
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Afdeling Grieks ontwikkelde workshops die we graag aan jouw 
klas aanbieden. Workshops worden standaard op de UGent 
gegeven, maar kunnen ook op school doorgaan waar mogelijk. 
Meer weten? Neem een kijkje op onze website en boek via het 
formulier. 
 
Deelnemers: het minimum aantal leerlingen is standaard 10, het 
maximum 26. Kleinere en grotere groepen mogen ons via email 
contacteren. 
Online: een aantal van onze workshops wordt ook online 
aangeboden. Zie onze website voor meer informatie.  
 
1. Introductie Oudgrieks 
Doelgroep: 5e – 6e leerjaar LO  
Duur: 1-2u 

Hoe ziet het Oudgriekse alfabet er eigenlijk uit? En welke sporen 
an het Grieks vinden we nog in het Nederlands? In deze speelse 
les maak je op een leuke manier kennis met dit mysterieuze 
alfabet. 
 
2. Oudgriekse magie in theorie… en praktijk 
Doelgroep: alle graden SO – Kan ook online gegeven worden. 
Duur: 1-2u 

In deze workshop word je ondergedompeld in de duistere kant 
van de oudheid. We gaan op zoek naar de tovenaars en heksen 
die de marges van de Oudgriekse maatschappij bevolken met 
demonen, vervloekingstabletten, en voodoopoppen waarmee 
mensen het geluk meenden te kunnen vinden. Je maakt zelf een 
vervloekingstablet om de Oudgriekse magie te begrijpen in zijn 
context, in vergelijking met religie en filosofie. 

 
 
 
 
 
 
 

3. “Write like an Egyptian”: inleiding op Griekse papyrusteksten 
Doelgroep: alle graden SO (Grieks) (max. 20 deelnemers) 
Duur: 1u30 min. 
Engelstalige workshop ook mogelijk (zie workshop ‘Living, 
writing, and reading in the past: History as told by papyri) 

Grieks werd in de oudheid uiteraard in Griekenland gesproken, 
maar sinds de veroveringstocht van Alexander de Grote werd het 
ook ver daarbuiten een belangrijke taal voor cultuur en 
administratie. Dit was het geval in Egypte gedurende een 
periode van 1000 jaar, onder het bewind van farao’s als 
Cleopatra en zelfs toen Egypte al een Romeinse provincie was 
geworden. In deze workshop leer je hoe papyrus gemaakt werd 
en lees je papyrusbrieven die op soms erg gekke plaatsen 
bewaard zijn tot vandaag. Je gaat aan de slag met papyrus, inkt 
en calamus om te ondervinden hoe schrijven in de oudheid in 
zijn werk ging. 
 
 

4. De kunst om het volk te overtuigen: politieke retoriek in de 
oudheid en nu 

Doelgroep: 3de tot 6de middelbaar 
Duur: 1u30 min. tot 2u – Enkel tweede semester 

Kan ook online gegeven worden. 

In deze workshop zet ik kort de basisprincipes van de antieke 
retoriek uiteenzetten. Hierna gaan we zelf aan de slag met 
politieke redevoeringen van vroeger en van nu. In verschillende 
groepen onderzoeken we welke methodes politici gebruiken 
om het volk te overtuigen. Welke logische argumenten 
hanteren ze? Hoe spelen ze in op de emoties van het publiek? 
En hoe presenteren ze zichzelf als geloofwaardig? Antieke 
retoriek kan ons helpen om deze vragen te beantwoorden en 
op systematische wijze na te denken over de verhouding 
tussen politici en het volk in zowel antieke als moderne 
democratieën. 
 
 
 

Afdeling Grieks: 

Workshops en lesmaterialen  
voor scholen 
 

PRIJS: Al onze workshops zijn bewust gratis zodat elke 

leerling kan deelnemen. We hebben echter wel kosten 

voor lesmateriaal. Levert je school graag een financiële 

bijdrage? Dat kan op het rekeningnummer van het UGent 

Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: 

BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach. Je bijdrage 

gaat integraal naar onze activiteiten voor scholen. 

 



5. ‘The Quest for the lost Epigram’: Griekse boekepigrammen 
in middeleeuwse manuscripten 

Doelgroep: 4de tot 6de middelbaar 
Duur: 1u30 min. tot 2u  
Enkel tweede semester 

De avonturen van Achilles en Odysseus, en het tragische lot van 
Antigone en koning Kroisos waren voor altijd verloren gegaan, 
hadden middeleeuwse (Byzantijnse) kopiisten ze niet 
zorgvuldig overgeschreven in manuscripten. Vaak voegden 
deze kopiisten voor of na de tekst of zelfs in de marge korte 
gedichtjes toe: ze prijzen de auteur de hemel in, richten zich tot 
de lezer of uiten hun opluchting dat ze eindelijk klaar zijn met 
hun (soms saaie) kopieerwerk. Deze gedichtjes, ook wel 
boekepigrammen genoemd, worden vaak genegeerd. 
De Database of Byzantine Book Epigrams is dé digitale tool bij 
uitstek waarin al deze boekepigrammen verzameld en ook 
onderzocht worden. Elke dag doen we nog nieuwe 
ontdekkingen! In deze workshop zijn leerlingen de 
onderzoekers: ze duiken in echte Griekse manuscripten, gaan 
op zoek naar epigrammen om ze te ontcijferen. Daarna gaan ze 
aan de hand van onze database verder op onderzoek uit: Wie 
schreef deze verzen? Wanneer? Waarom? Vinden we dit gedicht 
nog ergens anders terug?  

 
 
6. Wat na de klassieke oudheid? Kennismaking met Byzantijnse 

hagiografie 
Doelgroep: 3e graad SO (Grieks) (max. 20 deelnemers) 
Duur: 1u30 min. 
Enkel september tot november 2020 

Wist je dat de Griekse taal en cultuur ook na de oudheid 
voortleefden? Het Byzantijnse rijk, dat na het oude Griekenland 
en het grote Rome kwam, heeft ook een schat aan verhalen te 
bieden! In deze workshop maak je kennis met enkele 
merkwaardige heiligen uit het vroege christendom, zoals de 
heilige dwaas Symeon, of de heilige Pelagia, die zich vermomde 
als de monnik Pelagios. Je leest de levensverhalen van deze 

personages in dramatische, meeslepende, choquerende of 
gewoon bizarre teksten. Daarna gaan we in debat; wat leren 
deze verhalen ons volgens jou over moderne thema’s? En zijn 
deze thema’s misschien niet zo modern als we dachten? 
 

 
 
 
Naast onze workshops hebben we ook lesmaterialen beschikbaar 
die leerkrachten zelf kunnen gebruiken. 
 
1. Oude Grieken – Jonge Helden 
Doelgroep: 5e – 6e LO 
Duur: 10 lessen van 1 uur of 5 lessen van 2 uur 
In deze speelse lessenserie wordt de Oudgriekse taal en 
literatuur geïntroduceerd. Alle lesmaterialen staan op 
www.oudegriekenjongehelden.ugent.be.   
 

2. Eureka! Ontdek Archimedes en zijn uitvindingen 

Doelgroep: 5de–6de leerjaar lager onderwijs en 1ste–3de jaar 
secundair onderwijs 
Duur: 1u15-1u30 

Hou je van experimenten? Ben je benieuwd hoe de oude 
Grieken aan wetenschap deden? Heb je er, kortom, altijd van 
gedroomd om in de voetsporen van Archimedes te treden? Als 

een echte onderzoeker ga je in onze workshop op speurtocht 
naar de geheimen van Archimedes, verborgen in een 
onleesbaar document. Je ontdekt hoe wetenschappers 
verborgen teksten in middeleeuwse handschriften weer 
leesbaar maken. Via een aantal experimenten maak je kennis 
met de uitvindingen van Archimedes, en kom je allerlei 
spannende verhalen over zijn leven te weten. 

Om het pakket en/of meer informatie te verkrijgen, contacteer 
sien.degroot@ugent.be. 

 
3. Het grote Trojedebat - een mythologisch rollenspel 
Doelgroep: 1e – 2e jaar SO 
Duur: 1u – 2u  
Oppergod Zeus zit met de handen in het haar. Grieken belegeren 
de rijke stad Troje! Helden zoeken roem, echtgenotes smeken 
om vrede en Menelaus wil zijn vrouw terug. Ten einde raad 
nodigt hij iedereen uit voor overleg. Kruip in de huid van de 
stoere Achilles of de godin Athena en leer het verhaal vanuit hun 
standpunt kennen. In een heus rollenspel neem je deel aan Het 
Grote Trojedebat. Oorlog of vrede? Breng de mythe tot leven en 
beslis mee! 
Contacteer tine.scheijnen@ugent.be voor lesmaterialen. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 

Afdeling Grieks 

Grieks@ugent.be 

T +32 9 264 40 39 

http://www.grieks.ugent.be/info-voor/scholen/ 
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