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Akoe

Cooperem per millorar l’ensenyament

Q UÉ ES AKOE?

¿

És tracta d’una iniciativa innovadora a la Comunitat Valenciana. Un
grup de centres educatius compartint sistemes de gestió, principis i
valors amb la clara voluntat de liderat en el sector educatiu i cooperatiu.
Naix amb la voluntat manifesta de participar i recolzar les organitzacions del món cooperatiu i educatiu, prioritàriament en el seu àmbit
d'actuació geogràfica.
L'orientació
bàsica del
grup és treballar en
l'aspecte
empresarial tant de
les seues
empreses
individuals,
com dels
seus projectes conjunts, com
els del
propi grup
en si
mateix.
Els membres tenen
els seus
sistemes
de gestió sotmesos a un control democràtic, són professionals, de provada eficàcia i organitzats.
Els valors del grup es representen pels principis cooperatius definits per
l’Aliança Cooperativa Internacional.
Les dades més destacades del conjunt de l’organització són les
següents:
· Un nombre de socis i sòcies de treball que ronda els 500 i vora 300
persones més que ocupen llocs de treball estables.
· Un ampli ventall d’opcions d’escolarització que permet donar servei
educatiu a més de 9.000 alumnes.
· Un volum de facturació total d’uns 30 milions d’euros.

LA MISSIÓ DEL GRUP:
Ser un grup educatiu dinàmic, amb capacitat per a consolidar els projectes dels diferents integrants del grup a nivell empresarial, cooperatiu i
formatiu, possibilitant el seu desenvolupament, mitjançant la utilització
de recursos comuns basats en les competències de tots i cada un dels
seus membres.

VISIÓ:
Ser un punt de referència quant a
experiències innovadores i de provada eficàcia i eficiència en temes
vinculats a la integració de la gestió
educativa.
Així com ser una organització de
reconegut prestigi amb un alt nivell
de compromís amb el nostre entorn
natural i cultural que facilite:
· La integració al sistema educatiu
de persones amb dificultats.
· La inserció dels/de les nostres
alumnes al món laboral.
· La integració de les noves tecnologies al procés ensenyament –
aprenentatge.
PERQUÈ SERVEIX:
- Per a compartir eines de gestió i
incrementar així els nostres nivells
d'eficàcia i eficiència.
- Per a desenvolupar noves activitats
en el món de l'educació, preferentment, que ens possibiliten nous
desenvolupaments professionals i
la generació de nous llocs de treball.
- Per a incrementar la nostra capacitat d'influència en la societat
valenciana i potenciar la nostra
posició de liderat en el món educatiu i cooperatiu.
COM ENS HO FEM:
- Compartint processos i mecanismes de gestió.
- Possibilitant la generació de nous
projectes que senten les bases
necessàries.
- Utilitzant les millors habilitats de
cada membre de l'organització en
benefici de totes.
- Parant especial atenció a l’impuls
de projectes d’ intercooperació i
de creació de noves empreses.
- Aportant els recursos necessaris
per a possibilitar el compliment
dels fins i metes de l'organització
tot i cercant altres fonts de finançament.

_ Nom de la Cooperativa:
AKOE EDUCACIO
_ Estatus legal del centre:
Cooperativa de segon grau.
_ Any de creació:
2005
_ Nombre de cooperatives sòcies:
9
_ Aspectes singulars del projecte:
Intercooperació.
QUÍ FORMA AKOE... DE MOMENT:
· EL DRAC COOP. V. Torrent
· ESCOLA GAVINA COOP. V. Picanya
· ESCOLA LA MASIA COOP. V Museros
· ESCOLA LES CAROLINES COOP. V.
Picassent
· FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ
COOP. V. Catarroja
· JUAN COMENIUS COOP. V. València
· LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL
COOP. V. Picassent
· MARTI SOROLLA COOP. V. València,
Carlet, Elx,...
· SAMARBE COOP. V. (Escuela 2) –
Paterna
_ Adreça:
C/ Rei en Jaume I, 2
46470 Catarroja, Valencia
Tel:
96 122 03 88
Fax:
96 126 99 33
E-mail: direccio@akoe.org
Web: www.akoe.org

