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Adresaci szkolenia: 

Wszystkie osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy na temat islamu, w tym           

między innymi:  

-  pracownicy administracji samorządowej / publicznej 

-  służby mundurowe 

- instytucje działające w obszarze bezpieczeństwa, polityki społecznej oraz oświaty 

- środowisko biznesowe 

 

Wartość szkolenia: 

1. Przydatność wiedzy i umiejętności dla każdego w miejscu pracy, wypoczynku                        

i środkach transportu – szczególnie podczas podróży do krajów muzułmańskich 

2. Budowanie świadomości kulturowej powinno przełożyć się na skuteczniejsze 

zrozumienie wyznawców islamu oraz umiejętność odpowiedniej interpretacji 

zachowań religijnych  

 

Cele szkolenia: 

1. Prezentacja podstawowych informacji na temat religii i kultury islamu 

2. Historii świata islamu 

3. Zróżnicowanie wyznawców islamu z uwzględnieniem specyfiki polskiej 

4. Główne zasady religii, obowiązki wyznawców  

5. Konfrontacji z głównymi stereotypami dotyczącymi islamu i muzułmanów 

 

Szkolenie odnosi się do obecnej sytuacji geopolitycznej, tzw. kryzysu migracyjnego               

oraz do zagrożenia ze strony terroryzmu islamskiego 

 

 

 

 

ISLAM FAKTY I MITY  

– propozycja – 
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Zakres szkolenia: 

 

Zakres szkolenia zależy od indywidualnych potrzeb i zainteresowań klienta. Główne 

tematy poruszane podczas szkolenia są zorientowane na: 

a. Kontakty świata islamu z Zachodem. Historia i współczesność 

b. Podstawowe zasady religii 

c. Obowiązki religijne muzułmanina 

d. Codzienne życie: haram i halal, zasady żywienia, święta 

e. Podstawy prawa muzułmańskiego  

f. Świat muzułmański-zróżnicowanie i regiony 

g. Pozycja kobiety w islamie 

h. Fundamentalizm religijny 

i. Wyzwania wielokulturowości  

 

Założenia organizacyjne: 

1. Szkolenie przewidziane na dwie godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu 

2. Zajęcia typowo teoretyczne – mogą stanowić znakomite wprowadzenie do szkoleń 

praktycznych z innych obszarów bezpieczeństwa 

3. Szkolenia prowadzone metodami aktywnymi z uwzględnieniem specyfiki                   

grupy, jej potrzeb i oczekiwań 

4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych ekspertów i naukowców z obszaru 

bezpieczeństwa 

5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków 

6. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia 

7. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, 

szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia 

8. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów 

 


