Efteruddannelseskursus i Athen

Det Danske Institut i Athen (DIA) arrangerer i samarbejde med fagkonsulenten og
Klassikerforeningen et efteruddannelseskursus for undervisere i de antikke fag i
gymnasieskolen. Kurset vil blive afholdt under forudsætning af fornøden bevilling og
tilstrækkelig tilslutning.
Formålet med kurset er at give inspiration til nye emner og ny inspiration til allerede
anvendte emner kombineret med værktøjer til nye undervisningsmetoder.
Tidspunkt: Søndag den 26. februar til fredag den 3.marts 2023
Indhold
Ny metode: ’walk’n learn’. Metoden består i at gå omkring i Athens bylandskab, opsøge,
betragte og tolke oldtidens levn og siden sætte dem i kontekst ved at tilføre ekstern viden:
Besøget ved et monument optages digitalt til senere brug i undervisningen, hvor
diskussionen i klassen bliver en måde til at sætte de relevante levn i kontekst. Metoden er
en opdateret udgave af J.N. Madvigs dictum om ”autopsi” dvs. selvsyn som et hovedprincip i
arbejdsmetoden med forståelsen af oldtidens levn – det være sig tekster og monumenter.
Ny inspiration: Oldtiden som ideal og model for fremtiden – og demokratisk dannelse eller samspillet mellem forståelser af oldtiden i 1800-tallets europæisk åndsliv og politik og
udviklingen af nye metoder til, hvordan fremtiden skal gribes an. I den forbindelse vil det
blive problematiseret og diskuteret, hvorfor det først er sent i perioden, at Athens demokrati
får en fremstående plads som et ideal til efterlevelse.
Ny inspiration til kendte emner: Fokus på skulptur og bygningskunst. Krydstolkning af
udvalgte bygningsværker og skulpturer fra oldtiden og neoklassicismens værker i det
moderne Athens cityshape.
Foredrag om Johann Winckelmann og Wilhelm von Humboldt og deres anvisninger til i
oldtiden at finde måder til, hvordan fremtiden skal gribes an for at udvikle kunsten og
modernisere staten. Det vil blive diskuteret, hvorfor hverken Winkelmann eller Humboldt
trækker på demokratiet som ressource – samt hvordan demokrati udviklede sig fra at betyde
anarki og pøbelvælde til forfatningsbaseret folkestyre. Og - hvornår og i hvilken
sammenhæng demokrati får en positiv valør også i Danmark.
Pris: ca. 8.600 kr./pers. inkl. transport Athen tur/retur, ophold i enkeltværelse med eget bad,
alle entreer, transport i Athen, ekskursion samt to middage. Der vil blive søgt midler fra

private fonde, og under forudsætning af bevilling forventes prisen at andrage ca.5.700
kr./pers.
Forventet tilmeldingsfrist primo oktober 2022 – Max. antal deltagere 25.

