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Grundlag og målsætning

Klassikerkonsortiet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Klassikerforeningen, Helsingør Gymnasium,
Himmelev Gymnasium og Sorø Akademis Skole. Målsætningen blev på baggrund af ansøgningen formuleret
således: ”Klassikerkonsortiet udvikler og medvirker til udbredelsen af efteruddannel-seskurser i de klassiske fag og
nye tværfaglige samarbejdsrammer efter gymnasiereformen.”

Den indledende fase

Konsortiets arbejde blev indledt med et koordinerings- og opstartsmøde d. 25. september i København, referat
vedlagt som Bilag 1.

Kontakten til fagkonsulent Stig Martin Møller var allerede etableret inden mø-det, og det blev aftalt, at den bedste
måde fagkonsulenten kunne følge konsor-tiets arbejde på, var at få adgang til de etablere elektroniske grupperum,
hvor alle relevante dokumenter vedr. konsortiets arbejde og den løbende kommunikation kunne foregå.

Herefter påbegyndtes første fase af projektet, nemlig udvikling af mindst tre efteruddannelseskurser for
gymnasielærere i forbindelse med at de klassiske fag i medfør af reformen har fået et nyt fagligt indhold og vil
komme/indgår i nye samarbejder med andre gymnasiefag. 

Det drejer sig konkret om følgende tre kurser: 

a) Perspektiv på demokratiernes historie, institutioner og værdier (oldtidskund-skab, almen studieforberedelse), v.
Mogens Herman Hansen

b) Græsk og latin i europæisk begrebsdannelse og videnskabssprog, tankemøn-stre, delanslvarlig (græsk, latin,
almen sprogforståelse), v. Sten Ebbesen

c) Romersk litteratur og kultur i det ny oldtidskundskab (oldtidskundskab), v. Chr. Gorm Tortzen

Kursusudviklingsperioden kom til at vare lidt længere end forudset for kursus C’s vedkommende. Det betyder dog
ikke så meget i praksis, da behovet for kursus C skønnedes at indtræde senere end for de to øvrige kursers
vedkom-mende (da oldtidskundskab først kører efter reformens bestemmelser fra næste år). Udviklingsforløbet for
dette kursus blev derfor forskudt ca. et ½ år i for-hold til den i ansøgningen udstukne plan, og første afvikling af
kurset vil først finde sted efter afslutningen af den projektperiode, som denne rapport vedrører (se annoncering af
alle Klassikerkonsortiets kurser på EMU/efteruddannelses-kataloget: http://efteruddgym.emu.dk ).

Til gengæld lå de to kurser a) og b) omtrent færdige allerede ved udløbet af fase 1, og Klassiskerkonsortiet trådte
igen sammen d. 15. januar 2005 i Sorø, for at konkretisere planen for selve udbredelsen af kurserne (referat
vedlagt som bilag 2). Med henblik på dennne anden fase af projektet blev der etableret et web-site for
Klassikerkonsortiet (hosted under Københavns Universitet): se http://www.igl.ku.dk/gym-efterudd 

Da konsortiet allerede i løbet af efterårets arbejde havde måttet konstatere, at en vis ”reformtræthed” havde
indfundet sig i både gymnasie- og universitetsverdenen, skønnedes det, at de to lidt større ”seminarer” som var
forudsat i ansøgningen, ikke kunne gennemføres. Den elektroniske konference kunne i stedet udnyttes til den
nødvendige kommunikation omkring projektet, og det har vist sig, at dette var et tilstrækkeligt effektivt, fleksibelt og
billigt kommunikationsmiddel. Udgifterne til seminarer/møder/rejser er derfor langt mindre end budgetteret.
Restbeløbet vil gå tilbage til Undervisningsministeriet.

De enkelte kurser

Kursus A

Udbredelsesfasen indledtes i marts 2005 med afholdelsen af kursus A1, "Per-spektiv på demokratiernes
institutioner og værdier", annonceret under Oldtids-kundskab og Almen studieforberedelse i samarbejde med
hist./samfundsfag)

Kurset indeholder tre dele, som har været forsøgt præsenteret i lidt forskellige blandinger:

1. Det athenske demokratis institutioner og værdier sammenholdt med institu-tioner og værdier i moderne
demokratier. Oplæg/diskussion

2. Det oldgræske demokratis tradition fra 1775 til 2005 og dets betydning for demokratiets fremvækst i nyere og
nyeste tid. Oplæg/diskussion

3. Endelig gives der nogle bud på, hvordan ekstemporaltekster til eksamen i oldtidskundskab kan udvælges og
behandles. Oplæg/diskussion eller gruppear-bejde

Dette kursus er foreløbigt blevet afholdt 4 gange: på Helsingør Gymnasium torsdag d. 3. marts; Sorø Akademis
Skole, 10. marts; Christianshavns Gymnasium d. 15. april, og Hasseris Gymnasium d. 29. april.

Kursusmateriale ligger offenltligt tilgængeligt på http://www.igl.ku.dk/gym-efterudd/mat-a1.htm

Alle kurserne annonceredes også på EMU – Eftteruddannelseskataloget.

Kursusrapporter med evalueringer vedlagt som Bilag 3.

Omkring den samme emnekreds har kursusudvikleren i andet regi udgivet to lærebøger, som vil kunne støtte den
praktiske anvendelse af kursets materiale ude i gymnasieskolen:

•Mogens Herman Hansen: ”Det athenske demokrati – og vores” Muse-um Tusculanums Forlag, Kbh. 2005

•Mogens Herman Hansen: ”Kilder til demokratiets historie 1750-2000” Museum Tusculanums Forlag, Kbh. 2005
(denne sidste bog supplere samme forfatters tidligere udgivelse: ”Kilder til demokratiet i Athen”, Nyt Nordisk Forlag,
Kbh. 1994.

Kursus B

Kursus B1 har fået titlen "Fra græsk og latin til dansk og andre folkesprog" og retter sig mod lærere i fagene Græsk,
Latin og Almen Sprogforståelse.

På kurset går i dybden med:

– hvordan græske ord, især af videnskabelig art, er blevet overført til latin, og hvornår dette er sket.

– principperne for latinsk orddannelse, og hvordan hvordan en række vigtige latinske suffikser overføres til de
folkesprog der undervises i på gymnasierne: dansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk

– hvordan der stadig dannes nye “latinske” låneord på folkesprog, fx aktionere efter et potentielt *actiōn-āre, som er
afledt af det eksisterende actio i dettes folkesproglige form (da. aktion).

– hvordan en række af vore danske ord, som ikke på overfladen røber deres latinske oprindelse, dog er gengivelser
af latinske ord (con-sci-ent-ia → sam-vit-tig-hed osv.)

Der demonstreres endvidere materiale, som også kan anvendes i forbindelse med latin-delen i AlmSpr: "-
orddannelse i sproghistorisk sammenhæng, herun-der stammer og affikser, græsk i latin og latin i de moderne
europæiske sprog, herunder videnskabssprog, sprog og kultur, herunder domæner, bevidstheds-historie,
kulturbetinget betydningsindhold, oversættelsesproblematik."

Kursusmateriale er offentligt tilgængelig på http://www.igl.ku.dk/gym-efterudd/mat-b1.htm

Kursus B1 forsøgtes afholdt første gang på Zahles Gymnasieskole d. 18. au-gust 2005, men måtte – sandsynligvis
pga. af alm. travlhed ved skoleårets be-gyndelse aflyses pga. for få rettidige tilmeldinger. Så meget desto mere
bekla-geligt var det, at der efter tilmeldingsfristens udløb indkom det nødvendige antal tilmeldinger. 

Udvikleren af dette kursus har sideløbende arbejdet med stoffet som en del af et separat forskningsprojekt, og det
forventes, at en lærebog omkring denne emnekreds vil udkomme inden for en overskuelig fremtid.

Kursus C

Dette kursus omhandler "Romersk litteratur og kultur i det ny oldtidskund-skab", og læsning af Vergils Æneide
danner den materialemæssige baggrrund for kurset. Værkets placering i romersk litteratur er enestående, dets
afhængig-hed af de homeriske digte er evident, og næppe noget andet romersk værk har spillet så stor en rolle i
Europa. Derfor er det første efteruddannelseskursus en introduktion til værkets struktur og tendens, dets
forudsætninger og efterliv. Kurset er praktisk orienteret i den forstand, at deltagerne forberedes til under-visningen i
den nye disciplin. 

Et mere detaljeret program for kurset vil foreligge på Klassikerkonsortiets hjemmeside i god tid før kursets afvikling:
http://www.igl.ku.dk/gym-efterudd/mat-c1.htm

Kurset er planlagt til første afvikling på Københavns Universitet, Amager, Af-deling f. græsk og latin, mandag d. 23.
januar 2006 kl. 13-17.

Også i forbindelse med dette projekt arbejder udvikleren parallelt (men uafhængigt af Klassikerkonsortiets
aktiviteter) med et undervisningsmateriale til eleverne.

Videre perspektiver

Klassikerkonsortiet vil også fremover tilbyde sine kurser og forhåbentligt også i næste udbudsrunde få lejlighed til at
være med i den videre udvikling af kurser med raltion til de klassiske fag i gymnasiet. Vi kan i al fald konstatere, at
arbejdet ikke bare har båret frugt gennem de allerede afholdte kurser, men yderligere har sat en anden proces i
gang, nemlig udgivelsen af undervisningsmateriale indrettet efter gymnasierformens fordringer. Endvidere kan det
konstateres, at Klassikerkonsortiet har bidraget væsentligt til det samlede udbud af kurser i relation til de klassiske
gymnasiefag i en periode, hvor omlægningen af kursusadministrationen i Gymnasiekolen til en vis grad har sat
udbuddet af efteruddannelseskurser på vågeblus inden for de mindre gymnasiefag.

 

Med venlig hilsen

Christian Troelsgård

projektkoordinator, Klassikerkonsortiet

Bilag 1

Referat af Klassikerkonsortiets møde d. 25. september 2004 på KUA

Deltagere: Sten Ebbesen (KU), Olav Nygaard (Sorø Akademi), Maj Britt Rosenmeyer Olsen (Klassikerforeningen,
Gladsaxe Gymnasium), Tania Schwartz (observatør fra KU's centrale "Kompetenceenhed”), Chr. Gorm Tortzen
(KU og Helsingør Gymnasium), Christian Troelsgård (KU).

Afbud fra Mogens Herman Hansen (KU), Henrik Fich (Himmelev Gymnasium) og Lotte Büchert
(Klassikerforeningen).

Mødet begyndte kl. 10.30 og sluttede kl. 16.00

Christian Troelsgård bød velkommen til mødet og samarbejdet.

Vi vedtog at behandle de opstillede hovedpunkter på dagsorden i rækkefølgen B-A-C-D.

A) Konsortiets arbejde og organisation:

1.Kort redegørelse de udstukne rammer og økonomien i projektet (ved Christian Troelsgård m.fl.))

Mhp. gymnasielærernes deltagelse er projektet konstrueret således, at der forhandles på de enkelte skoler i forhold
til de midler, der sættes af til formålet som andelen af "medfinanciering", f.eks. er der i Sorø er der afsat 30 timer til
formålet. På KU er der frikøbt et timetal svarende til et kursus à 2 t-/u. pr. involveret person og nogle få timer i
forårssemestret 2005.

Der er en grafisk fejl i posteringerne på UVM officielle web-ansøgningsskema; det er budgettet i vores egen
ansøgning, der er gældende (se under Dokumenter, projektorienterede).

Da vores mødeaktivitet og muligheder for at mobilisere vores målgruppe rent fysisk allerede nu tegner til at blive
forholdsvis begrænsende, vil udgifter til møder/seminarer nok blive mindre end budgetteret.

2.Hvordan skal vi tilrettelægge arbejdet i forhold til de til rådighed stående ressourcer?

De involverede personer fra KU må se, hvor langt det til rådighed stående timetal rækker; der kan meget vel blive
tale om at indsende en ansøgning om en supplerende bevilling mhp. udvikling af DVD/CD-ROM som en "lærer-
vejledning" til antologi af romersk litt. i oldtidskundskab (se nedenfor, punkt B.1.b), til et IT-modul i forbindelse med
arbejdet med orddannelse og afledninger i Almen sprogforståelse, Latin og Græsk, samt udviklernes personlige
deltagelse i "udbredelsen". Cjhristian Troelsgårdundersøger mulighederne for at realisere disse ideer. Næste
ansøgningsrunde har en frist d. 15. nov.

3.Hvordan tegner klassikerkonsortiets opgaver sig i forhold til andre initiativer på fagområdet - Andre informationer?
En kort redegørelse fra Stig Martin Møller er modtaget, se Projektmeddelelser). I forbindelse med Stig Martin
Møllers redegørelse kan det dog afkræftes, at Ole Thomsen (Århus Universitet) har kontaktet Christian Troelsgård i
forbindelse med et projekt inden for Oldtidskundskab.) 

4.Hvordan kan gymnasierne praktisk medvirke i arbejdet? (Her vil det være meget nyttigt, med input fra de
deltagende "gymnasiefolk")

Der inviteres gerne flere gymnasielærere end de allerede involverede til at afprøve og kommentere nogle af de
skitserede (del-)forløb allerede i udviklingsfasen. Det er vigtigt, at der på denne udbredes kendskab til projektet, og
feed-back fra gymnasierne vil være af stor betydning også for "udviklerne".

5.Hvor tit og hvordan skal vi holde møder?

De konventionelle mødeaktiviteter bør holdes på et minimum; deltagerne reserverer dog allerede nu lørdag d. 15.
januar 2005 til et andet projektmøde, hvor udviklingsfasen kan afsluttes og planlægningen af
udbredelsen/afholdelsen af efteruddannelseskurser kan endelig fastlægges. 

6.Hvordan kan vi bedst udnytte netkonferencen?

Vigtige papirer og udkast, oversigter og foreløbige versioner af kursusmaterialer lægges i de forskellige grupper,
meddelelser og dokumenter vedr. projektet som helhed i "projektets fællesrum".

7.Hvilken rolle skal fagkonsulent Stig Martin Møller?

Stig Martin Møller er godt til freds med at kunne følge projektet (som forudsat i bevillingsskrivelse via deltagelse i
projektets rum, se Stigs meddelelse i "Projektmeddelelser").

8.Skal vi invitere yderligere deltagere/konsulenter med i konferencen og arbejdet - ideer fra alle deltagere
velkomne.

Der forespørges ude på gymnasierne, om der er kolleger, som gerne vil være med. Der er brug for feed-back
allerede i udviklingsfasen. Ligeledes kan konsulenter fra universitetet inviteres.

B) Delprojekterne, projektets indhold:

1.Hvorledes stiller hvert af de foreslåede delprojekter sig i forhold de "foreløbige udkast til læreplaner? 

a)"Demokrati" Nøgleperson: Mogens Herman Hansen 

Mogens Herman Hansen udarbejder forslag og instruktion til forløb vedr. perspektivering af det athenske demokrati
gennem beskæftigelse med efterantikke tekster som refererer til demokrati-begrebet. Det synes oplagt, at et sådant
forløb hører hjemme i det ny oldtidskundskab med dets krav om ”perspektivering” (samt græsk, evt. latin, hvis
tekstudvalg kan etableres), men også i "Almen studieforberedelse" vil det være et oplagt tema at tage op, evt. i et
tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Det blev fremført fra gymnasieside, at emnet "Demokrati" allerede flere
gange har været brugt i kursussammenhæng for gymnasielærere, og at en mindre udvidelse/justering af
delprojektet til evt. i sin titel/hovedtema til også at indbefatte bredere aspekter af statsteori og temaet menneske-/
borgerrettigheder evt. kunne gøre projektet mere tiltrækkende for gymnasielærerne; Klassikerforeningens
"Antikgruppen" arbejder i øjeblikket med nogle mindre omfattende planer omkring samme tema, dog med vægt på
(se Kursuskalender på EMU, der er link fra vores konference i "Litteratur og links"). Thomas Aagaard Christensen
er en central person i dette arbejde. Måske kunne der etableres en kontakt.

b)"Begrebsdannelse” og videnskabelig terminologi/sprog og kultur ": Nøgleperson: Sten Ebbesen

Sten Ebbesen fremlagde sine foreløbige arbejdspapirer (hvoraf visse dog allerede synes at være tæt på en endelig
form), hvori indgik ideer til et overordnet forløb, hvor typiske fælleseuropæiske ”tankemønstre” vedr. eksistens,
viden og kommunikation behandles på baggrund af antikke og efterantikke tekster. Herudover demonstreredes en
idé til en oversigt over hvordan denne videnskabelige terminologi er konstrueret og udbredt i de europæiske sprog.
Indholdsmæssigt passer det foreslåede forløb (og dele heraf) i det ny oldtidskundskab (”filosofisk søjle”), i almen
sprogforståelse (”orddannelse, stammer affikser, videnskabssprog, sprog og kultur, videnskabshistorie”), samt i
græsk og latin (”antikkens betydning i senere europæisk kultur, fremmedord, låneord, oversættelseslån,
videnskabelige fagbegreber, videnskabssprog etc.”). Der synes således at være et stort behov for udvikling af et
efteruddannelseskursus, som kan instruere lærere i at forholde sig til og formidle disse emner.

c)"Litterært tema": Nøgleperson: Gorm Tortzen

Hvordan skal perspektiveringen gribes an i de "litterære søjler" i oldtidskundskab - ideer til konkretisering af det/de
litterære spor diskuteres/idé-katalog til videre forløb samles? .

Gorm Tortzen foreslog at koncentrere sit arbejde om det emne, der synes at være størst behov for i forb. med
efteruddannelse af gymnasielærere i old., nemlig beskæftigelsen med romersk litteratur (mange
oldtidskundskabslærere er ikke uddannet i dette emne), jvf. læreplanernes formulering: ”Kernestoffet er oversatte
tekster fra den græske og romerske oldtid”). Gorm foreslog at efteruddannelsen konkret indretter sig efter et udvalg
af repræsentative tekster i oversættelse fra latin (og græsk fra efterklassisk tid). Et sådant forslag blev forelagt og
diskuteret; hvis fokus lægges på oversatte latinske tekster, som i særlig grad refererer til græsk kultur, filosofi og
litteratur, vil det lette forehavendet. En formidling af stof som omfatter en mere uddybende gennemgang af romersk
historie og politik vil kræve en langt større efteruddannelsesindsats. Sammenfattende kan det siges, at den ”helt
store fortælling” om antikkens virkningshistorie af disse grunde foreløbigt må aflyses inden for rammerne af dette
projekt og efterlader et hul på efteruddannelsesfronten. Det skal dog nævnes, at KU som led i udbud af egentlige
”videreuddannelseskurser” i oldtidskundskab gymnasiesidefag udbyder et fjernundervisningsmodul under temaet
”Antikken i europæisk kultur” på BA-niveau med vægt af 15 ECTS-points fra februar 2005.

2. Skal der justeres i nogle af oplæggene på baggrund af lærerplansudkastene?

Dette syntes ikke at være på tale, da alle tre foreslåede kursus-forløb ligger klart inden for området ”nyt fagligt
indhold i fagene efter reformen”. Til gengæld kan de absolut ikke stå alene, og levner et væld af muligheder for
supplerende kursusforløb, særligt inden for den del af perspektiveringen, der drejer sig om litterære, filosofiske og
særdeleshed arkæologiske/arkitektoniske/kunsthistoriske emner under overskriften ”Antikken i europæisk kultur”.
Der er oplagte muligheder for en koordinering af klassikerkonsortiets projekt b) og f.eks. KU’s projekt vedr.
kursustilbud i Almen Sprogforståelse (v. Lene Schøsler, Afd. f. Romansk), særligt da Gorm Tortzen er involveret i
begge projekter.

3.Hvordan sikrer vi os, at der parallelt er mulighed for udvikling af materialer til undervisning af elever/praktisk brug
ved eksamen?

Stig Martin Møllers korte redegørelse signalerer, at vi i første omgang naturligvis skal tænke på udviklingen af
efteruddannelseskurser, men at disse inden for vores fag vil blive en del mere effektive, hvis de tænkes igennem i
forhold til noget konkret undervisningsmateriale, som i nogen tilfælde måske allerede eksisterer, i andre tilfælde må
udvikles parallelt med udviklingen af de efteruddannelseskurser, som vil anvende noget af det samme stof.

C) Implementering/udbredelse:

1)Hvilken form skal/kan efteruddannelseskurserne antage? (Klassikerforeningens kursusudvalg kan her bidrage
med erfaringer og ideer).

a)Skal kurserne udbydes som dagkurser/weekendinternater/fjenundervisning/andet?

Det blev fra gymnasielærerside fremført, at kurserne bør ligge på eftermiddage fra kl. 13-17 – lørdagsseancer kan
man næppe drive folk af huse til. Sådanne eftermiddagsmøder kan kun dække to-tre ”regioner”, da transporttiden
ellers bliver for stor. For at give et landsdækkende tilbud skulle hvert af vores kurser da udbydes 5 til 6 gange, og
udbydes på traditionel vis som eftermiddagskurser annonceret igennem Klassikerforeningens kanaler (annonceret
på EMU’en og i ”Klassikerforeningens Meddelelser”- her er deadline for evt. annoncering af kurser i foråret 2005
allerede d. 19. november 2004, blev det oplyst.). Det fremførtes, at det nok hverken vil være muligt eller ønskeligt at
gennemføre alle kurserne i løbet af foråret 2005; implementeringen af det ny oldtidskundskab i gymnasiet brænder
først for alvor på et senere tidspunkt, og det vil måske heller ikke være realistisk for kursusudviklerne at deltage 5-6
gange i løbet af et semester. For ”demokrati-kurset” har Morgens H. Hansen udmeldt, at omkring 3 kursusforløb i
løbet af foråret 2005 er realistisk fra hans side, og hvis vi begynder der, og evt. samtidig forsøger os med
afholdelsen af 1-2 kurser omkring ”videnskab, erkendelse, sprogosv.” med Sten Ebbesen som instruktør i foråret
2005, vil det være et realistisk mål.

b)Hvilke arbejdsformer kan/bør/skal vælges?

Som nævnt under a) er eftermiddagskurser med oplægsholder og gruppearbejde rundt om på gymnasierne en
velafprøvet og anvendelig kursusform. Alternativt foreslog Tania Schwartz, at universitetet påtager sig hovedrollen
som udbyder, evt. koblet med erhvervelse af kompetence udmålt i ECTS-points . Her kunne kurserne antage en
anden form, hvor lærerne var yderligere tilskyndet til at deltage, fordi de opnår en på en anden måde bevislig
kompetenceforøgelse, som også ville kunne anvendes i forb. med tildeling af ny løn og andre forhandlinger ude på
skolerne. Umiddelbart var det svært for de deltagende at forestille sig en succes med et sådant
efterudannelsesudbud, men det er klart, at det i kombination med noget distans-undervisning for at kompensere for
det lave antal lærere i netop de klassiske fag ved hver enkelt skole, kunne være en mulighed. Kompetenceenheden
ved KU arbejder videre med denne idé, og de tilstedeværende gymnasielærere går i marken og forhører sig hos
kolleger vedr. dette alternative kursusudbud. Tania rapporterede endvidere, at Kompetenceenheden arbejder med
planer om at lave en undersøgelse af behovet/ præferencerne blandt gymnasielærerne vedr. disse ting.

c)Hvem skal stå for "udbredelsen" af kurser/materialer i praksis og hvordan kan de økonomiske forudsætninger
tilvejebringes (deltagergebyrer etc.)?

Se a) og b) ovenfor. Christian Troelsgård undersøger disse forhold nøjere. Klassikerforeningens kursus-udbud
administreres økonomisk af Sys Jørgensen, som kontaktes. I forbindelse med evt. alternativt udbud via
universitetet kan modeller udarbejdet af Kompetenceenheden måske også anvendes. Der holdes kontakt til Tania
Schwartz og Dorthy Rasmussen fra dette sekretariat.

d)Publikation på EMU af kursustilbud og "kursusmaterialer" - Hvordan afklares forhold vedr. ophavsret? 

Det udarbejdede materiale vedrørende efteruddannelseskurserne skal publiceres, så der er offentlig tilgang til det
(se bevillingsskrivelsen). Det drejer sig om materiale, som beskriver emnerne overordnet og materiale vedr.
efteruddannelseskursusforløbet. Der kan heri indgå referencer til materiale, som Klassikerkonsortiets deltagere ikke
eller kun delvis har ophavsretten til. Gorm Tortzen, som jo tidligere i stort omfang har arbejdet meget med
lærebogsmateriale til gymnasiet, skønnede ikke, at dette ville være noget større problem.

2) Hvordan sikrer vi os, at vi udvikler brugbare og effektive materialer til efteruddannelsesformål? 

3) Feed-back muligheder (evaluering) i forløbet og under udbredelsen? Der eksisterer altid muligheden for
spørgeskemaer i forbindelse med afholdelsen af kurserne (hvilket også er foreslået i vores ansøgning), men en
mere kvalificeret og nuanceret feed-back kan opnås, hvis vi kan få involverede gymnasielærere til at skrive en kort
rapport om erfaringer med test-kørsel af de foreslåede undervisningsforløb; disse korte rapporter bør samtidig
fokusere på aspekter vedr. af afholdelsen af efteruddannelseskurser omkring de samme emner.

D) Eventuelt: Intet

Referent: Christian Troelsgård

 

Bilag 2

Referat af Klassikerkonsortiets koordineringsmøde i Sorø, d. 15. januar 2005 kl. 10.30 - 15:

Deltagere:

Chr. Gorm Tortzen, KU/Helsingør Gymnasium

Christian Troelsgård, KU, koordinator

Margit Kiil-Jørgensen, Klassikerforeningen

Mogens Herman Hansen, KU

Olav Nygaard, Sorø Akademi

Sten Ebbesen, KU

 Afbud fra Henrik Fich, Himmelev Gymnasium

1) Status for udviklingsfasen – kort redegørelse for de enkelte projektdele og konsorter, eller "Hvad er der sket
siden d. 25. september?"

a) CT redegjorde for projektets økonomi pr. 1. januar, oprettelsen af web-sider for Klassikerkonsortiet
http://www.igl.ku.dk/gym-efterudd med henblik på placering af materialer til kurserne og oprettelse af konsortiets
kurser på UNI-C’s efteruddannelseskatalog (EMU - http://efteruddgym.emu.dk ), kontakter til Klassikerforeningens
lokalafdelinger og forskellige gymnasier, samt annoncering af første kursus via ”Klassikerforeningens Meddelelser”.

b) MHH redegjorde for sin del af projektet, nemlig en perspektivering af det athenske demokrati som et bud på et
oplagt stofområde i ”det ny oldtidskundskab” og oplæg til fagligt samarbejde med historie og samfundsfag, f.eks. i
”Almen studieforberedelse”: dette delprojekt omfatter tre underdele; α. en kildesamling, β. en monografi med
vejledning til anvendelsen/perspektiveringen af teksterne, og γ. konkrete eksempler på tekster til brug med elever
og forslag til, hvordan de kan anvendes. MHH er meget langt fremme med alle tre dele, og det første kursus er
udviklet, udbudt og planlagt første gang.).

c) SE (Tankemønstre, videnskabssprog etc., mhp. Det eksplicitte krav om kompetence indenfor dannelsen af den
europæiske traditions videnskabssprog og dettes overlevering til de moderne sprog (et stofområde, der er relevant
for græsk, latin, old. og almen sprogforståelse). Der er allerede udviklet meget materiale omkring dannelsen af
centrale begreber , og mere, f.eks. en kildesamling med oversættelser, der illustrerer dannelsen og brugen af
videnskabeligt bregrebsapparat er under færdiggørelse. Første delkursus er beskrevet og udbudt. Første afvikling
dog endnu ikke fastlagt, selvom der er vist interesse for kurset fra gymnasieside.

d) CGT arbejder med at gøre et udvalg af Romersk litteratur, særlig den filosofiske litteratur, tilgængelig for lærere i
det ny oldtidskundskab; ved sidste møde vedtoges at her var umiddelbart et stort behov inden for ”Det litterære
område”, og for at romersk litteratur kan blive integreret i de ”litterære søjler” i det ny oldtidskundskab, kræves en
del efteruddannelse af lærerne, som traditionelt har været mere fokuseret på det græske stof i deres ordinære
uddannelse. CGT har været optaget af et andet KU-projekt (”Almen sprogforståelse på videnskabeligt grundlag”),
og er nu klar til for alvor at gå i gang med sin del af projektet.

e) MKJ meddelte, at Klassikerforeningen har fået ny bestyrelse, som gerne vil fremme foreningens samarbejde
med og medvirken i alle initiativer/konsortier, som udbyder kvalificeret efteruddannelse for medlemmerne. Der er nu
helt nye vilkår for afholdelsen af efteruddannelseskurser, og derfor må foreningen og dens lokale afdelinger finde
nye måder, at få efteruddannelseskurserne realiseret på.

f) ON kunne meddele, at der vil være mulighed for at gøre opmærksom på oldtidskundskabs
samarbejdsmuligheder med historie og samfundsfag på et møde, som finder sted i området umiddelbart før det
planlagte kursusudbud i Sorø (ved MHH, omtalt ovenfor).

2) Kort orientering om klassikerkonsortiets supplerende ansøgning af 15. nov. 2004 (ved CT): VISL Odense, er
indirekte med i vores ansøgning, da de kan levere den efterspurgte IT-kompetence. Der foreligger endnu ikke svar
fra UVM; svar er lovet til midt i februar. Det forlyder, at der sandsynligvis er en del ansøgninger på fagområdet med
i denne runde.

3) Hvor ligger de største og mest presserende behov for udvikling og udbud af efteruddannelses-kurser, også set
forhold til andre projekter?:

a) Skal vi justere vores oprindelige planer på visse punkter for at imødekomme disse behov? Der blev ikke fremført
argumenter eller forslag for ændringer.

b) Er romersk arkæologi et emne, som vi bør inddrage på en eller anden måde? Dette spørgsmål bl.a. foranlediget
af en forespørgsel fra arkæologerne ved KU om måske at kunne bidrage til projektet. Der var alm. enighed om, at
den romerske arkæologi, skønt kompetencerne må antages i et vist omfang at skulle opdyrkes i det nuværende
lærerkorps, ikke i øjeblikket føles som det mest presserende emne at kaste sig over.

4) Udbredelsen af kurserne:

a) Hvordan tilpasser vi kursustilbud, så lærerne reelt har mulighed for og ønsker at deltage? Der blev her først talt
om økonomien i udbredelsesfasen. Det forudsættes, at gymnasiekskolerne skal være medfinancierende, idet der
gives timer og betales kursusafgift. Imidlertid har Klassikerkonsortiet mulighed for at medvirke til udbredelsen af
kurserne i den periode, projektet løber (indtil 31. august 2005), idet nogle af midlerne netop er budgetteret til
formålet, og det er kun naturligt, at de personer, som har været med til at udvikle materialerne, også i et vist
omfang kan fungere som kursusinstruktører. Kursusafgiften, som i første omgang tentativt var sat til 400 kr. kan
derfor med fordel sættes ned til 200, hvilket vil afspejle de reelle udgifter ved lokal afholdelse af kurset. Hver af
kursusudviklerne vil kunne holde et sådant kursus ca. 3 gange i løbet af foråret, dvs. i alt ca. 9 forløb, hvilket svarer
godt til budgettet. Der var enighed om at dette måske kunne føre til en bedre udnyttelse af de muligheder, der
ligger i udbredelsesfasen. Med hensyn til timing, blev det fremført, at det er nu i det tidlige forår, der vil være den
største mulighed for afholdelsen af kurser efter denne model; senere vil bl.a. eksamen sætte en naturlig
begrænsning på kursusaktiviteten. Mht. til deltagerantallet vil det være muligt i udviklingsfasen at afholde kurser
også i egne, hvor der er langt mellem lærerne.

b) Hvilke kursusformer skal vi benytte? Der er lagt op til en fortsættelse af de korte ”skolekurser”, blot tilrettelagt på
en ny måde (på lokalt initiativ) og finansieret på en ny måde. Der kan indgå et kortere forberedelsesforløb, men der
vil næppe være ressourcer til stede til længere forløb blandt lærerne. Der vil være visse muligheder, hvis vores 2.
ansøgning kommer igennem.

c) Skal vi sigte mod ECTS-udmåling / kursusbevis? Der kræves forankring i en godkendt studieordning for at
udbyde kompetencegivende kurser udmålt i ECTS (European Competence Transfer System, hvor et årsværks
studier i Danmark sidestilles med 60 ECTS points). Det synes ikke realistisk på kortere sigt. KU kan måske på
længere sigt finde en model, der kan bruges til udbud af sådanne kurser. Mht. kursusbeviser, kan det måske i visse
sammenhænge være nyttigt, at deltagelsen kan dokumenteres; det skal derfor forsøges at udstede kursusbeviser
ved deltalgelse i kurser udviklet og udbredt af Klassikerkonsortiet.

d) Hvilken rolle skal Klassikerkonsortiet spille i forhold til klassikerforeningens kursusudvalg og dens
lokalafdelinger? (Initiativ? Planlægning og Annoncering?) Klassikerforeningen er med i konsortiet, men det er lokalt,
at initiativerne skal tages. Det vil ikke nødvendigvis være lokalforeningerne, der skal tage initiativet, det kan også
være den lokale skole. Der bør annonceres på EMU og egen hjemmeside. Mere information om Klassikerkonsortiet
bør komme i næste nr. af Meddelelser.

e) Er det nyttigt at planlægge længere forberedelsesforløb over nettet? Muligvis, KU kan tilbyde en infrastruktur til
formålet, men vi må se i øjnene, at det nok vil være afhængigt af evt. imødekommelse af supplerende ansøgning.

f) I hvilket omfang og hvordan skal vi publicere de kursusmaterialer, som er/bliver udviklet? EMU? Egen
hjemmeside? CT har efter en samtale med UNI-C fundet ud af, at den smidigste løsning nok er, at vi selv lægger
det på en hjemmeside. Da UNI-C’s forsøgsdatabase ikke i første omgang er indrettet til dette formål, anbefalede
man indtil videre, at materialerne skal ligge tilgængelige på vores egen side. Der oprettes links fra EMU ved
kursusudbud og der bør også oprettes et link fra Klassikerforeningens hjemmesider på EMU.

5) Evt. intet

Referent: Christian Troelsgård

 

Bilag 3

Rapporter/evalueringer af de afholdte kurser:

 Sorø, 10. marts 2005, kl. 13.00 til 17.00.

Kurset havde samlet 18 deltagere udover foredragsholderen, og de kom fra mange forskellige gymnasier, både
indenfor og udenfor amtet: 

Bornholm (1) 

København (4) 

Nordsjælland (4) 

Østsjælland (1) 

Fyn (2) 

Vestsjælland (6) 

Det var et meget vellykket kursus, og al hidtidig 'feed-back' har været positiv. MHH havde medbragt 'hand-outs' i
forhold til det rettidigt tilmeldte deltagere, men i døgnet før kurset dukkede flere tilmeldinger op. MHH uddelte
derudover et eksemplar af sit værk: Kilder til demokratiet i Athen (1994) til hver enkelt kursist, en gestus, der
påskønnes! 

De to foredrag (Var det athenske demokrati et demokrati?) og (Demokratiets historie fra 1700 til 2000) varede
begge omkring en time, og det uddelte kildemateriale var arrangeret kronologisk efter foredragene. De fungerer
derfor som både referat af og note til det enkelte foredrag. 

Der er ingen tvivl om, at både disse forelæsninger og de bøger/hæfter, de fører frem imod, er meget relevante for
undervisningen i det 'reformerte' gymnasium fra august 2005. 

Punkter til overvejelse: 

Spørgelysten efter 1. forelæsning var udpræget ikke stor - det medførte en 'ekstra' pause med kaffe/the, og i
konsekvens heraf blev den 'rigtige' pause (med let forplejning) næsten overflødig. 

Pausens (i.e. den 'rigtiges') sene placering betød, at dele af selskabet samtidig begyndte at 'sive' for at nå toget
mod Kbh 17.01, og derfor blev der ikke en egentlig opsamling, endsige en samlet tak til MHH fra arrangørernes
side. 

Rapportør, Olav Nygaard, Sorø

Helsingør 3. marts 2005 kl. 15-17 

Regionalmøde på Helsingør Gymnasium et for lærere i græsk og oldtidskundskab. 

Temaet var: Demokrati i perspektiv.

Docent dr. phil. Mogens Herman Hansen, Saxo-instituttet ved Københavns

Universitet holdt to oplæg: 

(1) Folkeforsamlinger i oldtidens Athen og nutidens Schweiz, hvori han

redegjorde for sine feltstudier i proceduren ved de schweiziske

Landsgemeinden og de mulige analogier mellem disse nutidige

forsamlingsdemokratier og det athenske demokrati. 

(2) Direkte demokrati i klassisk tid og i vore dage, som bl.a.

diskuterede de muligheder for indførelse af et direkte demokrati, som de

nye elektroniske medier åbner, og som derfor giver anledning til

spørgsmålet om, hvorvidt det direkte demokrati er et ønskeligt

alternativ til det repræsentative.

Begge foredrag vil indgå i en bog om demokratiets historie, som Mogens

Herman Hansen udgiver i nær fremtid.

Mødet var arrangeret af Klassikerforeningens repræsentant i

Frederiksborg Amt, lektor Eva Engelund, og til mødet var foruden græsk-

og old-lærere inviteret kolleger i historie og samfundsfag. Ialt 29

lærere fra hele amtet deltog.

Efter foredragene udspandt sig en længere diskussion om

demokratidebatten i nutiden og dens inspiration fra antikken. Særligt

historie- og samfundslærere lagde vægt på vigtigheden af at inddrage

disse synspunkter i planlægningen af det nye gymnasiefag Almen

Studieforberedelse, og mødet endte med en opfordring til, at Mogens

Herman Hansens kommende bog måtte nå ud til andre end blot lærerne i

oldtidskundskab.

Der var samtidig stor enighed om, at der er et meget påtrængende behov

for efteruddannelse, ikke mindst til Almen studieforberedelse, og man

opfordrede til, at universitetslærerne deltager aktivt i dette arbejde.

Helsingør, d. 10. marts

Rapportør, Eva Engelund, regionalsekretær

 

Christianshavn, d. 4. sept.

Kurset med Mogens Herman Hansen var desværre ikke så velbesøgt, som vi havde regnet med. Der var vel 15-20
deltagere. Jeg har desværre ikke gemt deltagerlisten. De fleste havde et eller flere af de klassiske fag, men der var
også kolleger med fx. dansk og især historie.

Grunden til det lidt skuffende fremmøde var nok først og fremmest, at der havde været et lignende kursus i
Helsingør en måneds tid tidligere. Men også tidspunktet - en fredag eftermiddag i slutningen af skoleåret - kan være
en forklaring. En vis mødetræthed især p.g.a. gymnasiereformen skal nok også med som begrundelse.

Det var imidlertid en dejlig eftermiddag for de, der mødte frem. Mogens var i fin form, og diskede op med to
spændende foredrag, hvoraf det især det sidste om det græske demokratis efterliv var det bedste. Derudover fik vi
en dejlig bog med hjem, hyggeligt samvær, samt lidt fortæring

 

Med venlig hilsen

 

Poul-Erik Kluge

 

 

Aalborg 2. september 2005

Vedrørende deltagelse i Mogens Herman Hansens ”Demokratikursus” 29. april i Aalborg

Der deltog 27 personer i alt; 2 af deltagerne havde ikke oldtidskundskab, men historie. Det betyder altså at 25
deltagere havde oldtidskundskab (og andre fag).

Der var deltagere fra alle gymnasier, incl. Aalborg Studenterkursus, bortset fra Nørresundby Gymnasium og
Aalborghus Gymnasium (lærerne herfra var forhindret af arrangementer for 3.g-klasserne)

Desuden deltog 2 fra Viborg Amtsgymnasium og 1 fra Bjerringbro Gymnasium.

Det var et MEGET godt og udbytterigt kursus.

Med venlig hilsen

Hanne Christiansen

Hasseris Gymnasium
 


