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Η ζωή μουA

Ο πειραματισμός των παιδιών στο σπίτι, με διάφορα αντικείμενα, είναι  
αναγκαίος. Βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν τις ιδιότητες της ύλης  
και τον τρόπο με τον οποίο  λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους”

«Αφήστε 
τα παιδιά 
να κάνουν 

πειράματα» 

Της ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
Απέσπασε το βραβείο της «συγγρα-
φέως της χρονιάς» στα φετινά Ευ-
ρωπαϊκά Βραβεία Επιστήμης. Με 
πάγιο στόχο να εμφυσήσει στη νέα 
γενιά την αγάπη για την επιστήμη, η 
Delphine Grinberg δεν παύει να δο-
κιμάζει νέες ιδέες και να προτείνει 
«έξυπνες λύσεις». Στα βιβλία της, που 
έχουν μεταφραστεί σε δέκα γλώσ-
σες, ένας χαρούμενος χαρακτήρας 
καθοδηγεί γονείς και παιδιά στο να 
κάνουν μαζί διάφορα επιστημονικά 
πειράματα. Κάθε βιβλίο περιλαμ-
βάνει περίπου 7-8 απλά στην εκτέ-
λεσή τους πειράματα, στοιχεία που 
ξεπετάγονται μέσα από το βιβλίο και 
αντικείμενα που διευκολύνουν την 
κατανόηση βασικών αρχών της επι-
στήμης. 
Πώς εισάγετε τα παιδιά στον κό-
σμο των πειραμάτων;
Κυρίως ενθαρρύνοντας τους γονείς 
να κάνουν πειράματα μαζί με τα 
παιδιά τους. Τα παιδιά, από τη φύση 
τους και στην προσπάθειά τους να 
μάθουν τον κόσμο, πειραματίζονται 
με τα πράγματα γύρω τους. Oμως 
οι γονείς συχνά τα αποθαρρύνουν 
από αυτή τη διαδικασία, είτε για να 
μην κάνουν «άνω-κάτω» το σπίτι είτε 
γιατί το θεωρούν επικίνδυνο ή απλά 
μη σημαντικό. Ο πειραματισμός των 
παιδιών στο σπίτι με τα διάφορα αντι-
κείμενα είναι, ωστόσο, αναγκαίος. Τα 
βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν τις 
ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος γύρω 
τους. Ετσι, όταν πάνε στο σχολείο και 
διδαχθούν τις επιστημονικές θεωρί-
ες, μπορούν να τις συνδυάσουν με τις 
εμπειρίες τους από την πραγματική 
ζωή. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
θεωρίες τούς φαίνονται βαρετές, 
αφηρημένες και δυσνόητες.
Τα πειράματα που προτείνετε στα 
βιβλία σας έχουν τη μορφή παιχνι-
διού;
Δεν έχουν τη μορφή του παιχνιδιού, 

γιατί στα παιδιά αρέσει πιο πολύ να 
πεις σοβαρά «τώρα θα κάνουμε ένα 
πείραμα» από το να τους πεις «ώρα να 
παίξουμε». Μέσα από τα πειράματα 
βρίσκουν τις απαντήσεις σε συγκε-
κριμένα ερωτήματα και παράλληλα 
μαθαίνουν βασικές επιστημονικές 
αρχές. 
Ποιος είναι ο στόχος των βιβλίων 
σας;
Να κάνω τους γονείς να καταλάβουν 
ότι είναι σημαντικό να αφήνουν τα 
παιδιά τους να πειραματίζονται - 
πολύ περισσότερο, δε, εκείνους τους 
γονείς που δεν έχουν καμία σχέση με 
την επιστήμη, που δεν την ξέρουν 
και τη φοβούνται. Η συμμετοχή 
των παιδιών σε απλές δουλειές του 
σπιτιού, όπως το πλύσιμο των πιά-
των, όχι μόνο θα τους δώσει χαρά, 
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Οι επιστημονικές 
θεωρίες που 

διδάσκονται στα 
σχολεία γίνονται πιο 

κατανοητές όταν 
συνδυάζονται με 

εμπειρίες από την 
πραγματική ζωή”

αλλά θα τα διδάξει πολλά πράγμα-
τα. Αξίζει τον κόπο οι γονείς να κά-
νουν πέντε λεπτά παραπάνω για να 
πλύνουν τα πιάτα μαζί με τα παιδιά 
ή να τα αφήσουν να δέσουν μόνα 
τα κορδόνια των παπουτσιών τους. 
Θα μάθουν πολλά μέσα από αυτή τη 
διαδικασία, π.χ. το συντονισμό των 
χεριών και να ξεχωρίζουν το δεξί από 
το αριστερό. 
Ετοιμάζετε κι άλλα βιβλία;
Μέχρι στιγμής έχω εκδώσει 12 βιβλία 
και ναι, ετοιμάζω ήδη κι άλλα. Τα βι-
βλία μου απευθύνονται σε γονείς και 
παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Πρόκειται 
για την ηλικία στην οποία τα παιδιά 
είναι πάρα πολύ περίεργα και γεμάτα 
όρεξη για γνώση. 

nkarakosta@e-tipos.com

▪ Γεννήθηκα στη Γαλλία το 
1959. 

▪ Η οικογένειά μου μετακι-
νείτο διαρκώς. Μέχρι πέντε 
ετών είχα ζήσει σε τέσσερις 
διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες. 

▪ Εντεκα ετών πήρα στα χέ-
ρια μου το πρώτο μου βιβλίο 
επιστήμης. Πήγα στο σχολείο 
με χιλιάδες ερωτήσεις. Στην 
τρίτη μου ερώτηση η δασκά-
λα μού είπε να ακούω χωρίς 
να ρωτάω. Δεν ξαναρώτησα 
τίποτα. 

▪ Ομολογώ ότι μέχρι τα 25 
μου χρόνια δεν είχα ιδιαίτερη 
σχέση με την επιστήμη. Κι 
όμως, η πρώτη μου δουλειά 
ήταν σε ένα επιστημονικό 
μουσείο.

▪ Αποστολή μου ήταν ο σχε-
διασμός επιστημονικών εκθέ-
σεων και πειραμάτων για παι-
διά. Ασχολούμαι με αυτό το 
αντικείμενο 22 χρόνια τώρα. 

▪ Από το 2001 χρησιμοποιώ 
την πρακτική εμπειρία που 
έχω αποκτήσει μέσα από αυτή 
τη δουλειά, γράφοντας βιβλία 
πειραμάτων και επιστήμης ει-
δικά για παιδιά. 

▪ Οι δύο κόρες μου είναι οι 
καλύτεροί μου συνεργάτες. 
Δοκιμάζω τα πάντα μαζί τους 
και με τροφοδοτούν με τις κα-
λύτερες ερωτήσεις. 

▪ Από το 2004 εργάζομαι 
στο Palais de la Découverte 
στο Παρίσι, όπου έχω την ευ-
θύνη της ανανέωσης και της 
«ενημέρωσης» των μόνιμων 
εκθέσεων. 
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