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KPI Akademi: Lad drømmen slå rod
↘

Drømmer du om at forme fremtiden for dannelse og formidling i kristent perspektiv?
Så lad din drøm slå rod i KPI Akademi!

Kristent Pædagogisk Institut satser
på at få en ny generation ind i det
kristen-pædagogiske felt.
Inspiration og økonomisk støtte til
unge med interesse for teori og praksis.
Det vil vi:
• Udruste og inspirere dygtige religionspædagoger, fordi såvel det
danske samfund som de kirkelige
miljøer har brug for det.
• Samle en gruppe på tre-fem
unge, og som vil dygtiggøre sig i
religionspædagogisk retning, altså inden for dannelse, opdragelse, undervisning, vejledning, formidling, oplæring og forkyndelse
i den kristne tro og på grundlag
af den kristne tro.
• Gruppen, der ledes af KPI´s daglige leder, Carsten Hjorth Pedersen, samles til faglige, praksisnære drøftelser og sparring med
henblik på udarbejdelse af artik-

ler, facebookopslag, videoer, undervisningsoplæg eller lignende
til inspiration for lærere, pædagoger, forældre, klubmedarbejdere eller andre.
• Gruppen arbejder i 2018 og 2019
med to samlinger (á otte timer)
årligt. På disse samlinger holder
gruppens medlemmer korte oplæg for hinanden. Debatten vil
blive livlig. Og der arbejdes frem
imod konkrete produkter.
• Rejse, bespisning og ophold dækkes af KPI. Desuden får hver deltager årligt et honorar på 8.000
kr. – forudsat man overholder
nedennævnte forpligtelser.
• Der tilbydes løbende sparring og
mentorering mellem samlingerne.

Ansøgning
Send en begrundet og dokumenteret
ansøgning til chp@kpi.dk senest den
1. november 2017.
Samtaler med kvalificerede ansøgere
foretages inden optagelse i gruppen.
Kontakt KPI´s daglige leder, Carsten
Hjorth Pedersen for yderligere oplysninger, mobil 2840 5314.

Om dig:
• Du er under 35 år.
• Du har for nylig afsluttet eller er
i færd med at afslutte en uddan-

KPI AKADEMI … fordi det er så vigtigt, at børn, unge og voksne bliver
mødt – på den rigtige måde – med
det bedste for tid og evighed!

nelse som teolog, lærer, pædagog, psykolog, journalist, sociolog, retoriker eller lignende.
• Du ønsker at dygtiggøre dig i religionspædagogisk retning.
• Du deltager i ovennævnte fire
samlinger i løbet af 2018 og 2019.
• Du forpligter dig på at levere et
nærmere aftalt produkt. Eksempler er nævnt ovenfor.

