Im więcej zieleni wokół szkoły, tym
mądrzejsze dzieci
Obecność zielonych terenów w mieście, a zwłaszcza wokół szkół,
sprzyja rozwojowi intelektualnemu dzieci w wieku szkolnym –
potwierdzają badania, które publikuje pismo „Proceedings of the
National Academy of Sciences”.
Już wcześniej zaobserwowano, że obecność zielonych terenów w mieście
pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i umysłowe dzieci oraz dorosłych.
Aby sprawdzić, czy ma ona również związek z rozwojem intelektualnym młodszych
uczniów, naukowcy z Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental w
Barcelonie razem z kolegami z innych ośrodków naukowych z Hiszpanii, w
Norwegii i USA przeprowadzili badanie wśród ponad 2,5 tys. dzieci w wieku 7-10
lat z 36 różnych szkół podstawowych w stolicy Katalonii. Między styczniem 2013
r. a marcem 2014 r. uczniowie co trzy miesiące przechodzili testy oceniające
różne aspekty sprawności umysłowej. Dane na temat rozmieszczenia terenów
zielonych w okolicy, w której mieszkały dzieci, jak również szkoły, do której
chodziły i przy drodze, którą do niej docierały, pozyskano z obrazów satelitarnych.
W analizie uwzględniono m.in. wykształcenie matek dzieci i zatrudnienie
rodziców.
Analiza wykazała, że w ciągu mniej więcej roku uczniowie, którzy mieszkali i
uczyli się w miejscach, gdzie było więcej terenów zielonych, robili większe
postępy w testach na tzw. pamięć roboczą (a także w testach na wyjątkowo

sprawną pamięć roboczą). Malała natomiast ich skłonność do rozpraszania uwagi.
Szczególne korzystny wpływ miała zieleń w okolicy szkoły. Pamięć robocza jest
często porównywana do pamięci RAM komputera, gdyż pozwala krótkotrwale
przechowywać informacje i nimi manipulować, w celu wykonania jakiegoś zadania
intelektualnego. Koreluje ona z innymi zdolnościami poznawczymi, od których
zależy nasza inteligencja.
Naukowcy wyliczyli też, że zaobserwowana zależność tylko częściowo (w 20-65
proc.) miała związek z tym, że obecność terenów zielonych redukuje poziom
zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem ulicznym. Dlatego, ich zdaniem
rolę muszą tu odgrywać jeszcze inne czynniki, jak np. to, że zieleń tłumi hałas,
sprzyja aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa na wyniki w nauce,
stwarza dzieciom możliwość wymyślania i uczestniczenia w kreatywnych
zabawach, etc.
Badacze sugerują, że tworzenie zielonych terenów wokół szkół może wywierać
korzystny wpływ na osiągnięcia dzieci w nauce. (PAP)
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