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Manhajmska mladež online (MaJO)
- Projekt za djecu i mlade

Manhajmski portal za mlade MaJo, koji se smatra informativnom i povezujućom online
platformom, postao je u međuvremenu neizostavan element u području medijsko-pedagoškog
rada s mladima u Mannheimu. www.majo.de temelji se na profesionalnom sustavu za
upravljanje sadržajima (Jomla! CMS) koji udovoljava zahtjevima računalno podržanih
komunikacijskih mogućnosti. Na portalu za mlade mogu se pronaći brojne informacije o
manhajmskim ustanovama za mlade, radu udruga za mlade te o projektima i ponudama za rad
mladih na portalu. Neovisno uredništvo mladih, koje samostalno istražuje i piše članke,
objavljujući ih u kratkom roku na MaJo.de, uključeno je u rad portala za mlade. Za portal za
mlade nadležni su Odjel za djecu, mlade i obitelj, Ured za skrb o djeci i mladima te udruga
Stadtjugendring Mannheim e.V.

Medijska pedagogija

Stručno tijelo za medijsku pedagogiju koordinira i podupire sve aktivnosti u području rada s
mladima koji je usmjeren na stjecanje kompetencija za socijalne medije. Glavni je cilj
iskorištavanje potencijala novih mogućnosti komuniciranja za djecu i mlade koje se temelje
na računalima i internetu. U sklopu informativnih radionica i projekata uči se i uvježbava
ispravno i odgovorno postupanje, dok se pitanja zaštite djece i mladih od negativnog utjecaja
medija tematiziraju na konferencijama i stručnim simpozijima.
Ciljevi sadržajnog rada obuhvaćaju, osim toga i




proširenje sadržajnog sudjelovanja djece i mladih na portalu Majo.de (npr. kroz
osnivanje uredništva mladih)
poticanje stručnog umrežavanja i suradnje između institucija, klubova, udruga,
neovisnih i komunalnih nositelja rada s mladima te škola
uključivanje roditelja i podrška roditeljima kod usvajanja medijske kompetencije

Imati prijatelje, pripadati skupini, biti priznat, cilj je djevojčica i dječaka u školskim
razredima i adolescentnim skupinama. A da bi se u tome uspjelo, potrebne su razne vještine.
Pažnja, suosjećanje, obazrivost, ali i samopotvrđivanje i samopouzdanje. Djevojčice i dječaci
moraju vježbati izražavanje svojih osjećaja, rješavanje sukoba, prepoznavanje zapažanja i
suradnju. Uspiju li u tome na primjeren način, i njihov suživot bit će bolji, bilo to u školi, u
slobodno vrijeme ili u obitelji.
Našim projektom "Sve je lakše s nasiljem! Ili ipak nije?" doprinosimo lakšem suočavanju
djece i mladih s njima zanimljivim temama. Pritom naši iskusni timovi moderatora sadržajno
reagiraju na razna težišta koja određuju razredi, skupina i učitelji.

