Tytuł: Sprzątajmy plaże, czyli miejska ekologia a poprawa jakości życia mieszkańców miast Indii
PRZEDMIOT I REALIZOWANE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ


GEOGRAFIA
Etap edukacyjny: 8 klasa szkoły podstawowej, liceum
Cele kształcenia: I. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; II. 4, 5, 6; III. 2, 3, 9.
Treść nauczania: IV. 2, 3, 5, 6; XIV. 8, 11.

CELE W JĘZYKU NAUCZYCIELA I NAUCZYCIELKI
 Omówienie zjawiska zanieczyszczenia wybrzeża Mumbaju i jego wpływu na jakość i
komfort życia mieszkańców Indii.
 Dostrzeganie potrzeby podejmowania działań ekologicznych.
 Zwiększenie kompetencji w zakresie wyjaśniania występujących w środowisku
geograficznym zjawisk na przykładzie miast Indii, w tym zanieczyszczenia wybrzeża.
 Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego dotyczącego Indii w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
 Przyjmowanie postawy szacunku wobec przestrzeni zamieszkania oraz rozumienie
potrzeby racjonalnego gospodarowania i podejmowania inicjatyw ekologicznych.
CELE W JĘZYKU UCZNIA I UCZENNICY
 Uzyskasz informacje na temat wybranych miast Indii z naciskiem na zjawisko
zanieczyszczenia wybrzeża.
 Dowiesz się, gdzie występują zanieczyszczenia środowiska w Indiach.
 Zastanowisz się nad wpływem oddolnych działań lokalnych na rzecz poprawy środowiska
na przykładzie akcji sprzątania plaży w Mumbaju w Indiach.
CZAS TRWANIA
45 minut
MATERIAŁY/SPRZĘT
 arkusze papieru A3
 markery, długopisy
 komputer, rzutnik, ekran
METODY PRACY
Praca indywidualna, praca zespołowa, dyskusja, burza mózgów
PRZEBIEG

KROK 1. Podstawowe informacje o Indiach (10 minut)
 Na początku powiedz klasie, że dziś porozmawiacie o Indiach – państwie położonym w
Azji. Zapytaj klasę, czy wiedzą coś o tym kraju i poproś o odpowiedź na następujące
pytania:
- z czym kojarzą im się Indie?,
- co wiedzą na temat życia mieszkańców tego kraju?,
- z czego słyną Indie?
 Przeprowadź krótką burzę mózgów, aby zapoznać się z wiedzą potoczną uczniów i
uczennic. Odpowiedzi można zapisać na tablicy lub flipcharcie.
 Następnie przedstaw klasie informacje o Indiach oraz głównych środkach transportu,
korzystając z informacji zamieszczonych w Załączniku 1 oraz grafik umieszczonych w
Dodatkowych materiałach dla nauczyciela.
 W przypadku kontynuacji warsztatu „Transport i zanieczyszczenia powietrza a jakość życia
mieszkańców miast Indii” – pomiń Krok 1. Przypomnij grupie tematykę poprzednich zajęć
i przejdź do Kroku 2.
KROK 2. Sprzątanie plaży, czyli poprawa jakości życia mieszkańców Mumbaju (35 minut lub 45
minut)
 Przypomnij klasie, iż jedną z cech wielu miast i wsi w Indiach jest występowanie
zanieczyszczenia środowiska, np. powietrza, wody, gleby. Aby zilustrować aktualny stan
zanieczyszczeń powietrza w wybranych miastach, np. w Mumbaju, Nowym Delhi lub
Kalkucie, wyświetl klasie stronę internetową: https://www.windy.com/pl/-NO2no2?cams,no2,27.645,82.881,4,m:ec0aicC.
 Zadaj klasie pytania: co można odczytać z bieżących wskaźników: NO2 (dwutlenek azotu)
lub PM2.5 (aerozole atmosferyczne)? Z czego wynika ta sytuacja? Porównajcie wyniki ze
wskaźnikami z miast w Polsce. Oto przykładowy obraz:







Dodaj, że istotnym wyzwaniem dla mieszkańców Indii jest zanieczyszczenie wybrzeża oraz
brzegów rzek. Jednym z krytycznych miejsc wymagających aktualnie dużych inwestycji w
ekosystem jest dolina rzeki Ganges w Indiach i część wschodnich Chin. Zaprezentuj
fragmenty filmu ukazującego jedną z najbardziej spektakularnych akcji sprzątania plaży
Versova w Mumbaju, przeprowadzonej przez Afroza Shaha oraz wolontariuszy w 2017
roku: https://www.youtube.com/watch?v=HEnaEqan7FI.
Następnie przejdź do zadania w grupach. Podziel klasę na równe grupy kilkuosobowe.
Każdej z grup rozdaj arkusz z zadaniem z Załącznika 2 „Historia czystej plaży Versova w
Mumbaju”, arkusz papieru A3 i przybory do pisania. Poproś o przeczytanie tekstu i
wykonanie zadania. Zadanie polega na stworzeniu plakatu informującego o akcji
sprzątania plaży i mającego na celu zaproszenie do udziału wszystkich chętnych. Przeznacz
na to zadanie ok. 25 minut. Na plakacie powinny znaleźć się najważniejsze informacje
(miejsce, data, cele, rezultaty, wpływ na lokalną społeczność, element graficzny).
Zaprojektowanie plakatu o tematyce ekologicznej, popularyzującego idee ochrony
środowiska naturalnego może dotyczyć zarówno plaży nad Morzem Bałtyckim, jak i plaży
miejskiej, brzegu rzeki lub jeziora. W swoich pracach uczniowie i uczennice mogą
wykorzystać lub zainspirować się historią z Załącznika 2.
Pod koniec poproś wybrane osoby z grup o zaprezentowanie swoich prac. Podsumuj
zadanie i wywieś każdą z prac na tablicy.

Załącznik 1
Podstawowe informacje o Indiach
Indie (Republika Indii) to państwo w Azji Południowej, ze stolicą w New Delhi, zajmujące
większość subkontynentu indyjskiego, rozciągające się od Himalajów na północy, po tropikalne
lasy Kerali na południu. Indie zajmują 7. pozycję na świecie pod względem rozległości
zajmowanego obszaru - powierzchnia Indii wynosi 3 287 590 km2. Indie to drugie po Chinach
najludniejsze państwo świata. Liczbę ludności szacuje się na ponad 1,2 mld. Pod względem
religijnym Indie charakteryzują się zróżnicowaniem: największą grupę stanowią hinduiści – 80,5%
populacji, wyznawcy islamu stanowiący 13,4% społeczeństwa (138 mln), chrześcijanie – 2,3% (23
mln), sikhowie – 1,9% (19 mln), buddyści – 0,8% (8 mln), dżiniści – 0,4% (4 mln) i wyznawcy innych
religii – 0,6% (6 mln).
Najbardziej zaludnionym miastem Indii jest Mumbaj – ponad 18,4 mln mieszkańców,
następnie New Delhi – 16,3 mln osób (cała aglomeracja Delhi to 21,7 mln mieszkańców), Kalkuta14,1 mln, Czenaj-8,7 mln i Bangalur-8,5 mln mieszkańców. Są to dane orientacyjne, ponieważ
prawdziwe liczby mogą być jeszcze znacznie wyższe ze względu na migrację wewnętrzną
mieszkańców, liczbę osób bezdomnych, a także rozciągające się na przedmieściach miast obszary
slumsów.
Indie posiadają znakomicie rozwiniętą sieć połączeń lotniczych z poszczególnymi
regionami kraju i z innymi państwami (ogólna liczba portów lotniczych to 132). Transport kolejowy
pozostaje najpopularniejszą formą transportu z łączną długością linii kolejowych ponad 85 tys.
km. W skali roku indyjskie koleje przewożą 8,2 mld pasażerów (ok. 22,7 mln dziennie) i zatrudniają
1,3 miliona pracowników. Mimo że drogi w Indiach, nie tylko w miastach, pozostają zatłoczone i
odnotowuje się na nich wiele wypadków, transport lądowy jest drugim najczęściej
wykorzystywanym w kraju do przewozu pasażerów i towarów.

Załącznik 2
Historia czystej plaży Versova w Mumbaju
Wybrzeże Indii ma ponad 7 000 kilometrów, ale niestety nie wszędzie występują czyste
plaże i przepiękne klify. W rzeczywistości dla mieszkańców wielu miast brzeg przypomina
wysypisko śmieci. Plaże pokryte są tonami niezutylizowanych śmieci. Znajdują się tu kolorowe
torby plastikowe, butelki, pudełka, opakowania po żywności, stare sieci rybackie, gnijące tkaniny,
resztki jedzenia.
W 2017 roku Afroz Shah, który z zawodu jest prawnikiem i pracuje w sądzie w Mumbaju,
postanowił sprzątnąć jedną z najbardziej zanieczyszczonych plaż Versova w Mumbaju.
Przeprowadził się w tym czasie do mieszkania z widokiem na plażę Versova, ponieważ mieszkał
w tej samej okolicy jako dziecko. Wówczas plaża była zadbana i czysta. „Jestem miłośnikiem
oceanu, daje mi spokój, sprawia, że jestem szczęśliwy” – powiedział pan Afroz Shah. Niestety
widok, który zastał po przeprowadzce, był fatalny. Afroz nie pozostał obojętny na los
mieszkańców i ekologię, a dzięki pomocy wolontariuszy rozpoczął akcję sprzątania plaży.
Na plaży leżała blisko 2-metrowa warstwa śmieci. Versova przeszła w ciągu ostatnich
dwóch lat coś, co Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała „największym na świecie
projektem sprzątania plaż”, została przekształcona bowiem w nieskazitelną 3-kilometrową linię
brzegową.
Jednym z pozytywnych rezultatów akcji było pojawienie się na plaży żółwi oliwkowych,
które zostały zauważone tam po raz pierwszy od dziesięcioleci. Co najmniej 80 żółwi po wykluciu
się na południowym krańcu plaży Versova popłynęło ze swoich gniazd do Morza Arabskiego.
Gatunek ten jest najmniejszym i najliczniejszym żółwiem morskim w oceanie. Małe żółwie były
specjalnie chronione i pilnowane przed dzikimi psami i drapieżnymi ptakami przez ochotników,
którzy spali w nocy na plaży. Oczyszczanie plaży zdecydowanie pozytywnie wpływa na
gniazdowanie żółwi. Wiele plaż, które są głównymi miejscami gniazdowania, są czyszczone przez
mieszkańców przed sezonem lęgowym i w jego trakcie, co zwiększa szanse na uzyskanie gniazd.
Od ponad dwóch lat Shah przewodzi wolontariuszom w ręcznym zbieraniu śmieci z plaży
Versova i uczeniu ludzi żyjących w slumsach wzdłuż wybrzeża i wiodących do niego potoków.
Około 55 000 ludzi mieszka wzdłuż plaży i dróg wodnych, które karmią ją w zatłoczonej
megamiasto.„Przez pierwsze sześć do ośmiu tygodni nikt się nie przyłączył” - powiedział. „Potem
dwóch mężczyzn podeszło do mnie i uprzejmie powiedziało:„ Proszę pana, czy możemy poprosić
też o rękawiczki? ”. Wówczas wiedziałem, że to będzie sukces ”.

Zespół oczyścił z plaży 13 mln kg śmieci w ciągu ostatnich dwóch lat i akcja nadal trwa.
Indie mają jedne z najbardziej zanieczyszczonych dróg wodnych i plaż na świecie z
powodu szybkiej, nieplanowanej urbanizacji, przeludnienia i zaniedbanych postaw, w tym
zaśmiecania publicznego. „Utraciło się poczucie przynależności” - powiedział Shah. „Możesz
wprowadzić prawa, zasady i regulacje, ale jeśli społeczność nie ma poczucia przynależności,
możesz zobaczyć, co się stanie”.
Z czasem dołączyło do niego ponad 1000 wolontariuszy, w tym lokalni mieszkańcy
Versova, mieszkańcy slumsów, politycy, celebrytów z Bollywood i dzieci ze szkół.
Wolontariusze posprzątali również 52 publiczne toalety na plaży i posadzili 50 drzew
kokosowych. Shah mówi, że chce tam posadzić 5000 drzew kokosowych i przekształcić je w
„lagunę kokosową, tak jak kiedyś”.
„To, co robię, to zbieranie plastiku. W ten sposób spędzam weekendy od 2015 roku i
uwielbiam to” - powiedział Shah.
Sesje porządkowe odbywają się regularnie w weekendy podczas wydarzeń, które Shah
nazywa „randkami z oceanem”. W ubiegłym roku Program Narodów Zjednoczonych ds.
Środowiska (UNEP) przyznał mu nagrodę Champion of the Earth za jego pracę w organizowaniu
działań porządkowych prowadzonych przez społeczność. Według UNEP co roku 13 milionów ton
odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanów na świecie, co jest równoważne zrzucaniu do
wody 2 ciężarówek śmieci z tworzyw sztucznych na minutę.
Stanowi zagrożenie nie tylko dla dzikiej przyrody i ekosystemów morskich, ale także dla
ludzi, ponieważ niektóre śmieci morskie trafiają do diety w postaci ryb lub ptaków morskich.
Krokiem w kierunku rozwiązania problemu indyjskich odpadów jest krajowy zielony
trybunał narodowy, który w styczniu tego roku zakazał stosowania tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku w stolicy New Delhi.

Załącznik 3
Dodatkowe materiały dla nauczyciela

Źródła zdjęć i dodatkowe materiały:
CNN

https://edition.cnn.com/2017/05/22/asia/mumbai-beach-dramatic-makeover/ index.html
Creative Commons https://search.creativecommons.org/ photos/feb4e823-1677-43c1-a8b5dead47d68cc3
The Guardian https://www.theguardian.com/world/2018/mar/30/mumbai-beach-goes-fromdump-to-turtle-hatchery-in-two-years
CNN https://edition.cnn.com/2017/05/22/asia/mumbai-beach-dramatic-makeover/index.html

