NATEČAJ ZA NAJBOLJŠEGA_O MENTORJA_ICO

S priznanjem za najboljšega_jo mentorja_ico želimo dati veljavo, podpreti in spodbujati ter
omogočiti nadaljnji razvoj ter še večjo aktivacijo mentorstva. Želimo dvigniti kakovost dela,
kakovost in domišljenost delavnic.
Delavnice, njihov razvoj ter izvedba so del izobraževalnega ekosistema konS, ki sistematično
razvija neformalno izobraževanje, usmerjeno v uporabo in povezovanje umetnosti, znanosti in
tehnologij ter v spodbujanje vrednot prenašanja in deljenja znanj, trajnosti in medvrstniške
inkuzivnosti, konceptov naredimo skupaj, naredi sam in odprte kulture.
K prijavi na natečaj vabimo vse mentorje_ice, ki so bili v letu 2021 ter do dneva prijave
vključeni (kot vodje ali asistenti) v izvedbo vsaj petih delavnic. Delavnice so bile lahko izvedene
tako znotraj Platforme konS, kot tudi izven.

PRIJAVNA VLOGA naj vključuje:
– kratko biografijo s poudarkom na mentorskem delu (možnost uporabe za javne objave)
/ 800-1200 znakov
– motivacijska izjava / 800-1200 znakov
– opisna samoocenitev glede na kriterije poziva / 800-1200 znakov

– poročilo o izvrstnosti mentorja s strani vodje vozlišča glede na karakter in pedagoški
eros mentorja_ice / 800-1200 znakov
– dokazilo o vključenosti v izvedbo vsaj petih delavnic
– dokazilo o vključenosti v izvedbo vsaj treh različnih delavnic
– dokazilo o razvoju in realizaciji ene lastne delavnice v preteklem obdobju
Prispele prijave bo ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo Lea Lipnik (MC Velenje), Marko
Lük (MKC Maribor), Luka Frelih (Ljudmila), Kristijan Tkalec (Kersnikova), Gorazd Jenko (SVRK)
in Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo RS) / Nada Požar Matijašič (MIZŠ).

KRITERIJI, ki jih bo strokovna komisija upoštevala pri ocenjevanju so:
– obseg vključenosti v izvedbo delavnic kot vodja ali kot asistent_ka
– vključenost mentorja_ice v umetniške delavnice, ki presega zgolj tehnični vidik izvedbe
delavnic
– kakovostna uporaba umetnosti, znanosti in tehnologij
– praktičnost in spodbujanje vrednot prenašanja ter deljenja znanj, trajnosti in
medvrstniške inkuzivnosti, konceptov naredimo skupaj, naredi sam in odprte kulture
– aktivnost in doprinos k razvoju vozlišča (kompatibilnost in komponibilnost delovanja);
samoiniciativnost in podjetnost (če je relevantno, tudi izven konS-a); splošna aktivnost
na vozlišču oziroma kreativnost, vpetost v razvijanje in koordiniranje vozlišča
– karakter in pedagoški eros mentorja_ice (občutek za udeležence, periferni vid,
sposobnost reševanje izzivov, odzivnost, dostopnost in komunikativnost, organiziranost,
inovativnost delovanja – razvidno iz poročila vodje vozlišča)

Prijave: do vključno petka, 10. junija 2022 na workshops@kons-platforma.org

