
 
Arbetsplan - Cirkelverksamhet [Folkbildning]

Arrangemangsbeskrivning

Beskriv kortfattat vad arrangemanget handlar om:  (obligatorisk uppgift)

Hur påverkar kulturen och samhället religionen och hur förändrar de islamiska värderingarna mm.

Studiematerial

Saknas ert studiematerial i rullistan kan ni ange det nedan(det kan vara tidskrifter, material hämtat från internet, film eller en bok… ange titel,
författare, ISBN nummer, del, kapitel, etc. egetproducerat material ska först godkännas av Ibn Rushd) (obligatorisk uppgift)

Ilmihal 1 Iman ve Ibadetler - ISBN:975-389-399-X
Ilmihal 2 Islam ve Toplum - ISBN: 9753894015

Studieplan

Redogör nedan för arrangemangets upplägg, de planerade delmomenten, gruppens planerade utvecklingsprocess m.m. (obligatorisk uppgift)

Del 1: Religion
          Delmoment 1: Ordet ”religion”
          Delmoment 2: Innebörden av religion, betydelsen av religion, vikten av religion.
          Delmoment 3: Andra religioner och Islam
Del 2: Religionen ”Islam”
          Delmoment 1: Islams historia
          Delmoment 2: Trons 6 olika skolor (Selefiye, Es’ariye, Maturidiyye, Mu’tezile, Cebriyye, Hariciye, Shia)
          Delmoment 3: Islams rättslära och de 6 olika skolorna.
          Delmoment 4: Judendomen
          Delmoment 5: Kristendomen
Del 3: Akaid, TRO
          Delmoment 1: Vad är tro? Vad innebär tro?
          Delmoment 2: De sex trossatserna i Islam:
                                 - Tro på ALLAH
                                 - tro på änglarna
                                 - Tro på de 4 heliga skrifterna
                                 - tro på profeterna
                                 - tro på domedagen.
                                 - Tro på ödet
Del 4: Kultur och religion relationen
          Delmoment 1: Hur påverkar kulturen ens uppfattning om religionen och hur mycket blandas in det i religionen?
          Delmoment 2: Vilka kulturella beteende förstärker religionen och vilka försvårar den? Kulturella aspekter som påverkar religionen på bra
eller dåligt sätt.
          Delmoment 3: Kulturella saker som man tror är religiösa budskap. Vad är religion och vad är tradition och varför tror vi att de är samma
sak?
          Delmoment 4: Hur bör man integrera kultur och religion på rätt sätt i vårt liv?
          Delmoment 5: Hur påverkar ett icke muslimskt samhälle vår religion och kultur?
Del 5: Diskussion
          Delmoment 1: Ur ämnen som har tagits upp under månadens tillfällena ställer ledaren en fråga och deltagarna diskuterar det i små
grupper.
          Delmoment 2: Kort sammanfattning av vad diskussionsgrupperna har kommit fram.

Syfte med arrangemanget

Vilka mål har ni satt upp? Vilket resultat hoppas ni kunna uppnå med arrangemanget?  (obligatorisk uppgift)

Syftet med cirkeln är att förstärka och bevara muslimska identiteten i en icke muslimsk miljö. Deltagarna ska lära sig hur man kan anpassa
islamiska värderingar i samhället de lever i. Vad är viktigt för en muslim i en icke muslimsk miljö mm.
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Antal träffar

Redogör nedan för arrangemangets planerade träffar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

39

Antal timmar

Redogör nedan för arrangemangets planerade timmar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

87


