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- Çocuklar ve gençler için bir proje 

Mannheim'lı Gençler Portalı MaJO, bilgilendirici ve bir araya getirici çevrimiçi platform 

anlamına gelmektedir ve şu an Mannheim'daki medya pedagojisi ile ilgili Gençlik Çalışma 

Grubu'nun somut bir bileşenidir. www.majo.de profesyonel bir İçerik Yönetim  Sistemi 

(Joomla! CMS) tarafından yürütülmekte, bilgisayarlı koruma altındaki iletişim imkânlarıyla 

ilgili taleplere cevap vermektedir. Gençlik portalında Mannheim'da gençlere yönelik tesisler, 

gençlik derneklerinin çalışmaları ve Gençlik Çalışma Grubu ile ilgili sayısız bilgi 

bulunmaktadır. Bağımsız olarak makaleleri araştıran, yazan ve bunları anında MaJO.de 

üzerinde yayınlayan otonom bir gençlik yazı işleri grubu, Gençlik Portalına bağlı olarak 

çalışmaktadır. Gençlik Portalı, Gençlik Dairesi – Çocuklar, Gençlik ve Aile Birimi ve 

Stadtjugendring Mannheim e.V. tarafından yürütülmektedir. 

Medya pedagojisi 

Medya pedagojisi ile ilgili uzmanlık merkezi sosyal açıdan medya uzmanlığı vermek 

amacıyla Gençlik Çalışma Grubu'ndaki tüm faaliyetleri koordine etmekte ve 

desteklemektedir. Öncelikli hedef, çocuklar ve gençler için bilgisayar ve İnternet üzerinden 

koruma altındaki yeni iletişim imkânlarıyla ilgili potansiyelden faydalanmaktır. Bilgilendirme 

seminerleri ve projelerle uygun ve sorumlu kullanım konusunda bilgi verilmekte ve uygulama 

yapılmaktadır. Çocuklar ve gençler için, gençliğin medyadan korunması ile ilgili sorunlar 

seminerler ve uzmanlık eğitimlerinde ele alınmaktadır. 

Yapılan işlerin içeriği konusunda belirlenen hedefler şunlardır: 

 Çocuklar ve gençlerin MaJO.de'ye içerik yönünden katılımını (örn. bir gençlik yazı 

işleri grubu oluşturarak) arttırmak 

 Kurumlar, dernekler, Gençlik Çalışma Grubu'nun bağımsız ve kamudaki sorumluları 

ile okullar arasında mesleki bağlantılar ve işbirliği oluşturulmasını teşvik etmek 

 Medya uzmanlığı kazandırılırken ebeveynlerin katılımını ve desteğini sağlamak 

 
 
 

Arkadaş edinmek, içlerine dahil olmak, tanınmak, sınıflardaki ve gençlik grupları içindeki kız 

ve erkeklerin hedefidir. Bunda başarılı olmak için, farklı yetenekler gerekir. Değer vermek, 

empati, düşünceli olmak ve aynı zamanda girişkenlik ve özgüven. Kızlar ve erkekler hislerini 

ortaya koymak, çatışmaları gidermek, algılarını düzenlemek ve işbirliğini uygulamaya 

geçirmek için alıştırma yapmalıdır. Ve onlara uygun geldiğinde, ister okulda, ister boş 

zamanlarında ve ister aile içinde olsun bunu "hep beraber" yapmak daha iyi olur. 

"Şiddet olmadan hiçbir şey yolunda gitmiyor! mu acaba?" adlı projemizle çocuklar ve 

gençlerin kendi konularında mücadele edebilmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu projede, 

tecrübeli moderatörlerden oluşan ekibimiz sınıf, grup veya öğretmenlerin verdiği çeşitli 

öncelikli konulara göre içerik hazırlayarak bunlara karşılık vermektedir. 

http://www.majo.de/


 


