RAPORT DE ACTIVITATE

ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA
Vizionare film documentar. Știință și religie

În ziua de azi, tinerii și adolescenții își pun deseori întrebarea dacă între știință și religie
există o discrepanță, și în caz afirmativ, care ar trebui să fie răspunsul unui tânăr creștin, crescut
sub principiile scripturale. Plecând de la această frâmântare a elevilor și având o perspectivă
interdisciplinară asupra științei și religiei, profesorul Gheorghe Cheia a organizat și desfășurat o
activitate cu titlul: „Știință și religie”, în cadrul Școlii Altfel de la Liceul Teoretic Filadelfia, în data
de 26 octombrie 2017, de la orele 11-13. Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă a clasei a Xia
B, beneficiind de resursele materiale existente în această sala de clasă (plasma audio-video).
Beneficiarii au fost elevii claselor XIB si XIIC.
Activitatea sus menționată a avut ca obiective definirea termenilor de știință și religie,
enumerarea situațiilor în care știința și religia se întâlnesc și chiar se completează, explicarea și
discutarea situațiilro în care se pare că știința și religia se contrazic. Aceste explicații au fost
date în urma discuțiilor dintre profesor și elevi, după vizionarea filmului documentar. Elevii au
avut ocazia să aducă în discuții alte situații, care nu au fost prezentate în documentar, și să aibă
o înțelegere scripturală asurpa problematicii.
Dintre subiectele și temele prezentate în documentar, putem enumera: chestiuni
științifice ce țin de biologie, geografie, fizică și tehnologie. În urma activității menționate,
concluzia finală la care s-a ajuns a fost aceea că între știință și religie apar unele aparente
discrepanțe, dar în final, noi, ca și creștini, recunoaștem autoritatea finală a Bibliei asupra
teoriei și practicii creștine.
De asemenea, activitatea și –a propus încurajarea tinerei generații de căuta răspunsuri
științifice la marile problematici ale societății, impilcarea tinerei generații în cercetarea
științifică, ținând cont, în același timp de Scriptură.

A consemnat, prof. Cheia Gheorghe.

