
PROSOA RURAL PROJECT 
PROMOTING SOCIAL AWARENES IN RURAL AREAS 

1 

RICHTSNOEREN IO2: 
OPLEIDINGSMODULE I_ACTIEVE DEELNAME AAN DE PLAATSELIJKE 
CULTUUR

PROSOA 
RURAAL

Project 
BEVORDERING VAN 

SOCIAAL BEWUSTZIJN  
IN 

PLATTELANDSGEBIEDEN

2018–2–ES02–KA205–011523 



PROSOA RURAL PROJECT 
PROMOTING SOCIAL AWARENES IN RURAL AREAS 

2 

Index 

Doelstelling ........................................................................ 3

Werkmethodologie........................................................... 3

Activiteiten  ........................................................................ 4

PROSOA RURAAL project



PROSOA RURAAL PROJECT 
BEVORDERING VAN SOCIAAL BEWUSTZIJN IN PLATTELANDSGEBIEDEN 

3

Doelstelling 

IO2: OPLEIDINGSMODULE I_ACTIEVE DEELNAME AAN 
PLAATSELIJKE CULTUUR 

Op basis van de initiatieven die voor de ontwikkeling van IO1 zijn verzameld, zullen de 

opleidingsmodules worden ontwikkeld, die als ondersteuning zullen dienen voor de 

opleiders bij de bevordering van het maatschappelijk bewustzijn van jongeren in 

plattelandsomgevingen in hun respectieve opleidingscentra. 

De opleidingsmodule I heeft tot doel de actieve deelname van jongeren aan hun 

omgeving en aan het behoud van het culturele erfgoed en de tradities aan te moedigen. 

Via deze module verwerven jongeren sleutelvaardigheden om actievere burgers in de 

samenleving te worden en zich meer in te zetten voor hun omgeving, de cultuur en de 

tradities van de plaats waar zij wonen. 

Werkmethodologie 

De IO-leider stelt, indien nodig, documenten, presentaties, sjablonen, instrumenten en 

richtsnoeren op voor de ontwikkeling van de taken van de IO. De definitieve versies 

worden goedgekeurd door zowel de IO-leider als de coördinator. 

De IO Leader zal de tijdens het WP geproduceerde documenten uploaden in de Google 

Drive Map. 

De leider is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de nodige instrumenten om de 

workflow te vergemakkelijken.  

De door de IO-leider opgestelde sjablonen moeten de grafische afbeelding van het 

project gebruiken en in overeenstemming zijn met de publiciteitsvoorschriften van de 

financieringsentiteit. 
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Activiteiten

Activiteit 1: Uitwerking van oefeningen gebaseerd op de bevordering van actieve 

deelneming. Looptijd: van maart 2019 tot september 2019 

T.1.1 - Voorlopige structuur van opleidingsmodule I. FUTURO DIGITALE zal een ontwerp-
versie opstellen met de structuur van de opleidingsmodule. (Inleiding, Contextualisering van 
het onderwerp, Bepaling van de secties waarin de oefeningen worden opgenomen die door 
elke partner zijn ontwikkeld en Conclusie, bijvoorbeeld). Daarna sturen zij dit ontwerp naar 
de rest van de partners om feedback te krijgen.

Deadline: Eind maart 2019.

T.1.2 - Feedback van partners. ALLE partners zullen FUTURO DIGITALE feedback sturen 
over deze voorlopige structuur.

Deadline: 12 april 2019

T.1.3 - Sjabloon voor het ontwikkelen van oefeningen. ACCIÓN LABORAL zal een sjabloon 
uitwerken dat de partners zullen gebruiken om oefeningen uit te werken voor deze 
opleidingsmodule.

Deadline: 12 april 2019

T.1.4 - Contextualisatie Training Module I. FUTURO DIGITALE zal een 
contextualisering over het onderwerp ontwikkelen: ACTIEVE DEELNAME AAN DE 
PLAATSELIJKE CULTUUR. Zij zullen een kort verslag van 2-3 bladzijden schrijven over wat 
het betekent om actief deel te nemen aan de samenleving en zullen een verdediging toevoegen 
over het belang van het bevorderen van de actieve deelname van jongeren aan hun omgeving en 
aan het behoud van cultureel erfgoed en tradities.

Deadline: 30 augustus 2019

T.1.5 - Oefeningen ontwikkelen in actieve deelname aan de samenleving.  ALLE partners zullen 
5-6 oefeningen uitwerken om opvoeders te ondersteunen bij het promoten van sociaal 
bewustzijn bij jongeren in landelijke omgevingen in hun respectievelijke trainingscentra. Dit 
kunnen individuele oefeningen zijn of oefeningen in groep.

Deadline: 30 augustus 2019
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T.1.6 - Testen van materialen tijdens C1. ALLE partners zullen het materiaal dat op dit moment 

ontwikkeld is, controleren tijdens de LTTA in Larissa (Griekenland). Elke partner zal een 

dynamiek uitwerken om de voor deze module ontwikkelde oefeningen te testen met de rest van 

de partners. Dit moment zal dienen om de nodige aanpassingen in de opleidingsmodule aan te 

brengen om het eerste ontwerp voor te bereiden dat in de pilootfase met de doelgroepen zal 

worden getest.

Deadline: Begin september 2019

Activiteit 2: Opstellen van een ondersteunende gids voor opvoeders (opleidingsmodule I) 

Duur: van maart 2019 tot oktober 2019

T.2.1 - Ontwerp-versie opleidingsmodule I. FUTURO DIGITALE zal een definitieve ontwerp-
versie uitwerken die tijdens de proeffase zal worden gebruikt. Dit document moet 
contextualisering en oefeningen bevatten die voor de partners zijn ontwikkeld.

Deadline: eind september 2019

T.2.2 - Conceptversie feedback partners. ALLE partners zullen FUTURO DIGITALE 
feedback sturen over deze opleidingsmodule.

Deadline: 4 oktober 2019

T.2.3 - Definitieve ontwerpversie opleidingsmodule I. FUTURO DIGITALE zal op basis van de 
feedback van de partners wijzigingen aanbrengen voordat met de proeffase wordt begonnen. 
Elke partner zal het document en de oefeningen voor het proefproject vertalen.

Deadline: 18 oktober 2019

Activiteit 3: Testen van de ontwikkelde materialen

 Duur: van oktober 2019 tot maart 2020 

T.3.1 - Opstellen van evaluatievragenlijsten.  ACCION LABORAL zal vragenlijsten opstellen

voor opvoeders en jongeren om de oefeningen en de in de opleidingsmodule ontwikkelde

methodologie te evalueren.

Deadline: Eind oktober 2019
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T.3.2 - Pilootopleiding Module I. ALLE partners moeten de materialen testen (misschien 2 of 3

oefeningen) en de methodologie en doelstellingen van het project uitleggen aan minder dan 5

trainers/opvoeders. Elk van de 5 jongerenwerkers per land moet in zijn organisatie werken met

10 jongeren als onderdeel van het testen van de methodologie en de projectmaterialen, 50

jongeren per land.

Deadline 1e fase met opvoeders: Eind december 2019

Deadline 2e fase met jongeren: Eind maart 2020

Activiteit 4: Vergelijking van de in de proeffase in de verschillende landen verkregen 
resultaten. 

Looptijd: van april 2020 tot juni 2020

T.4.1 - Rapportagesjabloon voor opleidingsmodule I.  INOVA+ zal een model opstellen dat elke 
partner zal gebruiken om het verslag over de resultaten van de proeffase op te stellen. Deadline: 
5 april 2020.

T.4.2 - Stuur verslag van opleidingsmodule I. ALLE partners zullen een resultatenrapport van 
de proeffase opstellen met de verzamelde informatie uit de vragenlijsten en hun eigen 
beoordeling. Elke partner zal het verslag naar INOVA+ sturen volgens de richtlijnen van het 
uitgewerkte sjabloon.

Deadline: 3 mei 2020.

T.4.3 - Ontwerp-versie van opleidingsmodule I voor het algemeen verslag.  INOVA+ will 
compilate all the result in a Global Report and elaborate the main findings and 
conclusions for this Training Module. INOVA+ will send the draft version to the partners to 
obtain feedback.

Deadline: End of May 2020. 

T.4.4 - Feedback van partners. ALLE partners zullen INOVA+ feedback sturen over de 
belangrijkste bevindingen en conclusies van deze Training Module.
Deadline: 7 juni 2020.

T.4.5 - Definitieve versie van Global Report opleidingsmodule I. INOVA+ zal de definitieve 
versie van het globale rapport uitwerken op basis van de feedback van de partners.
Deadline: 21 juni 2020.
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T.2.4 – Definitieve versie opleidingsmodule I. FUTURO DIGITALE zal de resultaten van de 

proeffasen in elk partnerland in de definitieve versie verwerken en de wijzigingen aanbrengen 

overeenkomstig de evaluatie en de aanbevelingen van de doelgroepen en de partners in elk land.

 Deadline: Eind juni 2020
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