Ένα παιδαγωγικό παραμφθι για τθν κατάρτιςθ του
προγράμματοσ ςε ζνα ςχολείο ηώων.
“Διθγοφμαι πάντα τθν ιςτορία ενόσ ςχολείου ηϊων, μια ςυναρπαςτικι ιςτορία που
λζνε οι παιδαγωγοί επί χρόνια. Πάντα γελάμε μ’ αυτι, αλλά ποτζ δεν κάνουμε
τίποτε.
Ζνασ λαγόσ, ζνα πουλί, ζνα ψάρι, ζνασ ςκίουροσ, μια πάπια και διάφορα άλλα ηϊα
αποφάςιςαν ν’ ανοίξουν ζνα ςχολείο. Κάκιςαν όλοι κάτω να οργανϊςουν το
πρόγραμμα.
Ο λαγόσ επζμεινε ότι ςτο πρόγραμμα ζπρεπε να ςυμπεριλθφκεί το τρζξιμο.

Το πουλί επζμεινε για το πζταγμα.
Το ψάρι επζμεινε για το κολφμπι.
Ο ςκίουροσ επζμεινε για το κάκετο ςκαρφάλωμα ςτα δζντρα.
Κι όλα τα άλλα ηϊα ικελαν να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα θ ειδικότθτά τουσ, κι
ζτςι ζβαλαν τα πάντα και μετά ζκαναν το ανεπανόρκωτο ςφάλμα να επιμείνουν να
παρακολουκιςουν όλα τα ηϊα όλα τα μακιματα.
Ο λαγόσ ζτρεχε υπζροχα, κανείσ δεν ζτρεχε τόςο γριγορα ςαν το λαγό. Οι άλλοι
όμωσ επζμειναν ότι ιταν απαραίτθτο για τθ διανοθτικι και ςυγκινθςιακι
πεικαρχία να μάκουν ςτο λαγό να πετάει. Επζμειναν λοιπόν να μάκει να πετάει και
τον ανζβαςαν ς’ ζνα κλαδί και του είπαν: «Πζτα, λαγζ!» Το κακόμοιρο το ηωάκι
πιδθςε κι ζςπαςε το πόδι του και το κεφάλι του. Ζπακε ηθμιά ο εγκζφαλόσ του και
μετά οφτε να τρζξει καλά δεν μποροφςε. Ζτςι αντί για Α ςτο τρζξιμο πιρε Γ. Πιρε κι
ζνα Δ ςτο πζταγμα για τθν καλι του προςπάκεια. Κι όλοι ςτθν επιτροπι του
προγράμματοσ ιταν ευχαριςτθμζνοι.
Το ίδιο ζγινε και με το πουλί, πζταγε ςαν τον άνεμο εδϊ κι εκεί, ζκανε τοφμπεσ και
κόλπα κι ζπαιρνε Α ςτο πζταγμα. Οι άλλοι όμωσ επζμειναν ότι ζπρεπε να ςκάβει
τρφπεσ ςαν τον τυφλοπόντικα.
Βζβαια το πουλί ζςπαςε τελικά τα φτερά του και το ράμφοσ του και δεν μποροφςε
τελικά οφτε να πετάει. Όλοι όμωσ ευχαριςτικθκαν που του ζβαλαν ζνα Γ ςτο
πζταγμα, και οφτω κακεξισ. Και ξζρετε ποιοσ ιταν ο αριςτοφχοσ αυτοφ του
ςχολείου;
Ζνα διανοθτικά κακυςτερθμζνο χζλι γιατί μποροφςε να κάνει τα πάντα ςχεδόν
αρκετά καλά. Η κουκουβάγια αποςφρκθκε και τϊρα ψθφίηει «όχι» ςε όλα τα
ψθφίςματα που ζχουν να κάνουν με τα κονδφλια τθσ παιδείασ.
Όλοι το ξζρουμε πολφ καλά, πωσ ο τρόποσ αυτόσ είναι λανκαςμζνοσ κι ωςτόςο
κανείσ δεν κάνει ποτζ τίποτε…[] Και οι παιδαγωγοί, επί χρόνια, ποτζ δεν κάνουν
τίποτα γι' αυτό!
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