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Trendy mládeže: beseda s Tomášem Peškem
Tisková zpráva CPDM, o.p.s. ze dne 18. prosince 2019
Text: Alena Mlčáková Foto: Vlastimil Kopeček

Během největšího předvánočního shonu dne 17. prosince 2019 jsme v českokrumlovské městské knihovně jsme na besedě přivítali slovenského odborníka na „trendy
mládeže“ Tomáše Peška. Svůj výklad pojal pan Pešek velmi interaktivně a nastínil
posluchačům několik poměrně šokujících společenských trendů od zavádění systému hodnocení lidí v Číně přes formy práce, které přestávají být lokálně vázané
a dlouhodobé, nebo mobilní aplikace, které zpochybňují smysl v současnosti vyučované látky ve školách. Zároveň vyvrátil několik mýtů panujících o mladé generaci
a vnesl do uvažování o mladých velkou dávku optimismu. Nevíme sice přesně, kam
se překotně měnící společnost bude vyvíjet, nicméně jedno je jasné už nyní. Současná generace mladých lidí chce být brána vážně, vyžaduje přímé transparentní
jednání a potřebuje vidět smysl v tom, co dělá. To jsou výzvy pro rodiče, pedagogy
a vlastně celou společnost, které bychom neměli podceňovat. Besedu se stejným
tématem jsme pak zorganizovali ještě následující den, 18. prosince, v Českých Budějovicích v prostorách Krajské rady dětí a mládeže na Husově třídě.
Oba programy se uskutečnily v rámci celoročního vzdělávacího projektu českokrumlovského CPDM, o.p.s. (projektového pracoviště ICM) „Zdravý životní styl“, který
je v roce 2019 podpořen finančními prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, města Český Krumlov a Jihočeského kraje. Besed se zúčastnilo celkem 32 posluchačů z řad mladých lidí, pedagogů a další veřejnosti.
________________________________________________________________________
Více informací o „trendech mládeže“ mohou zájemci najít na slovenské webové stránce Youth Watch - https://www.youthwatch.sk

Fotografie z besedy v Českých Budějovicích
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