
 £ Leg uit wat archeologie is. Leg uit waarin het verschilt van antropologie, geologie, paleontologie en geschiedenis.
 £ Beschrijf tenminste twee manieren waarop archeologen de leeftijd van sites, structuren, of artefactenbepalen.
 £ Leg uit wat relatieve en absolute datering is.
 £ Doe twee van volgende:

 � Verzamel onderzoeksresultaten van drie archeologische sites buiten België. Duid elk van de sites aan op een 
wereldkaart en leg uit hoe elk van deze sites werd ontdekt. Beschrijf enkele vondsten van de verschillende sites. 
Leg uit hoe de informatie, verkregen door de opgravingen, enkele archeologische vragen heeft beantwoord. 
Vergelijk de leeftijd van de sites.

 � Verzamel onderzoeksresultaten van drie archeologische sites in België. Duid de sites aan op een kaart en leg uit 
hoe elk van deze sites werd ontdekt. Beschrijf enkele vondsten van de verschillende sites. Leg uit hoe de  
informatie verkregen door de opgravingen enkele archeologische vragen heeft beantwoord. Vergelijk de leeftijd 
van de sites

 � Bezoek een opgraving en verzamel onderzoeksresultaten van deze site. Leg uit hoe deze site werd ontdekt.  
Beschrijf enkele vondsten van deze site. Leg uit hoe de informatie, verkregen door de opgravingen, enkele  
archeologische vragen heeft beantwoord. Vergelijk de leeftijd van deze site met die van de andere sites die je 
hebt onderzocht.

 £ Kies een van de onderzoeken die je hebt uitgevoerd voor de vorige opdracht en presenteer de resultaten voor je troep.
 £ Leg uit waarom het belangrijk is om archeologische sites te beschermen. Beschrijf hoe je zelf het verleden kunt 

beschermen.
 £ Leg uit wat je moet doen als je denkt een archeologisch artefact te hebben gevonden
 £ Doe twee van volgende onder het toezicht van een archeoloog of conservator:

 � Help ten minste acht uur bij de opgraving van een archeologische site.
 � Help ten minste acht uur in een archeologisch laboratorium om artefacten klaar te maken voor analyse, opslag 

of een tentoonstelling.
 � Help bij de voorbereidingen van een archeologische tentoonstelling, in een museum, bezoekerscentrum, school, 

of een andere publieke ruimte.
 � Gebruik de methoden van experimentele archeologie om een voorwerp uit het verleden na te maken of 

om vaardigheden uit het verleden te oefenen. Schrijf een verslag over het verloop en de resultaten van het 
experiment.
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