LESSENPAKKET 3

Griekse stadstaten: Sparta
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STARTEN
DOE JE ZO
Welkom bij de start van je avontuur door het Oude Griekenland.
Om deze digitale les te volgen heb je twee mogelijkheden.
De eerste mogelijkheid is in het geval dat je beschikt over
Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour: Ancient Greece. De
tweede mogelijkheid maakt gebruik van filmpjes omtrent deze
game die je kan bekijken.

Dit lessenpakket werd gemaakt in samenwerking met
Michael De Borre, leraar MS Geraardsbergen.
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Mogelijkheid 1
Als je beschikt over de Assassin’s Creed Discovery Tour
Ancient Greece kan je deze opstarten en onderstaande
stappen volgen om de tour omtrent de Griekse stadstaten
te bekijken. Volg de tour tot op het einde en vul dan
onderstaande werkblaadjes in.

STAP 1

selecteer op het
beginscherm
“Discovery Tour”

Open het menu om naar het
beginscherm van de Discovery Tour te
gaan. Selecteer vervolgens “Tours”.
STAP 2

Navigeer naar “Battles and Wars” en
selecteer “Spartan Education”. Je bent helemaal
klaar voor je reis naar het Oude Griekenland.
STAP 3
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Mogelijkheid 2
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Beschik je nog niet over de Assassin’s Creed Discovery Tour
Ancient Greece dan is dat geen probleem. Klik op de Play-button
hieronder of scan de QR-code voor een YouTube-video omtrent
dit specifieke leerstofonderdeel.

OF
SCAN DEZE
QR-CODE MET
JE SMARTPHONE
OF TABLET
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1

De Griekse stadstaten: Sparta

1.1

Situeren in de tijd
De Oud-Griekse cultuur ontstond in de Duistere Eeuwen, waarbij elementen van
de voorafgaande beschavingen (zie Minoïsche en Myceense samenleving) werden
overgenomen. Zo komen we in de periode van de Griekse stadstaten. Deze bleef bestaan
totdat ze opging in de hellenistische cultuur waarin ze zo verder leefde en dus ook de
Romeinse cultuur zou beïnvloeden. De periode van de Griekse stadstaten is bij het grote
publiek het meest gekend.

Kan je op bovenstaande tijdsbalk de periode van de Griekse stadstaten
omcirkelen met een felle kleur? (tip! Deze periode staat reeds op de tijdsbalk in een
blauwe kleur).
OPDRACHT 1

Zoals je ziet is Griekenland – of zoals de Oude Grieken het noemden “Hellas” – een
heel bergachtig gebied. Dat zorgde er mede voor dat de Grieken niet in één land
woonden zoals de Grieken nu. Hellas bestond uit afzonderlijke econmisch en politiek
onafhankelijke stadstaten of poleis (enkelvoud: polis). Er bestonden honderden van
deze afzonderlijke stadstaatjes en ze hadden weinig contact met elkaar.
Vaak vochten ze zelfs tegen elkaar. Onder al deze afzonderlijke stadstaatjes waren er
twee stadstaten die veel machtiger waren dan al de andere: het culturele Athene en het
militaire Sparta.
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1.2

Situeren in de ruimte

Kan je op dit kaartje het gebied Lakonia (Laconië) omcirkelen met een felle
kleur? In het midden van dit gebied bevindt zich de stadstaat Sparta.
OPDRACHT 2

1.3

Sparta
Het leven in Sparta verschilt totaal van de andere stadstaten. In de 12de eeuw v.C.
veroveren de Spartanen de streek Laconië en stichten daar hun stadstaat. De inwoners
van Laconië worden hun slaven.

Bekijk
het eerste deel van de
Discovery Tour: Ancient
Greece – Spartan
education. Je kan ook
bovenstaande foto
gebruiken. Omcirkel het
juiste antwoord.
OPDRACHT 3

Bron: De vlakte van Sparta en het Taygetosgebergte. Zicht vanop de Menelaion.

Sparta was één van de weinige
stadstaten in Griekenland met vruchtbare grond.

Juist

Fout

Sparta lag in een vallei omgeven door hoge bergen.

Juist

Fout

Rondom de stad Sparta stonden hoge muren.

Juist

Fout

Dit is het teken van Sparta

Juist

Fout

Toch blijven de Spartanen bang voor een opstand. Daarom moeten Spartaanse kinderen
al vroeg opgevoed worden tot dappere soldaten. Zwakke baby’s worden in de bergen
achtergelaten om te sterven.
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Bron: schilderij van Jean-Pierre Saint-Ours (1809-1752) waarbij een
pasgeborene tot bij de raad der ouden, de gerousia, wordt gebracht in Sparta.

Bekijk de Discovery Tour: Ancient Greece – Spartan education.
Je kan ook bovenstaande voorstelling gebruiken. Wat denk je dat er afgebeeld wordt op
dit schilderij dat te maken heeft met de Spartaanse opvoeding?
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OPDRACHT 4

Een pasgeboren Spartaanse baby wordt geïnspecteerd door een raad van
ouderen. Indien de baby fysieke of mentale beperkingen zou hebben kan
hij niet opgeleid worden tot soldaat. Volgens sommige bronnen werden
deze kinderen zelfs gedood.

Bron: Ubisoft Assassin’s Creed Odyssey concept art. De afbeelding geeft een Spartaanse familie weer.

Als een jongen zeven wordt, moet hij naar een kamp in de bergen. Daar wordt hij
opgeleid tot soldaat. Na zijn elfde wordt de training nog zwaarder. De jongens dragen
alleen een korte broek, ze mogen zich maar een enkele keer wassen en moeten slapen
op een harde matras. Alleen in Sparta worden jongens en meisjes gelijk behandeld. Ook
meisjes krijgen zware training om sterk te worden. Tijdens feesten moeten de meisjes
het tegen de jongens opnemen in hardloopwedstrijden.
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OPDRACHT 5 Laten we eens kijken of je snapt hoe de opvoeding van een Spartaanse
jongen gebeurde. Kan je onderstaand schema verder invullen?

leeftijd

België

Sparta

0-6/7
jaar

Onthaalmoeder
Moeder /grootouders
Vanaf 3-2j kleuterklas

Thuis opgevoed door
moeder en vader.

Lagere school

Weggehaald bij
ouders en naar het
trainingskamp.

12-18
jaar

Secundaire school

Strengere opleiding in
het trainingskamp.

18-21
jaar

Werken, hoge
school of
universiteit

De jongen wordt
soldaat

6/7-12
jaar

Athene

Thuis opgevoed
door moeder

Jongens geschoold
door leraar/
Meisjes leren
huishouden
Jongens naar
gymnasium/
meisjes in
huishouden
Jongens getraind
tot soldaat/
meisjes zijn
huisvrouw

Welke opvoeding lijkt het meest op de jouwe?
Spartaanse opvoeding

Atheense opvoeding
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Bekijk onderstaand filmpje over de Spartaanse opvoeding
van de Universiteit van Vlaanderen.
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OPDRACHT 6

SCAN DEZE
QR-CODE MET
JE SMARTPHONE
OF TABLET

Probeer goed na te denken en zelf een antwoord te formuleren. Wat vind je zelf van de
Spartaanse opvoeding? Je moet er wel op toezien dat je een geldige reden kan geven
voor je antwoord te staven aan de hand van wat je geleerd hebt.
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1.4

Test jezelf!
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In welk gebied van Hellas ligt Sparta?
A

Attica

B

Argolis

C

Lakonia

D

Elis

Spartanen werden vooral opgeleid tot soldaten om …
A

zich te kunnen beschermen tegen vreemde volkeren.

B

hun grote hoeveelheid slaven onder controle te kunnen houden.

C

vreemde landen te gaan veroveren.

D

de andere stadstaten te kunnen plunderen.

Spartanen leefden voornamelijk van:
A

zeehandel

B

landbouw

C

visvangst

D

veeteelt

Wie kreeg in Sparta een keiharde opvoeding?
A

Jongens kregen een zware training.

B

Meisjes kregen een zware training.

C

Zowel jongens als meisjes kregen een even zware training.

D

Jongens kregen een iets zwaardere training dan meisjes.

Als wij de dag van vandaag zeggen: Deze sportman of sportvrouw
heeft een Spartaans trainingsschema. Wat bedoelen we dan?
A

De sporter volgt een strikt dieet.

B

De sporter traint vooral op kracht.

C

De sporter heeft een heel zwaar en strikt trainingsschema.

D

De sporter heeft een heel gevaarlijk trainingsschema.
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