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Pa í zorganizovala "festival chyb" ve snaze nauit
francouzské koláky myslet
Koncem devatenáctého století pi zkoumání cholery slepic nakazil Louis Pasteur nkteré slepice bakteriemi, o
nich byl stoprocentn pesvden, e je usmrtí. Mlil se: nejen e slepice pe ily, ale získaly naprostou imunitu.
Pasteur udlal chybu. Ale v dsledku chyby objevil okovací vakcínu.
Pedagogové a intelektuálové si nyní ve Francii st ují, e Francie u není ochotna vnímat, jak dle ité je dlat
chyby. Poukazují na to, e francouzsk kolsk systém zbavuje dti tvrích schopností, pru nosti my lení a
sebevdomí v jejich vlastní du evní schopnosti.
Ve snaze bojovat proti této kultue "intelektuálního zbablství" zorganizovala skupina univerzitních pracovník z
elitních francouzskch kolskch institucí tento tden v Paí i zvlá tní festival: jeho úastníci mají dlat co nejvt í
mno ství chyb.
"Velká ást francouzského kolského systému je zalo ena na fixní ideji, e chyby jsou nco patného. Ale chyby jsou
integrální souástí procesu uení, prostednictvím chyb dláte pokrok," konstatuje Maelle Lenoir z Association Paris
Montagne.
"Francouzsk systém je zalo en na striktním studiu znalostí, nikoliv na kreativit i inovativnosti. Ale byl to Einstein,
kter ekl, e 'jedinm zpsobem, jak se vyhnout chybám, je nemít ádné nové nápady'."
"Jsem vdec. Nemám nic spoleného se kolstvím. Ale pak zaal mj estilet syn chodit do koly a jeho uitel mi
ekl: 'Je to sympatick kluk. Jen e se poád na nco ptá,'ekl Francois Taddei, autor zprávy o kolství, kterou loni vydala
OECD.
"To je hlavní problém francouzského kolství. Máte umt správn odpovídat. Neoekává se od vás,
vyjadovat vlastní názory i se na nco ptát."

e budete

Girolamo Ramunni, kter uí na National Conservatory of Arts and Crafts v Paí i, dává zámrn svm studentm k
e ení problémy, které "jsou nee itelné".
"Na zaátku nikdo z nich nechce riskovat. Ale asem zjistíte, e se zanou chovat kreativnji. Jakmile pijmou, e
kdy udlají chybu, není to katastrofa, zanou si vym let rzné pitomosti, ale také pitom zanou mít dobré nápady."
Mnoho pozorovatel se domnívá, e souasn systém francouzského kolství, kter se nezmnil po desetiletí, funguje
zámrn tak, aby slou il jen úzké vrstvice privilegovanch.
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