KPI Akademi 2022-23
Dannelse handler om forme Danmarks opvoksende generation. For KPI er det vigtigt at motivere til at bidrage
til dannelsen i Danmark ud fra et kristent perspektiv.
Drømmer du om i fremtiden at tage aktiv del i dette? -Så lad din drøm få luft under vingerne i KPI Akademi!
Kristent Pædagogisk Institut gennemførte i 2018-19 det første Akademiforløb med 15 studerende. På
baggrund af de studerendes positive evalueringer og ny efterspørgsel tilbyder vi igen akademiforløbet med
start i januar 2022 og afslutning i december 2023.
Under et akademiforløb får du kompetencer til at tænke principielt samt argumentere for og begrunde valg
omkring dannelse og formidling ud fra et kristent perspektiv og designe konkret praksis derefter. Du vil kunne
bruge dine kompetencer ifm. dit studie, på dit arbejde eller ifm. fritidsengagement i kirke, samfund eller hjem.
KPI Akademi giver inspiration og økonomisk støtte til engagerede unge, der har interesse for teori og praksis
ift. respektfuld påvirkning af børn og unge. Vi tilbyder et dannelsesforløb, hvor vi tager de første og de største
skridt sammen.
Forløbet er gratis at deltage i og finansieres af KPI med støtte fra Borgfonden.
Vi satser på et hold med 15 friske unge, der er engageret i det religionspædagogiske felt i kirke, skole,
institution og samfund, og som blive udfordret til at knytte venskaber og danne netværk.
DET VIL VI:
• Målet med KPI Akademi er teoretisk og praktisk at opkvalificere 15 religionspædagogiske
interesserede unge til forme dannelse og formidling i kirke, uddannelse, skole, institution, samfund
og hjem.
• Målet er at kvalificere de studerendes valg i forbindelse med planlægning, gennemførelse og
vurdering af undervisning, opdragelse, discipelskab, forkyndelse, mentoring, medvandring, sjælesorg
og vejledning i den kristne tro og på grundlag af det kristne livs- og menneskesyn. Målgrupperne kan
være børn, teenagere, unge, voksne eller ældre.
• Gruppen, der ledes af førstelektor i pædagogik Carsten Hjorth Pedersen, samles til faglige,
praksisnære drøftelser og sparring med henblik på udarbejdelse af podcast, artikler, facebookopslag,
videoer, undervisningsoplæg eller lignende til inspiration for lærere, pædagoger, forældre,
forkyndere, klubmedarbejdere m.fl.
• Samle de studerende til fællesskab, undervisning og dannelse - Formodentlig i Fredericia.
• Give kompetent akademisk undervisning af Carsten Hjorth Pedersen samt enkelte timelærere.
• Gruppen mødes i 2022 og 2023 til i alt otte samlinger (á otte timer). På disse samlinger vil der være
undervisning, samtaleoplæg og livlig debat om såvel indhold som form. Hver studerende leverer to
opgavebesvarelser i december 2022 og december 2023.
• I løbet af de to år er der et pensum på ca. 2.000 siders litteratur, som skal læses.
• Rejser, forplejning og ophold på de otte samlinger dækkes af KPI – forudsat man overholder
nedennævnte forpligtelser.
• Der tilbydes løbende sparring og mentoring mellem samlingerne.
OM DIG:
• Du er 35 år eller derunder den 1. januar 2022.
• Du har for nylig afsluttet eller er i færd med at afslutte en uddannelse som teolog, gymnasielærer,
folkeskolelærer, pædagog, psykolog, journalist, sociolog, retoriker eller lignende.
• Du ønsker at supplere din uddannelse ved at dygtiggøre dig i religionspædagogisk retning.
• Du deltager i ovennævnte otte samlinger den 17. januar 2022, 26. april 2022, 24. august 2022, 24.
november 2022, 23. januar 2023, 25. april 2023, 23. august 2023, 23. november 2023.

•

Du forpligter dig til at levere de to ovenfor nævnte opgaver og læse de 2.000 sider.

ANSØGNING
Send en begrundet og dokumenteret ansøgning til chp@kpi.dk senest den 1. november 2021.
Samtaler med kvalificerede ansøgere foretages inden optagelse.
Kontakt KPI´s daglige leder, Carsten Hjorth Pedersen for yderligere oplysninger, mobil 28 40 53 14.

