UNESCO ET
TXEA - EUSKAL HERRIK
KO UNESCO
O ZENTROA,
1991n eratutako euskal
e
elkarttea, onura puublikokotzat aitortua
a
izan dena,
eta harreman ofizialeen estatusa duena
d
UNES
SCOrekin
eta aholkku-emaile esttatusa NBEkoo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren
K
n aurrean,
honaako hau bilatzzen ari da Bilboko egoitzaarako,

GIIZARTE ERALDAK
E
KETARAK
KO
H
HEZKUNT
TZA ARDU
URADUNA

LANPO
OSTUAREN
N HELBUR
RUAK, FUN
NTZIOAK ETA
E ZEREGINAK
Lanposttuaren helbu
uruak, funtzzioak eta zerreginak
UNESCO
O Etxearen Gizarte Eraldaketarak
E
ko Hezkuntzza Programaaren kudeaketa eta exekuzioa
zuzentzeea. Program
ma horren heelburua dasakontzea eta ikusgarri egitea zer-nnolako funtzioa duen
hezkuntzzak garapenn jasangarriaren eta giza eskubideenn sustapeneaan, betiere ppertsonak etaa planeta
erdiguneean jarriz etaa Nazio Batueen (bereziki, UNESCOrenn) ildoari jarraaituz.
Horretarako:
Arduradunak eduki teorikoa addierazi behaar du eta programaren
p
lan-estrateggia definitu, honako
hauekegginez: proiekktuaren eta dagozkion
d
jarrduerenplaniffikazioa, kooordinazioa, exxekuzioa, ebbaluazioa
eta justiffikazioa.
Horrez gain,
g
parte hartu
h
behar du
d erakundeearen planginntza estrateggikoan eta kuudeaketa orookorrean,
program
ma urteko helbburuetara eggokituz.
Lanposttuan bete beeharreko zerregin eta fun
ntzio zehatzzak:
1. Nazio Batuen 2030 Agenndari lotutakoo Gizarte Eraaldaketarako Hezkuntzareen estrategia
diseinatzea, inplementatzzea eta ebaluuatzea.
2. Gizarte Eralddaketarako Hezkuntzako
H
Proiektuak eta
e bertako jaarduerak moddu integraleaan
kudeatzea (pplanifikazioa,, formulazioaa, exekuzioa, ebaluazioa eta
e justifikazioa) UNESCO
O
Etxean.
3. Funtsak eta lankidetzak lortzea
l
progrramaren estraategia gauzaatzeko.
4. Gizarte Eralddaketarako Hezkuntzaren
H
n inguruko ahholkularitza, eragile-lana, ikerketa,
formakuntzaa eta sentsibilizazioa, tokiko mailan, esstatuan eta nazioartean.
n
5. Tokiko eta nazioarte mailako elkarrizkketak, aliantzzak eta sareaak koordinatzzea Gizarte
Eraldaketaraako Hezkuntzzako eragile nagusiekin.
6. Arloari lotutaako talde proffesionala etaa talde bolunttarioa koordinnatzea.
7. Garapen jasangarrian etaa gizarte-eraaldaketan hezzkuntzak dueen zereginari buruzko proozesu eta
foroetan parte hartzea, Nazio
N
Batuenesparruan etta estatu eta erkidego maailan.
8. Euskal instituuzioei aholkuularitza eta beharrezko errantzunak em
matea hezkunntzaren arloaan eta,
puntualki, beeste esparru batzuetan.
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9. Erakundeareen estrategiaa-guneetan paarte hartzea,, hau da, kooordinazioan, jjardueratan,
jarraipeneann eta ebaluazzioan.
a) Erakkundearen Plan
P
Estrateggikoaren proozesuetan parte hartzeaa, hots, ebaluazioan,
elabborazioan etaa jarraipenean,
b) Koordinazioaren, Lantaldeareen eta Prograamaren bilerretan parte haartzea,
O
c) Erakkundearen jaarduera naggusietan parrte hartzea (Bazkideen Batzarra, Ohorezko
Bazkideak, etab..).

BALDINTZAK
Beharreezko formakuntza eta essperientzia (garrantziare
(
en araberako
o ordenan):
‐ Unibertsitateeko titulua izzatea, ahal dela,
d
Pedagoogian, Magissteritzan, Gizzarte Zientzieetan edo
Politika Zientzietan.
‐ Gutxienez 5 urteko espperientzia izatea Gizartee Eraldaketaarako proiekktuen kudeakketan,eta
prozesu guzztiak barneaan hartuta: proiektuen
p
iddentifikazio eta
e formulazzioa, funtsakk lortzea,
exekuzioa etta ebaluazioaa (Marko Loggikoaren mettodologiari jarraituz).
‐ Lan-esperienntzia izatea nazioarteko
n, NBEn, Euuropako instittuzioetan, GG
n
e
erakundeeta
GKEetan
edo/eta gizaarte-erakundeetan; naguusiki, garapeen jasangarrirako, gizartee-eraldaketaarako eta
herritartasunn globalerakoo hezkuntzarii lotutako espparruetan.
‐ 2030 Agendak hezkuntzaren inguruaan dituen ekimenen garapeneanezagutza eta espperientzia
izatea, bai 4.
4 GJHren ikuspegiari lottuta, bai aldeerdi zabalagooei lotuta eree: balioen heezkuntza,
kulturartekottasuna, herrittartasun globbalerako hezkuntza…
‐ Esperientziaa frogagarria eta trebetasunakizatea, honako haueek barne: komunikazio-gaaitasuna,
antolatzeko gaitasuna etta lanerako autonomia,
a
ettengabeko hobekuntzarako eta talde--lanerako
jarrera.
‐ Formakuntzaa eta esperieentzia izatea giza eskubiddeen eta genneroaren ikusspegia sustatzen.Alor
horietan eginndako aktibissmo-lana berrezikihartuko da aintzat.
‐ Euskaraz jakkitea etalanerako ondo errabiltzen jakittea.
‐ Kanpoko hizkuntza baat jakitea eta
e lanerakkoerabiltzen esperientziaa izatea (ingelesak
lehentasuna du).
‐ Ofimatikako ezagutza auurreratua izattea eta Internneteko tresnaak ondo erabiltzen jakiteaa.
Gaitasunak, trebetaasunak eta jaarrerak:
‐ Talde-laneraako eta pertsonen arteko harremanetaarako gaitasuuna izatea(treebetasun sozzialak).
‐ Gaitasuna izzatea gizarte--eraldaketaraako hezkuntzzarenarloan tokiko
t
edota nazioarteko aliantzak
eta sareak loortzeko, koorrdinatzeko, haietan parte hartzeko etaa dinamizatzeeko.
e
na izatea, baiita jarrera mooldakorra
‐ Lanean nahiiz harreman sozialetan soormena eta erabakitasun
eta proaktibooa izatea eree.Esperientziaa izatea gaztte eta heldueentzako tailerrrak dinamizaatzen.
‐ Kultura-ehunna edo/eta Gizarte
G
Eralddaketarako Hezkuntzakoo ehuna aurrretik ezaguttzea edo
horiekikoharrremana edukki izana.
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‐
‐
‐
‐
‐

Unibertsitateeko titulua izzatea, ahal dela,
d
Pedagoogian, Magissteritzan, Gizzarte Zientzieetan edo
Politika Zientzietan.
Analisirako gaitasunaeta
g
ikuspegi esttrategikoa izaatea.
Lanerako zoorroztasuna.
Ahozko eta idatzizko addierazpen bikkaina, modu laburrean eta
e motibatzaailean komunnikatzeko
gaitasuna izaanda.
Jakin-min inttelektualaKonpromisoa eta pentsameendu kritikoa.

Gainera, giza eskubbideen eta genero-berdintasunarenaalde lan egitteko motibazio handia eskatzen
dugu,etaa UNESCO Etxearen
E
prinntzipioekin etaa misioarekinnbat etortzeaa.

LAN-BALDINTZA
AK

Kontratuu mugagabeaa, 6 hilabetekko probaldia barne. Arlokko arduradunnaren soldataa, UNESCO Etxearen
lan-harreemanen espaarruaren arabberakoa. Lannaldi osoa.
Lantokiaa Bilbon dagoo, UNESCO Etxearen
E
bulegoan. Laneean berehala hastea da asmoa.

HAUTA
AGAITZAK
K BIDALTZ
ZEA
Lanpostua interesatzzen zaion peertsonak Curriculum Vitaaea bidali beeharko du, m
motibazio-guttunarekin
batera, honako helbbide elektroniko honetaraa: hezkuntzaa@unescoettxea.org ‘Heezkuntza ardduraduna’
erreferenntziarekin.
H
Hautagaitzak
k bidaltzeko azken eguna: 2021eko apirilaren 166a
1 30era bitartean.
b
Eskatzaile guztiekin harremanetaan jarriko garra apirilaren 19tik
e elkarrizkeetak Bilbon izzango dira 20021eko apirilan.
Probak eta
Aukeratuutako pertsonnei bilera egiiteko datarenn eta moduarren berri emaango zaie.
Lanean hasteko dataa: 2021eko maiatza.
m
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