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MODUL 5: ISTORIA RAPA NUI ŞI LIMITELE
CREŞTERII
Misterul Rapa Nui

OBIECTIVE
Să descopere
alte culturi
Istoria umană
ca sursă de
reflexie şi
cunoaştere.
COMPETENŢE
Competenţe
analitice:
analize,
concluzii,
gândire critică

Există cercetări ştiinţifice şi documente care
prezintă cazul Insula Paştelui, cunoscut şi sub
numele de Rapa Nui. Insula Paştelui e considerat cel
mai izolat loc de pe Pământ, care este locuit, şi este
situat în Oceanul Pacific la 2075 de km de cea mai
apropiată insulă locuită .
Pe acest loc izolat totuşi au debarcat colonizatori
din Polinezia şi au creat o civilizaţie înfloritoare care a
reuşit să construiască statui colosale răspândite pe
tot teritoriul insulei cunoscute sub numele “moai”.

•
•
•
•

Cum arată peisajul insulei la ora actuală ?
Câţi oameni locuiesc pe insulă ?
Cum au fost construite statuile colosale, Moai
–urile şi cu ce scop ?
Ce credeţi că s-a întâmplat la Rapa Nui ?
Urmăriţi filmele de pe CD.
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Nota profesorului:
Acest modul pune în discuţie paradigma necesităţii creşterii
economice permanente. Politicienii şi economiştii
concentrează toate eforturile în garantarea creşterii
economice, în crearea de noi locuri de muncă şi prosperitate.
Această creştere însă este limitată de epuizabilitatea
resurselor naturale de care depindem.
Se poartă discuţii pe marginea filmului vizionat.

Acest modul dezvoltă ideea de bază că “natura optimizează,
nu maximizează” şi că natura lucrează între limitele existente.
• Nici un sistem nu poate creşte exponenţial la infinit
• Cum poate fi posibilă o creştere infinită pe o planetă cu
resurse limitate ?
• Putem învăţa prin observarea felului în care cresc
organismele în natură, sau în cazul unor condiţii
experimentale. Aceste observaţii putem aplica în cazul
proceselor umane.
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OBIECTIVE
A dezvolta:
Abilitatea de a
găsi punctele
critice în sistem
Capacitatea de
a organiza
activităţi/
sisteme într-un
mod eficient
Capacitatea de
a găsi alternative
într-o lume cu
resurse limitate
COMPETENŢE
Creativitatea
Organizarea
socio-economică
Eficienţă în
utilizarea
resurselor
Munca în echipă,
Gândire critică,
Analiză şi luarea
deciziilor

Cum să supravieţuim pe o insulă ?
Primii colonizatori ai Rapa Nui au fost
polinezieni care au debarcat în secolul VII pe Insula
Paştelui şi au găsit insula plină de resurse, o
vegetaţie bogată şi hrană din abundenţă şi bazat pe
aceste resurse au dezvoltat o civilizaţie capabilă de
realizarea statuilor monumentale.
După aproximativ 1000 de ani, primii europeni
care au ajuns pe insulă au găsit o insulă devastată
de resurse, fără copaci cu o populaţie la nivelul de
civilizaţie din epoca de piatră. După epuizarea
resurselor lipsa hranei a dus la războaie, boli, şi în
final la colapsul civilizaţiei respective.
Înaintea începerii discuţiilor privind colapsul
acestei civilizaţii profesorul cere elevilor să
reflecteze asupra relaţiei dintre resursele naturale şi
nevoile omului: elevii vor forma grupuri şi vor
elabora liste privind nevoile de bază pentru a
supravieţui. În cadrul grupului fiecare elev va scrie
pe un card o nevoie, după care va transfera cardul
la un alt coleg.

După elaborarea listelor fiecare grup va discuta
lista elaborată, va stabili care sunt nevoile cele mai
stringente şi se va gândi la modul cum va satisface
aceste necesităţi cu resursele găsite pe o insulă
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Acum elevii pot să facă o analiză critică privind organizarea
societăţii în aşa fel ca să funcţioneze cu resurse limitate.
Elevii vor lucra pe grupe şi fiecare grup va propune un model
de organizare a comunităţii / societăţii în condiţiile date (resurse
limitate, izolare, creşterea populaţiei, etc).
Fiecare grup va prezenta modelul elaborat, şi profesorul
va conduce o discuţie în jurul următoarelor întrebări:
•
Care poate fi scopul comunităţii respective ?
•
Care ar fi procentajul necesar al populaţiei care să adere la
aceste scopuri ? Poate să crească populaţia? Cât de mult?
Planificare ? Calitatea vieţii?
•
Care ar fi cantitatea de resurse necesare pe o unitate de timp
(zi, lună, an) ? Cum puteţi evalua acest lucru? Elevii să facă un
inventar cu resursele existente şi să realizeze un plan de
management.
•
Ce fel de relaţii economice pot exista între comunitate şi
membrii comunităţii ?
•
Elevii să facă o previziune privind soarta comunităţii în
condiţiile stabilite.
Activităţi adiţionale
Informaţii de pe internet privind viaţa pe o insulă.
Cum evoluează biodiversitatea pe o insulă şi la ce pericole sunt
expuse speciile existente?
•

Istoria umană pe insule.
Multe insule au fost cucerite de oameni în diferite perioade. De
ce caută oamenii insule noi şi de ce le ocupă? Ce se întâmplă după
ocupare? De unde vin aceşti colonizatori?
•

•

Activităţi în afara clasei.
Căutaţi un teritoriu izolat, un lac, un parc, o pădure.
Analizaţi influenţele la care e supus acel loc.

ÎNŢELEGEŢI
LIMITELE CREŞTERII
O INSULĂ NUMITĂ PĂMÂNT ?
OBIECTIVE

Această activitate poate începe prin a
răspunde la această întrebare provocatoare.
Înţelegerea
Următoarele întrebări pot ajuta la înţelegerea
conceptului şi
problemei:
dinamica unui
•
Care sunt proprietăţile care descriu cel mai
sistem închis
bine o insulă ?
Înţelegerea
•
În acest sens poate fi definit Pământul ca o
creşterii
insulă? Care sunt proprietăţile care pot fi aplicate
exponenţiale
la Pământ din răspunsul la întrebarea anterioară ?
•
Care sunt factorii care pot restrânge realizările
COMPETENŢE
civilizaţiei umane în diferitele perioade ale istoriei?
•
Care au fost strategiile umanităţii de a
Creativitate,
contracara
aceste efecte negative?
gândire critică ,
analiză,
După aceste discuţii profesorul va prezenta
comunicare,
date privind evoluţia populaţiei mondiale, rata
lucru în echipă
consumului resurselor celor mai importante,
precum şi alte date necesare pentru a răspunde la
următoarele întrebări:
•
Ce consecinţe poate avea felul în care este organizată societatea şi
economia ?
•
Ce fel de creştere indică datele prezentate?
Elevii vor lucra în echipe şi vor analiza datele prezentate.
În continuare profesorul va prezenta imagini de pe satelit privind
unele zone afectate de activitatea umană. Poate fi vizionat filmul
“Home project”.
După aceste prezentări vor urma discuţii pe marginea întrebărilor:
•
Se poate continua acest tip de creştere ?
•
Se poate îmbunătăţi prosperitatea umană pe o altă cale? Şi cum
anume?
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JOC DE ROL
SĂ ACORDĂM O ŞANSĂ CIVILZAŢIEI
DIN RAPA NUI

OBIECTIVE
Înţelegerea
impactului
deciziilor luate
la diferite nivele
Înţelegerea
procesului prin
care reproiectarea
activităţilor
poate aduce
bunăstare şi
siguranţă
Înţelegerea
faptului că
limitele naturii
nu înseamnă
neapărat
reducerea
bunăstării
noastre dacă
folosim strategii
adecvate şi
utilizăm energia
în mod eficient.
COMPETENŢE
Creativitatea,
organizare,
capacitate de
proiectare

Profesorul va acorda diferite roluri elevilor
(lucrători la statuile MOAI, conducători, fermieri,
copii, preoţi etc.). Contextul în care au loc discuţiile
este apogeul civilizaţiei Rapa Nui. Elevii sunt
provocaţi să re-proiecteze societatea într-una nouă
în care civilizaţia Rapa Nui va avea o şansă de
supravieţuire. Elevii pot controla anumiţi parametrii
din insulă:
•
Numărul locuitorilor
•
Pot defini roluri pentru locuitori
•
Pot controla exploatarea resurselor
•
Pot controla tehnologiile ( producţia de
energie, transportul statuilor moai, etc.)
Putem schimba modul nostru de viaţă în
aşa fel să reducem impactul nostru asupra
naturii ?
Aşa cum am observat din activităţile anterioare
societatea umană nu foloseşte în mod eficient
energia, şi nu este sustenabilă în timp. Elevii să se
gândească la consecinţele stilului nostru de viaţă în
contextul unei lumi finite şi cu resurse uşor
epuizabile.
•
Cum va fi lumea fără resurse de energie fosile
ieftine?
•
Cum se poate evita pe scară globală tragedia
civilizaţiei Rapa Nui?
Profesorul va conduce aceste discuţii şi va
ajuta elevii să tragă concluziile.

