ACTIVIDADES DA UCETAG NA REDE EUSUMO 2015

Cooperativa de ensino.
Unha alternativa de
emprego.
Curso de formación
20 horas de formación: 15 horas presenciais e 5 de
prácticas

Dirixido a profesionais da educación
Que teñan interese en emprender baixo a fórmula de
cooperativa

INSCRICIÓN: 986 866 149

www.ucetag.org
ACTIVIDADE GRATUÍTA

Días 22,23,24 e 25 de Setembro / de 17:00 a 20:30 Horas
Na Cámara de Comercio de Vigo: R/ República arxentina, nº 18.
36201 Vigo

ACTIVIDADES DA UCETAG NA REDE EUSUMO 2015
Curso de formación

Cooperativa de ensino. Unha alternativa de
emprego
UCETAG é a Unión de Cooperativas de Ensino de Galicia. Ademais do seu labor representativo,
ofrece apoio e asesoramento a aquelas persoas que queren montar unha cooperativa para
desenvolver profesionalmente o seu propio proxecto educativo.
A UCETAG ten máis de 20 anos de experiencia no apoio ás cooperativa socias, no acompañamento
de novos proxectos e na formació en materia de cooperativismo en xeral e de ensino en particular.
En base a esa experiencia, este curso busca presentar as claves para constituír e levar adiante un
proxecto cooperativo con éxito.

Duración
20 horas de formación: 15 horas presenciais e 5 de prácticas

Dirixido a profesionais da educación
Todas aquelas persoas que queran desenvolver o seu traballo no ámbito da educación, regrada ou
non regrada, que estean pensando na posibilidade de emprender e queiran coñecer cómo facelo
baixo a fórmula da cooperativa de ensino.

Obxectivos






Presentar as características da cooperativa de ensino e as claves que a diferencian doutras
fórmulas
Coñecer os pasos que son necesarios para constituír unha cooperativa de ensino con éxito
Orientar sobre as axudas e recursos de apoio dispoñibles.

Metodoloxía
Presentacións amenas e traballos prácticos, asegurando a participación activa do alumnado.

Información e inscrición

Prazas limitadas

986 866 149 / teresa@ucetag.org

Inscrición por orde de chegada

