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PO CO TWORZYĆ ZIELONE  
PRZESTRZENIE W SZKOLE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co to jest deficyt natury? 
 
Sam termin „deficyt natury” pochodzi 
od Richarda Louva autora kultowej 
książki „Ostatnie dziecko lasu”.  
Deficyt natury to zespół objawów 
związanych z brakiem kontaktu z 
przyrodą. Stres, przemęczenie, roz-
kojarzenie, irytacja, impulsywność, 
problem z koncentracją i kreatywnym 
myśleniem, zaburzenia psychiczne, 
depresja, stany lękowe, które doty-
kają zarówno dorosłych, jak i dzieci. 
 
Badania ilościowe i jakościowe pro-
wadzone na całym świecie wska-
zują, że prowadzenie zorganizowa-
nej przestrzeni zielonej  

 
 
przez uczniów na terenie szkoły 
przyczynia się m.in. do: 
• Wzrostu zdolności poznawczych i 

koncentracji (Dadvand,  
• Nieuwenhuijsen, Esnaola, et al., 

2015, Proceedings of the National 
Academy of Sciences); 

• Zachowania równowagi hormo-
nalnej charakterystycznej dla 
zdrowego układu nerwowego; 

• Używania i rozwijania wszystkich 
zmysłów; 

• Współpracy w grupie i budowania 
kompetencji takich jak samopo-
znanie, przywództwo, decyzyj-
ność, komunikacja i otwartość na 
wolontariat (Robinson and Zaji-
cek (2005); 

Gdyby rośliny zniknęły jutro z powierzchni Ziemi, to życie ludzkie zgasłoby w 
ciągu kilku tygodni, w najlepszym razie miesięcy. W krótkim czasie wyginęłyby 
też wszystkie wyżej rozwinięte zwierzęta. 
A gdyby z kolei zniknął człowiek, to rośliny w zaledwie kilka lat odzyskałyby 
wszystko, co im zabraliśmy. W ciągu niecałych 100 lat wszelkie ślady ludzkiej 
cywilizacji zarosłyby całkowicie. Tyle właśnie powinno wystarczyć, aby ustalić 
biologiczny stosunek sił między rośliną a człowiekiem. 
 

Stefano Mancuso, Alessandra Viola 
„Błyskotliwa zieleń. Wrażliwość i inteligencja roślin” 
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• Zwiększenia motywacji do aktyw-
nej partycypacji nie tylko w obsza-
rze zielonych projektów, ale rów-
nież innych projektów, w tym na-
ukowych (Skinner and Chi (2012);  

• Zwiększonej świadomości doty-
czącej procesu wytwarzania żyw-
ności i dzięki temu wzrostowi sza-
cunku do produktów żywienio-
wych; 

 
Ale także do:  
 
• Redukcji chronicznego stresu, 

szczególnie spektakularne efekty 
w szkołach ulokowanych w tzw. 
trudnych dzielnicach, z wyższym 
wskaźnikiem przestępczości (Dy-
ment and Bell (2008); 

• Redukcji porażek szkolnych - pro-
wadzony w Hiszpanii 6-letni pro-
gram ogrodniczy w szkołach po-
nadpodstawowych pomógł zre-
dukować z 30% do 0 odsetek mło-
dzieży niekończącej cyklu eduka-
cyjnego. Projekt prowadzony był 
w dzielnicach o niskim wskaźniku 
edukacji, zagrożonych tzw. dzie-
dziczonym ubóstwem. 

• Ten sam projekt wpłynął również 
na zwiększenie poczucia własnej 
wartości i sprawczości u uczniów. 

 

 
 
 
  


