspectief van de oudheid. Op die manier worden de teksten voor de leerling persoonlijk
relevant.
Leerlingen leren:




nadenken over verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van de oudheid en de eigen
cultuur en daarin een persoonlijke positie in te nemen
demonstreren in woord of beeld wat (een aspect van) een tekst of andere antieke
cultuuruiting voor hen persoonlijk betekent
een persoonlijk gemotiveerde reactie formuleren op Griekse/Romeinse tekst of andere
antieke
cultuuruiting

Bouwstenen: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Grote opdracht 7: Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele
thema’s in Griekse of
Latijnse teksten
De bestudering van antieke cultuuruitingen biedt leerlingen daarnaast een toetssteen voor hun eigen
mening over thema’s als vrijheid van meningsuiting, schuld en schaamte, identiteit et cetera.
Leerlingen worden aangezet tot onderzoeken, analyseren, wegen, oordelen, argumenteren,
debatteren en reflecteren. Dit stimuleert het intercultureel bewustzijn van leerlingen. De bouwsteen
die hierbij ontworpen is, heet Wisselen van perspectief.
Bouwsteen 7: Wisselen van perspectief
Onder- en bovenbouw:
Waar het bij bouwsteen 6 ging over het nuanceren van de eigen opvattingen bij een (moreel)
dilemma, gaat het bij bouwsteen 7 om het opbrengen van begrip voor de keuze of mening van een
ander bij dat dilemma. Leerlingen leren van cultureel perspectief te wisselen door zich in een ander,
in onbekende situaties en/of in een andere cultuur te verplaatsen. De verschillende vakdisciplines
binnen GLTC (taal, literatuur, filosofie, geschiedenis, kunst) bieden een breed palet aan
mogelijkheden om te reflecteren op eigen opvattingen en die van anderen. Leerlingen krijgen 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.
Leerlingen leren:






culturele/morele verschillen en overeenkomsten te onderzoeken en te beschrijven
de meningen en keuzes van anderen te begrijpen door van (cultureel) perspectief te wisselen
hun eigen normen en waarden te toetsen aan de hand van de verschillen en
overeenkomsten tussen de heersende normen en waarden en die van een andere cultuur/de
Oudheid
wat hun eigen, persoonlijke normen en waarden betekenen voor hun plek in de Nederlandse
maatschappij

