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 Ne considerăm o organizaţie mare sau, cu 
siguranță, una care gândește mare. Suntem o echipă de 
studenți care în ultimii șase ani a uimit prin rezultate, 
prin proiecte, prin etuziasm și, nu în ultimul rând, prin 
implicare. Suntem conștienți că, de foarte multe ori, am 
deranjat orgolii, oameni sus-puși, încercând să schimbăm 
mentalități sau să ne câștigăm respectul. De multe ori, ni 
s-au închis uși în față, ni s-a zis că nu este posibil ce ne 

dorim sau, pur și simplu, am fost refuzați, însă mentalitatea 
de organizație mare, de care am vorbit mai sus, ne 
motivează să ne ridicăm de fiecare dată, să mergem mai 
departe și să abordăm altfel problema, până când duce la 
rezultatul așteptat. 
 
 Asociația Gutenberg trebuie privită, mai degrabă, 
ca un accelerator al economiei, prin resursa umană pe 
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parteneri

susţinem cluj-napoca capitală culturală 2021

care o dezvoltă și o pregătește pentru piața muncii (mai 
multe detalii pag. 8), și este, în egală măsură, un facilitator 
al dezvoltării societății civile, prin valorile și ideile pe 
care le promovează în rândul membrilor și al participanților 
la proiecte. Pilonii interni de dezvoltare ai organizației sunt 
Cultură, Limbă și Educație (kultur, Sprache und Bildung), 
pe care îi avem în vedere la fiecare proiect. 
 
 ce mai este, pe lângă toate acestea, organizația 
Gutenberg? Este un loc în care tinerii se simt bine, iar asta 
este posibil doar pentru că suntem o organizație deschisă, 
atât membrilor și partenerilor, cât și ideilor și mentalităților 
noi. Este un cadru care se lasă dezvoltat și în funcție de 
nevoile care ne sunt semnalate, de necesitățile membrilor 
sau de interesele partenerilor. Am fost acolo de la prima 
ședință organizată și până astăzi, zi în care am contabilizat 
peste 53 de proiecte, aproape 80 de parteneriate, o 
mulțime de ziare și multe idei de succes,  iar cert este că, 

în acești ani, am depășit de multe ori chiar și așteptările 
noastre, ale tinerilor care au cutezat să înceapă această 
inițiativă. Am fost uimit ce poate rezulta când mai mulți 
tineri dedicați își unesc forțele și competențele, iar în acest 
caz a ieșit ceva minunat, numit Asociația Gutenberg. 
 
 Vreau să le mulțumesc 
tuturor celor care au crezut 
de la bun început în noi, atât 
partenerilor, cât și membrilor, 
dar și celor care s-au lăsat 
convinși de rezultatele acestei 
mișcări a tinerilor vorbitori de 
germană din Romania, fără de 
care toate aceste rezultate nu ar 
fi fost posibile.

mark adrian török - Fondator și Președinte Gutenberg
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 Gutenberg este singura asociație de studenți vorbitori 
de limba germană din România și este dedicată formării şi 
dezvoltării tinerilor vorbitori de limba germană. 
 În 2009, însă, era doar o idee a unor studenţi de la linia 
germană a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. membrii fondatori 
doreau să îmbunătățească cu ajutorul acestei organizații unele 
probleme descoperite, cum ar fi lipsa de evenimente și proiecte 
în limba germană adresate tinerilor sau puţinele posibilităţi 
pentru studenţi de a-şi dezvolta cunoştinţele de limbă în afara 
studiului şi cadrului formal.
 Astfel a crescut Gutenberg - singura asociație pentru 
studenți vorbitori de limba germană din România de la o inițiativă 
studenţească locală la o asociație națională, care s-ar putea 
extinde în viitor chiar și peste hotare.
 Activitatea asociației se desfăşoară prin voluntariat. 
membrii sunt tineri între 18 și 23 ani, care studiază la diferitele 
specializări în limba germană a Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca.

obiective

 Numele GUTENBERG nu a fost ales la întâmplare. 
Asociația a avut inițial ca scop promovarea limbii și culturii 
germane, ceea ce şi Johannes Gutenberg a reușit prin inventarea 
tiparului.
 Astăzi obiectivul nostru principal este facilitarea 
dezvoltării tinerilor vorbitori de limba germană. Direcţiile pe care 
le urmează asociaţia în dezvoltarea ei sunt:
- sprijinirea şi promovarea minorităţii germane din România, a 

limbii şi culturii germane;
- formarea multiplicatorilor, în vederea promovării valorilor şi 
transferului de know-how din cadrul organizaţiei, precum şi a 
spiritului de voluntariat;
- sprijinirea mobilităţilor internaţionale;
- facilitarea dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor 
vorbitori de limba germană.

 Ne dorim să deschidem noi perspective culturale 
şi educaţionale tuturor tinerilor, tuturor elevilor şi studenţilor 
vorbitori de limba germană.
                     scurt istoric

 membrii Gutenberg încearcă să atingă obiectivele setate 
prin diferite proiecte.  Aproape lunar sunt organizate evenimente 
pentru tinerii vorbitori de limba germană, care au la bază cultura 
germană sau au loc activităţi, care vizează promovarea ofertei de 
studiu în limba germană a Universităţii Babeş-Bolyai. 
 Grupul-ţintă nu sunt doar studenţii, o mare parte din 
evenimentele asociaţiei se concentrează pe elevii vorbitori de 
limba germană, ei fiind succesorii noştri.
 În 2009 a luat naştere, la iniţiativa unor studenţi de la 
linia germană de studiu din Universitatea Babeş-Bolyai, ceea ce 
urma să devină un an mai târziu şi în acte Asociaţia Gutenberg 
- Organizaţia Studenţilor Vorbitori de Limba Germană. În primul 
an de activitate s-a format echipa, s-au organizat primele 
teambuilding-uri, în care s-a stabilit strategia de dezvoltare a 
organizaţiei şi s-au definitivat primele idei de proiecte. 
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 2010 a fost anul în care s-au implementat proiecte 
precum “Carnavalul german”, “Seminarul - Aplicarea pentru 
un Job”, “Caravana Gutenberg”, Concursul de eseuri “Viaţa 
multiculturală în România”, “Zilele Studentului German”, “Elevii 
dezbat”, Revista on-line “Infopoint”, “Şcoala de Vară” sau 
“Tabăra de Iarnă”. În acelaşi an, echipa Gutenberg a participat 
şi la Întâlnirea Naţională a Profesorilor de Limba Germană, care 
a avut ca temă „Politici de Educaţie - Contribuţie la bunăstare şi 
stabilitate socială. Studiul limbilor străine în folosul societăţii”.
 În 2011 s-a oferit continuitate proiectelor “Carnavalul 
german”, “Caravana Gutenberg”, Concurs de Eseuri “Cultura 
este libertate”, “Şcoala de Vară” şi “Tabăra de Iarnă”, dar au luat 
naştere și proiecte noi precum: “Primul Act - Atelierul de Teatru”, 
“Ghidul Studentului”, în limba germană, sau Ziarul Gutenberg. 
Colaborarea cu Organizaţia Profesorilor de Limba Germană din 
România a continuat şi în acest an, în cadrul Întâlnirii Naţionale, 
tema fiind “Împreună - Unul pentru altul. Comunicare, toleranţă 
şi moralitate”. În acelaşi an, organizaţia s-a bucurat şi de 
proiecte în parteneriat cu alte entități, precum: “Alimente.Punct” 
în orașele Halle şi Berlin sau scurtmetrajul “Gobbel” din cadrul 
Festivalului Internaţional de Film Comedy Cluj. 
 2012 a păstrat tradiţia proiectelor mai vechi, precum 
“Carnavalul german”, “Caravana Gutenberg”, “Şcoala de Vară”, 
“Tabăra de Iarnă” sau Ziarul Gutenberg, dar a oferit şansa 
implementării şi altor proiecte noi şi de anvergură. Printre acestea 
se numără “Zilele Culturii Germane din Universitatea Babeş-
Bolyai” sau Concursul de fotografie, precum şi parteneriate, cum 
ar fi “Ziua Germană” - în cadrul Zilelor Clujului - sau “Atelierul de 
Teatru” - în Satu mare.
 O nouă echipă s-a alăturat scopului organizaţiei în 
2013, ce a dus activitatea mai departe. Este anul în care, pe 
lângă proiectele obişnuite, precum “Carnavalul German”, 
“Caravana Gutenberg”, “Şcoala de Vară”, “Zilele Culturii 
Germane din Universitatea Babeş-Bolyai” şi “Tabăra de Iarnă”, 
s-au dezvoltat noi idei, precum “Guk - Festivalul de Scurtmetraje 
pe limba Germană” şi s-a organizat primul proiect internaţional 
(“Zilele Internaţionale media”, cu participanţi din afara ţării). A 
existat şi o iniţiativă de a fonda Gutenberg şi în Bucureşti, unde, 
împreună cu studenţi ai Academiei de Ştiinţe Economice, secţia 
germană, foşti participanţi la proiectele din Cluj, am organizat 
“Atelierul de Teatru”. Am întărit parteneriatele existente şi ne 
am implicat în organizarea diferitelor activităţi ale partenerilor 
şi susţinătorilor noştri. “Universitatea pentru elevi”, proiect 
organizat de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi 
Universitatea Babeş-Bolyai sau Festivalul de Vară şi Festivalul 
de Toamnă al Economiei Germane, ambele organizate de Clubul 
oamenilor de afaceri germani din Nordul Transilvaniei (DWNT) 
sunt proiecte organizate în parteneriat. Cele două publicaţii ale 
organizaţiei, Ziarul Gutenberg şi Ghidul Studentului de la Linia 

Germană s-au distribuit şi în acest an grupului-ţintă aferent. 
 2014 a fost un an încărcat pentru asociaţie. Carnavalul, 
Caravana, GUk, Școala de Vară, Zilele Culturale, Tabăra de 
Iarnă, toate aceste proiecte au fost pe ordinea de zi. Cu toate 
acestea, au fost și alte idei dezvoltate, astfel încât în acest an, de 
asemenea, a fost implementată o nouă inițiativă. Am organizat 
o conferință privind situația limbii germane în sistemul de 
învățământ românesc la Cluj și la București, unde toți directorii 
de școli în care se predă limba germană ca limbă maternă au fost 
invitați. Ne-am bucurat de sprijinul unor noi parteneri, cum ar fi 
Die Donauschwäbische kulturstiftung sau Haus des Deutschen 
Ostens şi am dezvoltat relaţiile cu partenerii deja existenţi. Am 
investit multă energie în cadrul programului european Cluj 
Capitală Europeană de Tineret și ne-am pregătit pentru anul 
următor. 

e c h i pa

 Asociația ”Gutenberg” a fost fondată de către studenți 
iniţial pentru studenţii liniei germane de studiu a Universităţii 
Babeş-Bolyai, lărgindu-şi ulterior grupul-ţintă la toţi tinerii 
vorbitori de limba germană, pentru a contribui la consolidarea 
întregii comunităţi vorbitoare de limba germană din România şi 
nu numai.
 Activitatea organizaţiei se desfăşoară pe bază de 
voluntariat, membrii Gutenberg sunt tineri cu vârste cuprinse 
între 18 şi 23 de ani care studiază în cadrul diferitelor specializări 
în limba germană ale Universităţii ”Babeş-Bolyai”, din Cluj-
Napoca şi prioritatea asociaţiei este aşadar în continuare 
reprezentarea intereselor studenţilor de la linia germană şi 
promovarea universităţii în rândul elevilor şi partenerilor. Statutul 
de membri activi le conferă studenţilor experienţă în procesul de 
pregătire, implementare şi evaluare a unui proiect şi şansa de a 
dezvolta competenţe complementare studiului.
 Cunoştinţele dobândite pe parcursul proiectelor 
desfăşurate la nivel local, naţional şi internaţional au contribuit la 
dezvoltarea socială şi personală a membrilor, dar şi la coeziunea 
grupului şi la identificarea rolului pe care fiecare membru îl joacă 
în cadrul echipei. Întreaga activitate a organizaţiei este o sursă 
şi o oportunitate unică pentru membrii Gutenberg de a acumula 
noi competenţe și de a aplica în viaţa reală cunoştinţele teoretice 
acumulate în anii de studiu, prin angajarea activă în societatea 
civică.
 Organizaţia numără în prezent 41 de membri care își 
desfășoară activitatea în diverse domenii, după cum urmează: 
resurse umane, relații publice, fundraising şi financiar, scriere de 
proiecte şi relații externe.
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53
25

690+
9

650+
150+

Proiecte organizate:

De licee din România vizitate, cu predare a limbii germane ca limbă 
maternă sau străină.  11 școli, unde limba germană este studiată ca limbă maternă, 14 școli, 
unde limba germana este studiată intensiv.

Numărul de participanţi la proiecte
Elevi vorbitori de limba germană cu vârste curpinse între 14 și 19 ani

Oraşe din străinătate vizitate (Cernăuţi - Ucraina, Chişinău - Republica Moldova, 
Budapesta , Pecs - Ungaria, Belgrad, Novi Sad - Serbia, Stuttgart, Heidelberg, München - Germania)

Ore de workshopuri în cadrul proiectelor pentru elevi 
livrate în limba germană

150 de foști sau actuali membri în organizaţie, studenţi 
vorbitori de limba germană

21 locale, 26 naţionale şi 6 internaţionale

gutenberg în cifre - din 2009 până în prezent
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3000+

2
7

13
2
1
10. 000+

Aprecieri pe Facebook

Partneriate cu mass-media germană
ADZ; Hermannstädter Zeitung

Membrii care livrează training-uri pe germană
pe diferite teme, precum Project Management, Public Speaking and 
Presentation Skills, Vânzări, Negociere etc

parteneriate cu diferite instituţii
Ambasada Germaniei la Bucureşti, Bayerischer Jugendring, 
Universitatea  Babeş-Bolyai, Primăria Cluj-Napoca,
IFA(Institutul pentru Relaţii Externe), Consulatul Germaniei la Sibiu,
Forumul Cultural Austriac, federaţia profesilor de limba germană din 
România, IDLF(Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung), 
Haus des Deutschen Ostens, Donauschwäbische Kulturstiftung, 
Schwaben International, Cafeneaua Eramus.

Burse în Germania
de o lună fiecare, pentru 2 participanţi la proiectele noastre

Proiect în tandem
Schimb de experienţă cu Bayerischer Jugendrind din München

Ziare publicate şi distribuite.
Elevilor vorbitori de limba germană şi partenerilor.

gutenberg în cifre - din 2009 până în prezent
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Organizaţia Gutenberg 
oferă cadrul pentru 

activităţi extracurriculare 
şi educaţie non-formală pentru 

tinerii vorbitori de limba germană.

Şi alte entităţi din 
spaţiul germanofon, 

care promovează 
limba şi cultura 

germană, precum 
ambasade, consulate, 
diferite instituturi sau 

mediul privat vor 
susţine Organizaţia 

Gutenberg, pentru 
că aşa îşi ating 

şi ele propriile 
ţeluri.

Angajaţi mai 
bine pregătiţi au 

pe termen lung 
un impact pozitiv. O 

imagine bună va atrage 
în România şi mai multe 
fi rme care caută forţă de 
muncă vorbitoare 

de limba germană, 
care ulterior vor 

oferi noi locuri de 

Firmele în căutare de vorbitori de limba 
germană au acces la posibili angajaţi 

mai competenţi şi mai bine 
pregătiţi pentru piața muncii

Prin proiectele 
noastre naţionale 
şi internaţionale, 

prin workshop-uri 
şi conferinţe şi alte 

evenimente facilităm şi 
consolidăm schimbul 

de idei şi opinii între 
tinerii vorbitori de 

germană.

Schimbul 
de opinii şi 

organizarea 
de evenimente 

contribuie 
considerabil la 

dezvoltarea membrilor 
şi voluntarilor noştri, care 

sunt mai bine pregătiţi 
pentru câmpul muncii şi care 

ulterior sunt şi mai uşor 
acceptaţi pe piaţa 
muncii.

de ce este GutenberG important?

SUSȚINEȚI ORGANIZAȚIA PRIN DONAȚII  SAU REDIRECȚIONAREA
A 2% DIN IMPOZIT. MAI MULTE DETALII  PE www.GutenberG.ro
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carnavalul German

     scurtă descriere:

 Carnavalul organizat de Gutenberg - Asociația 
Studenților vorbitori de limba germană este un proiect dedicat 
elevilor și studenților din Cluj-Napoca. Acest proiecte dorește sa 
readucă cultura germană, prin organizarea cunoscutului carnaval 
german atât pentru tinerii vorbitori de limba germană cât și 
pentru alți interesați. În cadrul acestui carnaval deasemenea, 
organizația sărbătorește ziua de naștere. Proiectul are loc la 
sfârșitul lunii februarie.
Grupul țintă este reprezentat atât de studenți și elevi vorbitori 
de limba germană cât și de tineri interesați de cultura germană. 
Scopul proiectului este renașterea tradiției germane și 
apropierea acesteia de publicul tânăr. 

     

     rezultate:

 Prin acest proiect am reușit să atragem atenţia 
publicului asupra tradiţiilor germane. 200 participanți costumați 
au luat parte la proiect în Clubul Flying Circus. Evenimentul a 
avut parte de un feedback foarte pozitiv, fiind bine primit de 
către tineri, şi a contribuit şi la consolidarea echipei Gutenberg, 
oferindu-i încredere şi recunoaştere.
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caravana GutenberG

     scurtă descriere:

 Caravana Gutenberg constă în vizitarea liceelor 
cu predarea limbii germane, fie ca limbă maternă, fie ca 
limbă străină din diferite oraşe din România, precum şi a 
universităţilor şi instituţiilor culturale germane din România 
Obiectivele acestui proiect sunt promovarea liniei germane 
a UBB-ului, dar şi a organizaţiei şi a proiectelor desfăşurate. 
De asemenea, pe plan internaţional, se vizitează diferite 
instituţii din spaţiul germanofon, în vederea încheierii unor 
parteneriate. La fiecare ediţie a proiectului se ţin prezentări 
de către membrii organizaţiei în peste 20 școli şi se stabiliesc 
întâlniri cu toate entităţile relevante din spaţiul germanofon, 
printre acestea numărându-se consulate, ambasade, 
redacţiile ziarelor care publică în limba germană, institute şi 
fundaţii.
 Ediţia din acest an s-a desfăşurat în perioada 2 
martie – 21 martie şi a reprezentat un tur realizat în 16 oraşe 
din România, unde se predă germana ca limbă maternă sau 
limbă străină la nivel liceal, şi Germania, unde am avut stabilite 
întâlniri cu posibili parteneri pentru proiectele următoare.
 Grupul țintă este format în primul rând din elevi 
vorbitori de limba germană din România cu vârste curpinse 
între 15 și 19 ani, care vor fi informați despre oferta de studiu 
a universității. De asemenea ei au ocazia de a afla despre 
posibilitatea de a-și dezvolta competențele sociale și de limbă 
în cadrul proiectelor naționale și internaționale ale organizației. 
 Prezentările în școli au ca scop informarea elevilor 
în legătură cu specializările de la cele 10 facultăți unde se 
predă în limba germană. Deasemenea se pune accentul 
pe parteneriatele internaționale ale universității cu alte 
universități europene, pe programele internaționale de burse, 
în special pe programul diplomei duble (doppeldiplom). 
Practica și ofertele de muncă sunt de asemenea prezentate.
Sunt distribuite broșuri cu oferta de studiu în limba germană 
a Universităţii Babeş-Bolyai și adunate adrese de E-mail ale 

elevilor și profesorilor. Gutenberg dorește astfel să formeze o 
bază de date pentru a putea distribui informații la comunitatea 
vorbitoare de limba germană.  
 În timpul acestui proiect este de asemenea împărțit 
ziarul Gutenberg, în care sunt scrise articole pe germană 
despre artă, muzică, ştiinţă şi tehnologie. Conţinutul ziarului 
cuprinde teme diverse şi este scris de tineri pentru tineri.
Universitatea pune la dispoziţie un microbuz cu şofer, cu care 
se poate parcurge ruta stabilită. De asemenea, beneficiem de 
susţinere prin printarea materialelor informaţionale, pe care 
le distribuim în clase.
 Cazarea este asigurată în fiecare an individual, 
de către fiecare membru în parte, cu ajutorul şcolilor sau 
instituţiilor.
 Proiectul s-a dezvoltat din nevoia elevilor vorbitori de 
limba germană de a fi informaţi cu privire la oferta de studiu 
în limba germană în România. Această lipsă s-a ilustrat în 
numărul în scădere de studenţi la linia germană din anii 
anteriori, care cu timpul a început să se amelioreze. Acest 
gen de eveniment le oferă tinerilor şansa să se cunoască şi 
să comunice constant, ajungând de fiecare dată cu un pas 
mai aproape de o comunitate a vorbitorilor de limba germană.
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     rezultate obţinute:

- 2500 de elevi din aproximativ 120 de clase (clasele IX-XII) au 
fost informați în legătură cu oferta de studiu în limba germană 
a universităţii şi proiectele Gutenberg. De asemenea, au fost 
prezentaţi şi partenerii asociaţiei;
- 2000 de adrese de e-mail ale elevilor, precum şi ale cadrelor 
didactice, adăugate în newsletterul organizaţiei;
- Tinerii au putut participa la discuții online în legătura cu 
oferta de studiu a liniei germane;
- Grupul țintă, elevii au avut ocazia să intre în contact cu 
studenți ai diferitor specializări în limna germană și astfel să 
puna întrebări concrete legate de fiecare facultate;
- Directorii liceelor au fost cooperativi, oferindu-ne 
permisiunea de a intra în clase si de a ține prezentări;
- În Sibiu membrii asociaţiei au participat la o întâlnire în 
cadrul Consulatului German;
- În Timişoara ne-am putut întâlni cu reprezentanţi ai secţiei 
de teatru în limba germană şi cu coordonatoarea regională 
pentru România, Ungaria şi Serbia a Institutului pentru Relaţii 
Externe (ifa);
- Ambasada Germaniei, Ambasada Austriei, Ambasada 
Elveţiei, toate au fost obiective în cadrul vizitei în Bucureşti, 
precum şi Institutul Goethe, Allgemeine Deutsche Zeitung şi 
ministerul Educaţiei.
- membrii organizaţiei au avut ocazia de a petrece aproape 
3 săptămâni împreună, de a se cunoaşte mai bine şi au 
acţionat pe perioada proiectului ca o echipă.
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mein job: săptămâna carierei

     scurtă descriere:

 Proiectul „mein Job: Săptămâna Carierei” a luat 
naștere în vederea unei corelări mult mai bune și eficiente dintre 
studenții vorbitori de limba germană și companiile, în cadrul 
cărorare se caută constant angajați ce stăpânesc germana, din 
Cluj Napoca.
 Evenimentul, fiind la prima ediție, a constat în organizarea 
unui târg de joburi dedicat exclusiv vorbitorilor de limba germană, 
o conferință pe tema „Inserția studenților vorbitori de limba 
germană pe piața muncii din România”, o serie de workshopuri 
organizate de firme din mediul de afaceri clujean, precum și 
lansarea platformei online de joburi meinjob.ro.
 Inițiativa a apărut ca urmare a lipsei de informare 
a studenților linei germane din cadrul Universității Babeș-
Bolyai cu privire la varietatea firmelor locale ce dispun de 
posturi libere dedicate exclusiv vorbitorilor de germană, dar 
și datorită absenței din mediul universitar a workshopurilor și 
a trainingurilor în limba germană, care au ca scop pregătirea 
temeinică a studenților în vederea participării în cadrul unui 
interviu de angajare. 
 De asemenea, practic inexistente în mediul studențesc, 
sunt trainingurile în limba germană, care pun accentul pe 
competențele de ”soft skills” ale studenților, deprinderi care, 
de altfel, dacă sunt corect dezvoltate și scoase în evidență, ar 
putea face diferența pentru studenții ce se află în căutarea unui 
loc de muncă.

     rezultate obţinute:

 În urma desfășurării evenimentului, în perioada 18-22 
mai, au fost obținute următoarele rezultate:
- Organizarea primului târg de joburi, la nivel național, nișat pe 
vorbitorii de limba germană, unde au luat parte 15 firme prezente 
pe piața muncii din Cluj-Napoca: Emerson, Office Depot, Accesa, 
Sykes, BuW, Bombardier, Genpact, mHP Prosche, kaufland, 
mSG, Bosch, Siemens, Eon, Telenav, kaufland; aceste firme 
dispun de poziții deschise în următoarele domenii de activitate: 
contabilitate, IT, suport clienți, resurse umane, tehnic etc.
- Organizarea unei conferințe pe tema „Inserția studenților 
vorbitori de limba germană pe piața muncii din România”, 

eveniment la care au luat parte, în calitate de speakeri, Șeful 
Secției Economice a Ambasadei Republicii Federale Germania 
la București - dl. Sebastian Gromig; Președintele Clubului 
Afaceriştilor Vorbitori de Limba Germană din Nord-Vestul 
Transilvaniei - dl. Ing. Ludger Thol; CEO-ul EBS România - 
Daniel metz; Prodecanul Liniei Germane din cadrul Facultății 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Prof.univ.dr. 
mihaela Drăgan, precum și Prorectorul Liniei Germane din 
cadrul Universității Babeș-Bolyai - Prof.univ.dr. Rudolf Gräf. În 
cadrul acestei conferințe au avut loc prezentări pe diverse teme, 
după cum urmează: companiile cu capital german prezente pe 
piața muncii din România, corelarea studiilor academice cu 
nevoile pieței muncii, soft-skill-urile urmărite de angajatorii din 
mediul de afaceri al vorbitorilor de limba germană la angajare 
etc. Ulterior seriei de prezentări, a avut loc o dezbatere, unde 
studenții prezenți în sală au avut posibilitatea de a adresa 
întrebări invitaților prezenți la conferință.
- Organizarea a 7 workshopuri în parteneriat cu d-na. Asist.
univ.dr. Diana Ivana și 6 firme prezente în mediul de afaceri din 
Cluj-Napoca: BuW, Accesa, Genpact, Sykes, Emerson, Office 
Depot. La acestea au participat în total peste 20 de studenți ai 
Liniei Germane din cadrul Universității Babeș-Bolyai, care au 
avut șansa să cunoască mai în detaliu ce presupune angajarea 
propriu-zisă în cadrul unei companii, ce interese au acestea și 
care sunt trendurile impuse de actualii mari angajatori, dar au 
avut și ocazia să cunoască mai în amănunt companiile mai sus 
menționate.
- Lansarea în varianta beta a singurei platforme online de joburi 
din România, dedicată vorbitorilor de limba germană: meinjob.
ro. Scopul principal al platformei meinjob.ro este acela de a 
aduce la un loc toate ofertele companiilor din România, care se 
află în căutarea vorbitorilor de limbă germană, pentru ocuparea 
posturilor vacante.  
- Peste 20 de parteneri implicați în proiect (firme,  
fundații, instituții).
- mediatizarea evenimentului în peste 25 de publicații media, 
atât locale, cât și naționale, fapt ce a ajutat la creșterea 
vizibilității firmelor partenere în rândul publicului țintă, precum 
și mediatizarea prin intermediul canalelor de promovare online 
(website, social media) și offline (afișe, bannere, flyere).
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- Peste 20 de articole apărute în presa scrisă online.
- 2 articole publicate în cadrul ziarelor tipărite în limba 
germană, distribuite la nivel național - ADZ (Allgemeine 
Deutsche Zeitung) și Hermanstädter Zeitung.
- 3 articole apărute după încheierea evenimentului în 
cadrul: știrilor naționale de pe canalul PRO TV, ziarul național 
Adevărul, canalul TV TVR, emisiunea în limba germană.
- Afi șarea unui banner cu mărimea 8x7,2m, pe parcursul 
lunii mai, pe fațada clădirii Facultății de Științe Economice 
și Gestiunea Afacerilor, oferind maximă vizibilitate în rândul 
tuturor clujenilor.
- Trimiterea unui newsletter premergător evenimentului, 
tuturor studenților (cca. 600) Liniei Germane din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai.
- Trimiterea a 1800 de invitații referitoare la eveniment, pe 
platforma Facebook.
- Distribuirea a peste 100 de afi șe în incinta căminelor și 
facultăților aparținând Universității Babeș-Bolyai.

mein job: săptămâna carierei
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     scurtă descriere:

 2015 este anul Capitalei de Tineret. Acest titlu 
nu aduce cu sine doar vizibilitate pe plan naţional pentru 
întregul oraş, ci oferă posibilitatea organizării unei 
multitudini de evenimente pentru tineri şi nu doar.
Un asemenea proiect în cadrul Capitalei de Tineret este 
şi Cluj Never Sleeps (Clujul nu doarme niciodată), un 
proiect care reprezintă, de fapt, o noapte lipsită de somn, 
pe parcursul căreia diverse evenimente au loc. Opţiunile 
aparţin multor domenii, de la expoziţii, petreceri, concerte, 
la proiecţii de film şi multe altele.
 Gutenberg şi-a dorit să facă simţită prezenţa 
caracterului german în cadrul Cluj Never Sleeps şi a organizat, 
aşadar, o seara de proiecţii de scurtmetraje în limba germană. 
În continuarea proiecţiilor, a avut loc şi o petrecere.
 Festivalul de Scurtmetraje Gutenberg este o idee 
a organizaţiei, care foloşeste canalul video, pentru a aduce 
cultura şi limba germană mai aproape de publicul clujean 
şi nu numai. Prin proiecţii de scurtmetraje cu subtitrări în 
română sau germană promovăm limba lui Goethe. În cadrul 
fiecărei ediţii am colaborat atât cu parteneri naţionali, 
precum Institutul Goethe din Bucureşti sau Forumul 
Cultural Austriac din Bucureşti, precum şi cu parteneri 
internaţionali, precum Zilele Internaţionale de Scurtmetraj 
Oberhausen.
 Pentru această ediţie a GUk am avut ca partener 
Forumul Cultural Austriac şi am proiectat o selecţie de 
scurtmetraje, care au fost câştigătoare în cadrul Premiilor 
Austriece de Film.
 Petrecerea care s-a desfăşurat în urma serii de 
scurtmetraje a fost organizată pentru tinerii clujeni şi 
a avut ca scop creşterea vizibilităţii organizaţiei pe plan 

local, în rândul tinerilor şi studenţilor.
 Grupul-ţintă a fost format atât din studenţi şi elevi 
vorbitori de limba germană, cât şi din tineri, care au arătat 
interes faţă de cultura germană.

     rezultate obţinute:

 Prin toate activităţile prevăzute în program am 
reuşit să ne atingem scopul. Am urmărit promovarea limbii 
şi culturii germane. La toate ediţiile acestui proiect am 
reuşit să atingem un public vast, printre care şi persoane 
care nu avea cunoştinţe de limba germană, şi al căror 
interes pentru limba şi cultura germană a putut fi stimulat 
prin evenimente similare.

- Două dintre edițiile evenimentului au făcut parte din 
programul Cluj Never Sleeps - unul dintre cele mai inovative 
și renumite evenimente locale în Cluj. Persoanele prezente 
au primit şi materiale informative despre proiectele asociației 
și partenerii acesteia, contribuind prin aceasta la creşterea 
vizibilităţii organizaţiei în plan local.
-  Aprox. 200 de participanţi au fost prezenţi la after party-ul 
organizat în Flying Circus Pub.

Festivalul de scurtmetraje GutenberG în cadrul cluj never sleeps
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      scurtă descriere:

 Proiectul „Zilele Internaționale media” a fost prima 
inițiativă de schimb de elevi, fiind organizat de Asociația 
Gutenberg în parteneriat cu Bayerischer Jugendring din 
münchen. Proiectul a avut loc în perioada 2.10.-15.10.2015 
și a avut ca temă principală „Antidiscriminarea”.
 Grupe de 10 participanți din Germania, respectiv 
din România, au petrecut împreuna câte o săptămână în 
münchen, respectiv în Cluj, unde au participat la diferite 
activități. 
 Tinerii au urmat workshopuri de Jurnalism și 
Fotografie, au vizitat studioul unei televiziuni, au avut 
ocazia să vadă fostul lagăr de concentrare de la Dachau 
și, de asemenea, au  avut ocazia de a purta discuții și de 
a dezbate idei în legătură cu tema propusă – rezumând, 
proiectul a fost considerat de către beneficiari o experiență 
de neuitat. 
 Programul a inclus, desigur, și activități recreative, 
fapt ce a promovat dialogul între participanți, aceștia 
reușind astfel să își dezvolte abilități de comunicare 
interlingivistice și interculturale.  

     rezultate obţinute:

 În cadrul proiectului “Zilele Internaționale 
media”, participanții au intrat în contact  cu diverse arii 
de activitate, precum procesul de realizare al unei broșuri 
sau cu concepte de bază ale practicării etice și corecte 
a jurnalismului. De asemenea, aceștia au acumulat 
informații referitoare la situația minorităților din Germania 
și România, au învățat ce inseamnă discriminarea și 
metode prin care aceasta poate fi combătută. 

 Având în vedere că participanții provin din medii 
diferite și aparțin diferitelor culturi, a existat un schimb 
bilateral de concepții diferite, legate de cele două țări. În 
acest mod, ei și-au descoperit și dezvoltat propriile abilități. 

- Numărul elevilor participanți la proiect a fost de 20, 10 
elevi vorbitori de limba germană români și 10 elevi de 
proveniență germană;

- În total, au fost ținute 18 ore de workshop, cu tematici 
diverse: Fotografie si Atelier de scriere, Antidiscriminare, 
Jurnalism TV, Jurnalism în presa scrisă, Design si Layout 
ale unei broșuri;
- Programul a fost completat de diferite activități, care 
au avut ca scop, formarea unei imagini clare a situației 
celor două țări: întalnirea cu Consiliul Pentru Refugiați, 
Vizita la Diversity (münchen), întâlnirea cu reprezentanți ai 
Aids Hilfe, vizita fostului lagăr de concentrare din Dachau, 
întalnirea cu DJO (Deutsche Jugend in Osteuropa- Tineretul 
german din Europa de Est), excursie la Pata Rât, întalnirea 
cu reprezentanți ai minorităților din Cluj-Napoca;
- La finalul programului, au fost scrise 18 articole care au 
intrat în alcătuirea broșurii Zilelor Internaționale media, 
broşură care a fost și publicată;
- Pentru programul din România, parteneriatul cu TVR- 
Televiziunea Română, a oferit acces către un mediu al 
emisiunii în limba germană; la finalul proiectului a fost 
realizat un video de 20 de minute, în care au fost incluși 
toți tinerii înscriși la proiect; participanții nu au ajutat 
doar la conținut, ci au participat și la montajul și editarea 
materialelor video;

zilele internaţionale media
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      scurtă descriere:

 Școala de Vară reprezintă proiectul principal al 
organizației și cel mai mare eveniment extrașcolar național 
dedicat elevilor vorbitori de limba germană. 150 de tineri 
din toate părțile României dau curs invitației noastre 
spre Cluj-Napoca, unde în cadrul unei atmosfere plăcute, 
participanții își dezvoltă cunosțințele și abilitățile proprii. 
 Obiectivul proiectului este în primul rând, 
promovarea liniei germane a Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, dar în același timp, are ca scop să transmită  
participanților cunoștințe care vor pune bazele pentru 
carierele lor viitoare.
 Nu este vorba doar despre dezvoltarea 
competențelor în domeniul managementul, dar și despre 
încurajarea elevilor să organizeze propriile proiecte în 
școli.
 Grupul țintă este format din elevi între 15 și 19 ani, 
care învață limba germană ca limbă maternă sau modernă 
în diferitele școli din toată țara.
 Ca toate proiectele organizației, Școala de Vară 
combină activități, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor 
de limbă germană , cu cele care se axează pe dezvoltarea 
tinerilor. 
 Astfel, programul Școlii de Vară pune la dispoziție o 
variată ofertă de workshopuri, teambuildinguri și prezentări 
în limba germană. Acestea sunt conduse de profesori 
cu înaltă calificare a Universității Babeș-Bolyai sau de 
studenți motivați și formează cadrul în care participanții 
pot descoperi si dezvolta atât interesele personale cât și 
propriile talente.
 Câmpul tematic larg, format din activitățile 
organizate la acest proiect, acoperă domenii cum ar fi 
managementul de proiecte, negociere, managementul 
resurselor umane sau  auto-dezvoltarea. Prin participarea 
la aceste activități specifice, adolescenții pot să își formeze 
o bază în cariera lor viitoare, dar și să dobândească 
competențele de bază, care vor facilita intrarea lor în viața 
profesională.
 În acest sens, prin proiectul Școala de Vară dorim 
deasemenea ca participanții să continue studiile superioare 
în România, tot în limba germană. Pentru aceasta, elevii 
participanți pot afla timp de o săptămână ce înseamnă să 

fii student în Cluj, dar și ce înseamnă să studiezi la linia 
germană a Universității Babeș-Bolyai. Elevii pot vizita 
clădirile Universității și să participe la diferite seminarii. mai 
mult, aceștia vor fi informați despre întreaga ofertă de studiu 
a Universității Babeș-Bolyai. 

     rezultate obţinute:

 În urma proiectului „Școala de Vară Gutenberg 
2015”, participanții au reușit să își însușească cunoștințe, 
cu ajutorul cărora pot organiza singuri un proiect. De 
asemenea elevii au învățat diferiți termeni specifici în 
anumite domenii, au învățat să lucreze în echipă și să își 
asume responsabilități. Astfel si-au descoperit si dezvoltat 
calitățile. Proiectul le-a arătat participanților lumea ONG-
ului, dar și importanța unei continuități a culturii germane.

- La proiect au participat 115 elevi din întreaga țară, care 
au format prietenii în săptămâna petrecută împreună.
- Elevii provin din 27 de orașe diferite.
- Elevii fiecărei grupe au participat la 8 workshopuri 
diferite. Înafară de workshopurile centrale: managementul 
de proiecte, negociere, resurse umane și relații publice, la 
care prezența era obligatorie, a existat şi programul FOkUS. 
La Fokus participanții puteau alege dintre mai multe 
workshopuri, unul, care îl considerau cel mai important 
și util pentru ei. Workshopurile oferite prin programul 
FOkUS erau: Leadership, European Volunteering System, 
Jurnalism, Comunicare interculturală.
- 9 workshopleiteri, care au condus întregul program.
- 4 coordonatori de grupă și câte 2 voluntari pentru fiecare grupă
- 25 de organizatori, printre care 13 membrii ai organizației, 
12 voluntari, foști participanți ai proiectelor organizației.
- Programul a inclus și 2 prezentări ale unor firme nemțești 
din Cluj. Aceste 2 prezentări au informat elevii (în special 
cei din clasele terminale) despre oportunitățile de pe piața 
de muncă actuală
- Seara, elevii au avut posibilitatea de a cunoaște Clujul, 
petrecând astfel timp împreună în Capitala Europeană a 
Tineretului. În total au existat 9 activități destinate timpului liber.
- Deoarece am vrut să trezim creativitatea participanților, a 
avut loc și workshopul de creativitate. Fiecare participant 
a primit un tricou alb, pe care îl putea picta, având în 

şcoala de vară GutenberG
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considerare tema workshopului: Portretul unui lider 
adevărat.
- Într-un final a avut loc Târgul de proiecte. În grupe de 
câte 4, participanții trebuiau să prezinte un proiect inventat 
de ei și să folosească pentru această prezentare, desigur, 
cunoștințele învățate de-a lungul întregii săptămânii. 
- Peste 28 de proiecte au fost prezentate. Participanții au 
primit un formular de descriere de proiect, care trebuia 
completat, iar prezentarea propriu-zisă a fost organizată 
prin planşe construite într-un mod creativ.
- 3 membrii au existat în comisia de evaluare pentru bursa 
în Germania, 2 elevi participanţi au câştigat în cele din 
urmă câte un loc în program.
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      scurtă descriere:

 Zilele culturii  germane la Univeristatea Babeș-Bolyai, 
având la bază bogata ofertă de studiu în limba germană a 
universității, sunt o modalitate de promovare a limbii și a culturii 
minorității germane din România. Elevii și studenții vorbitori de 
limba germană au posibilitatea prin acest proiect să descopere 
cultura germană tradițională, dar și cea actuală și să participle 
la manifestări. Oferim în cadrul 
acestui eveniment, o multitudine 
de workshopuri, prezentări, 
seminarii și activități creative în 
aer liber. Toate aceste activități 
se adresează tinerilor vorbitori de 
limba germană din Cluj-Napoca și 
întreaga țară.
 În 2015 organizația 
Gutenberg și-a propus ca în 
cadrul Zilelor Culturale să ofere 
publicului nu numai evenimente 
germane clasice, ci și unele de 
actualitate. Programul trebuia să 
ofere muzică, teatru și film. Noi 
am realizat un nou concept care 
se adreseză generației tinere și 
care este deschis dezvoltării și 
multiculturalismului local. Vrem 
să oferim tinerilor acces la cultură 
într-un cadru creativ și interactiv.  
 Astfel noi am oferit în 
cadrul programului muzică și joc- 
un concert de jazz și o piesă de teatru în limba germană. Pe 
lângă acestea am oferit și o parte academică, o conferință cu 
tema „Cultura în translație”. În cadrul acestei conferințe s-au 
analizat influențele culturii române și culturii germane asupra 
traducerilor. Programul a fost completat de o proiecție de filme 
documentare despre minoritățiile germane. Aceasta a fost 
urmată de o discuție despre minoritatea germană cu regizorul 
filmelor Günter Czernetsky, care a fost invitat special pentru a 
putea relata personal istoria minorităților studenților. 
 În aceași săptămână, membrii Gutenberg împreună 
cu Organizația Studenților de la Universitatea de Artă au 
pictat scările din complexul studențessc Hașdeu cu motive 
tradiționale românești,maghiare și germane. Prin culoare am 
vrut să evidențiem multiculturalismul in mijlocul tinerilor.  

 Prin acest proiect am reușit să realizăm o apropriere 
de cultura germană poaspătă și actuală, și să o aducem mai 
aproape de tineri.
 În acest scop  Gutenberg și-a asumat să organizeze 
un concert jazz cu o trupă din Germania și una din Austria, și o 
piesă de teatru în limba germană atât în Cluj-Napoca cât și în 
Satu mare.
 Grupul țintă al proiectului nu a fost numai tinerii 

vorbiitori de limba germană, ci toți 
cei interesați de cultura germană.

 Prin artă este cel mai ușor 
să aduci la un loc cultura, istoria 
și actualiatea, iar muzica și teatrul 
aprțin tot artei.

rezultate obţinute:

 Pe de-o parte dorim să 
acoperim prin activitățile noastre 
nevoia de evenimente culturale în 
limba germană, dar și sa trezim 
interesul tinerilor de a participa în 
viitor la activități culturale. 
 În perioada 31 octombrie- 
8 noiembrie am organizat 4 
evenimente care au acoperit 
domenii precum teatru, film, 
muzică și limbă.
 La concertul de jazz au 
participat aproximativ 300 de 

clujeni, piesa de teatru s-a bucurat de un public în număr 
de 50 de persoane, la proiecția de film urmată de discuția 
cu regizorul au luat parte 20 de studenți, iar la conferință au 
participat 25 de studenți. 
 În total Zilele Culturale Germane s-au bucurat de un 
public de aproape 400 de persoane, tineri, profesori ai linei de 
studio în germană, părinți ai elevilor vorbitori de limbă germană 
și alți interesați de limba și cultura germană.

zilele culturale Germane
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      scurtă descriere:

 Scopul principal al acestui proiect este de a aprofunda 
cunoștințele de limba germană, dar nu numai în ceea ce 
privește etimologia și fonetica, ci şi în ceea ce privește cultura. 
Noi promovam într-un mod interactiv, creativitatea și depășirea 
barierei lingvistice în rândul tinerilor vorbitori de limba germană. 
Grupul ținta este reprezentat de elevii vorbitori de limba 
germana cu vârsta cuprinsă între 15 si 19 ani.
 În perioada 13-19 decembrie 2015 am petrecut 
împreună cu 40 de tineri vorbitori de limba germană o 
săptămână plină de activități si workshopuri în Baru mare, la 
baza de practică a Universităţi Babeş-Bolyai.
 Tema acestui an “Politica europeană de tineret: 
Integrare şi toleranță” este menită ca o acțiune care să 
atragă atenția participanților asupra problemelor actuale. De 
asemenea aceasta este mijloc informativ,pentru ca participanții 

să își creeze o opinie cu privire la această problematică.
 Toate workshopurile organizate au avut ca finalitate o 
simulare, care a durat două zile și în care participanții preluau 
rolul reprezentanțiilor diferitelor țări europene.
 Prin workshopuri cu teme ca democrația, minoritățile, 
comisia europeană, comunicare eficientă și public speaking, 
dezbatere și argumentare și negociere și convingere am 
incercat să le oferim participanților toate cunoștințele necesare 
pentru simulare.

tabăra de iarnă GutenberG
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      rezultate obţinute:

 Participanții la Wintercamp au primit pe parcursul 
taberei informații importante cu privire la negociere și 
diplomație. În afară de aceasta și-au format o imagine clară 
despre spațiul european și poziția actuală a Europei.

 Principalele rezultate așteptate de la acest proiect 
nu au fost numai conștientizarea tinerilor în contextul dat și 
oferirea de aptitdini și valori, precum toleranța, competențe 
de comunicare și de negociere, ci și creearea unei legături 

între tinerii voritorii de limbă germană pentru a dezvolta 
comunitatea vorbitoare de limba germană.

- 60 de tineri participanți, din 21 de orașe din România,
- peste 30 de ore de workshop și training în limba germană, 
susținute de 9 traineri,
- un joc de roluri, cu scopul de a pune în practică toate 
cunoștințele acumulate pe parcursul săptămânii de proiect.
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ziarul GutenberG

 Ziarul Gutenberg este o inițiativă a asociației 
Gutenberg de a crea o publicație în limba germană, 
de la tineri pentru tineri.  La scrierea articolelor 
contribuie atât elevi vorbitori de limba germană din 
diferite orașe din țară și studenți ai liniei de studiu 
în limba germană a universității Babeș Bolyai, cât 
și profesori tineri și persoane din mediul german 
care își doresc să livreze conținut adecvat tinerilor.
În 2012 a apărut prima ediție tipărită a ziarului. 
O nouă ediție a ziarului este tipărită anual și este 
este distribuită elevilor, studenților și partenerilor 
în cadrul  „Caravanei Gutenberg“. Tot în 2012 a 
fost lansată  și varianta online a ziarului: 
www.gutenberger.ro.

 Această inițiativă a pornit de la dorința 
membrilor de a avea o publicație cu caracter 
cultural, prin care să promoveze valorile asociației. 
De asemenea elevii și studenții au posibilitatea 
să își exprime liber propria opinia în legatură cu 
diverse aspecte culturale și societatea actuale 
prin intermediul acestui ziar. Fiecare ediție a 
ziarului conține oferta de studiu a liniei germane a 
universității Babeș-Bolyai.
 În anul 2015 a existat o ediție specială 
a ziarului Gutenberg finanțată de Consulatul 
Germaniei din Sibiu și ministerul de Externe în 
cadrul programului Cluj-Capitală Europenă de 
Tineret.
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 Ghidul Studentului este o broșură, care 
este distribuită anual în rândul studenților anului 
întâi. Scopul acestei broșuri este de a ajuta 
noul student să se adapteze vieții de student. 
Ghidul conține informații privind universitatea, 
performanțele și resursele acesteia, Consiliul 
Studenților, oferta activităților extracuriculare, 
precum și sfaturi pentru noii studenți despre cum 
ar putea să își petreacă timpul liber. Organizația 
Gutenberg și-a luat și în acest an angajamentul 
ca, împreună cu reprezentanții studenților liniei 
germane în Consiliul Studenților, să realizeze o 

versiune a ghidului și în limba germană. Diferența 
între cele două broșuri, cea în română și cea în 
germană constă în faptul că, cea în limba germană 
abordează temele relevante studenților vorbitori 
de limba germană, adică atât informații despre 
locuri, evenimente și activități care pun accentul 
pe limba germană, cât și informații cu privire la 
ofertele de muncă și oportunități de practică.

 În fiecare an tipărim până la 350 de 
exemplare. De asemenea ghidul poate fi găsit și 
pe pagina noastră de internet.

Ghidul studentului de la linia Germană a ubb
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universitatea babeș-bolyai

e v e n i m e n t e  o r G a n i z a t e  î n  p a r t e n e r i a t

 Universitatea Babeș-Bolyai este cel mai 
vechi partener al organizației. Inițial, Gutenberg- 
organizația studenților vorbitori de limba germană 
a fost inființată numai pentru studenții de la linia 
germană a acestei universități.   Astăzi ne adresăm 
unui grup țintă mult mai mare, dar promovarea 
liniei de studiu în limba germană și dezvoltarea 
studenților UBB rămâne o prioritate a organizației.

 Universitatea susține activitățile noastre  
prin spații, transport sau posibilități de cazare, pe 
care le putem solicita.
 Noi promovăm în cadrul tuturor proiectelor 
noastre întreaga ofertă de studiu în limba germană 
a universității, tipărim ghidul studentului în limba 
germană și facem cunoscute ofertele de master în 
rândul studenților. 
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Festivalul de vară al economiei Germane

Festivalul de toamnă al economiei Germane

recepţia de anul nou

 În 26 de iunie a avut loc Festivalul de Vară al 
Clubului Afaceriştilor Vorbitori de Limba Germană din 
Nordul Transilvaniei, un eveniment care aduce împreună 
numeroşi actori din mediul economic, politic, academic şi 

cultural. Prezenţa asociaţiei noastre s-a putut resimţi ca 
parte implicată în organizarea festivităţii şi la întâmpinarea 
oaspeţilor. Gutenberg este invitat la fiecare ediţie a 
Festivalului de Vară.

 Festivalul de Toamnă al Clubului Afaceriştilor 
Vorbitori de limba germana din Nordul Transilvaniei a 
devenit deja o tradiție culturală în Cluj.  La acest eveniment 
poți întâlni persoane din comunitatea germană, persoane 
din lumea economică și culturală germană a clubului și 
poți realiza noi contacte.
  Organizatorii se ocupă de fiecare dată de toate 
detaliile, astfel publicul poate participa la o serie de 

prezentări și activități, referitoare la cultura germană și 
economia în Transilvania. Firmele prezente la Festivalul de 
Toamnă,  au venit nu numai sa își prezinte produsele, ci și 
cu o prezentare a oportunităților de afacere și angajare. 
 Organizația noastră s-a implicat activ atât în 
mediatizarea evenimentului, cât și în desfășurarea 
acestuia. Am avut și un stand de informații unde ne-am 
prezentat proiectele și activitatea.

 În fiecare an în ianuarie, Clubul Afaceriştilor 
Vorbitori de limba germană din Nordul Transilavaniei 
oraganizează un eveniment pentru a sărbători noul an, a 

încheia parteneriate și a realiza noi contacte.
 Organizația Gutenberg este prezentă în fiecare an 
la eveniment și ajută la organizare.
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Faza naţională a olimpiadei de Germană modernă

schwaben international - bursă în Germania pentru 2 participanţi la şcoala de vară

 Săptămâna altfel are loc în fiecare an 
în semestrul al doilea, în apropierea Paștelui. 
Această săptămână are rolul în sistemul de 
învățământ românesc, de a da șansa elevilor 
să facă ceva practic, să facă diverse excursii 
sau să ia parte la diferite programe. În această 
săptămână se organizeaza faza națională a 
olimpiadei de limbă germană modernă. Toți elevii 
claselor IX-XII, care studiază germana ca limbă 
străină la școală, indiferent de nivelul la care 
studiază, au șansa să ia parte la acest concurs 
la nivel local. În funcţie de rezultatele obținute 
aceștia pot trece mai departe la faza județeană, 
respectiv națională. La faza națională participă cei 
mai buni elevi din toată țara care își reprezintă 
județul din care provin. membrii Gutenberg 

au avut în 2015 onoarea să ofere workshopuri 
profesorilor însoțitori, o prezentare a proiectelor 
Gutenberg tuturor participanților și de asemenea 
să organizeze un concurs pentru participanții 
la olimpiadă. Cele două workshopuri au avut ca 
temă principală managementul proiectelor, dar au 
fost și o bună oportunitate de purta discuții libere 
cu profesorii. Ne-am prezentat proiectele și am 
dezvoltat împreună o noua idee pentru elevi. S-a 
discutat pe larg inițiativa Jupro, rețeaua pentru 
elevi prin care elevii pot primin susținere pentru 
propriile proiecte în limba germană.
 Feedback-ul profesorilor prezenți a fost unul 
pozitiv și mulți dintre elevii prezenți la olimpiadă 
au venit în iulie la școala de vară.

 În 2015 Gutenberg a primit șansa să aleagă doi dintre 
participanții Şcolii de Vară pe care să îi trimită cu o bursă în 
Germania. 
 Câștigătorii acestei burse vor petrece o lună în  anul 
2016 în Germania. Structura programului este următoarea: 
participanții din mai multe țări din Europa vor petrece o 
săptămână în Stuttgart unde vor vizita orașul și obiectivele 
turistice, iar restul de trei săptămâni le vor petrece la o familie 
gazdă în Baden- Württemberg unde vor merge la școală, vor 
cunoaște mai bine familia gazdă și vor încerca să se adapteze 
la viața de zi cu zi. Programul de burse este finanțat de către 
Donauschwäbische kulturstiftung Baden-Württemberg și de 
către Republica Federală Germania. Programul se numește 
“Sprachaufenthalt” și este organizat de către asociația 
“Schwaben International”.
În urma discuțiilor avute cu conducerea asociației “Schwaben 
International”, aceștia au fost de acord ca două dintre locurile 
alocate României să fie ocupate de participanți ai Şcolii de Vară. 
Cei doi câștigători trebuiau bineînțeles să îndeplinească diferite 
condiții, care apar și pe site-ul www.sommerschule.ro:
- Competențe sociale și caracterul prietenos erau foarte 
importante;
- Punctualitatea
- Implicarea activă în cadrul programului a fost de asemenea 
importantă
Câștigătorii trebuiau să aiba în anul 2016 sub 17 ani.
A fost creată o comisie de evaluare formată din: unul dintre 
traineri, președintele organizației și un membru al organizației, 
care trebuia să urmărească participanții pe parcursul proiectului 
și să discute cu trainerii și îndrumători de grupe.

 Cei 150 de participanți la proiect au fost împărțiți în 
grupe de câte 20, iar fiecare grupă avea câte un coordonator, 
membru în organizație, care avea rolul de îndrumător. Aceștia 
trebuiau să facă propuneri comisiei pentru cele două burse.
 Toate trainingurile și activitățile au fost susținute 
de către profesori tineri sau studenți ai liniei germane a 
universității. Aceștia puteau la rândul lor să facă propuneri 
pentru cele două burse, având în vedere că au interacționat cu 
elevii la workshopuri.
 Fiecare îndrumător a fiecărei grupe a completat un 
formular prin care propunea comisiei participantul din grupa sa 
care a fost cel mai activ și care s-a remarcat prin participare, 
entuziasm, punctualitate și creativitate. De asemenea, trainerii 
au propus unul sau doi participanți care au fost cei mai activi la 
workshopul lor.
 Dintre cei 8 participanți propuși au fost aleși cei 2 
câștigători pe baza unui interviu. Acesta a fost realizat de către 
comisie.
 Cei doi participanți care au câștigat sunt Cătălin Sbera 
și Oana Neagoe doi elevi din Cluj respectiv Sibiu.
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holzstock Festival

restart & music Festival

 Festivalul Holzstock 2015 s-a 
născut dintr-o idee, o biserică fortificată, 
niște tineri…..  și multă râvnă. Ofertele 
au fost numeroase fiind pentru fiecare 
persoană câte ceva: workshopuri, muzică 
bună și o zonă destinată relaxării (fără a uita 
de toboganul cu apă). Prima seară am avut 
onoarea să o petrecem ascultând muzică 
bună alături de I’m the Trip , Guilty lemon, 
k2 și Sergiu Bolota.  
 Atmosfera a fost extraordinara atât 
în zona de concert, cât și în zona destinată 
relaxării și la toboganul cu apă. A doua zi a 
început cu un mic dejun echilibrat, inclus în 
preț, și a continuat  cu workshopuri pentru 
ONG-uri. Fiecare a petrecut ziua exact așa 
cum și-a dorit; liniștit într-un colț la umbră, 
cu mulți alții la toboganul de apă; în hamac 
sau în cort(pentru a își reîncărca bateriile 

pentru seară). S-a lăsat și a doua seară 
și peste tot se putea observa numai voie 
bună. Toți erau veseli, plini de energie și 
entuziasmați de ceea ce urma. 
 Conceptul festivalului Holzstock, nu a 
fost acela să aducă cât mai multă lume 
într-un loc, ci să strânga cât mai multă 
lume care promovează aceleași valori, care 
se mulțumesc cu puțin, care pot creea 
această atmosferă specială împreună. S-a 
format o mică familie, care râde, cântă și 
dansează împreună și care își petrece seara 
împreună la un foc de tabără și împarte de 
la un sandviș până la jumătatea de bere pe 
care și-a mai cumpărat-o. Toate acestea 
reprezintă o comunitate unită. 
 membrii Gutenberg au oferit un workshop 
în cadrul programului.

 Festivalul RestArt & music  a avut loc anul acesta 
în perioada 20-30 octombrie și a acoperit 5 domenii: teatru, 
muzica(conceret și pedagoga trăiri), artă stradală, filme 
documentare și cărți.
 Acest festival a luat naștere din nevoia de a oferi 
muzică de calitate și cultură în Satu mare. Festivalul RestArt 
& music este cel mai diversificat festival local din Satu 
mare și  oferă cel mai mare eveniment de jazz din 2012 

până astăzi. Echipa RestArt & music are misiunea de a oferi 
publicului sătmărean un eveniment de înată calitate, care 
să acopere necesitatea de cultură, dar care să stimuleze și 
creativitatea tinerilor.
 Evenimentul este organizat de către Asociația 
Samstudia-Organizația tinerilor sătmăreni. În 2015 
Gutenberg a fost partner al festivalului, având în vdere că 
am invitat trupele de jazz din Germania și Austria.
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 Organizația Gutenberg a avut de mai multe ori șansa 
să colaboreze cu Institul de Relaţii Externe, în special cu 
Coordonarea Regională pentru România, Serbia şi Ungaria.

  proGramul pentru asistent cultural

 2015 a fost anul în care membrii Gutenberg au luat 
parte la programul pentru asistent cultural. Am aplicat cu un 
proiect de dezvoltare, care implica promovarea minorității 
germane și a comunității germane în România şi l-am și 
obținut. Ca obiective propuse am avut evenimente locale, 
ca de exemplu Zilele Cultural Germane în Cluj-Napoca, 
și inițiative naționale cum ar fi consolidarea cooperării 
cu instituțiile care sunt dedicate promovării minorității 
germane. La nivel internațional am realizat o bază de date 
completă cu contactele altor organizații studențești sau de 
tineret din Europa.

  proGram de practică

 Acest program, este o nouă inițiativă a institutului 
de relaţii externe, care a oferit șansa membrilor Gutenberg 
să petreacă o lună ca stagiari în diferite instituții culturale. 
Aplicația consta în a avea un plan concret de proiect și a găsi 
o instituție în Europa care să aibă un proiect asemănător în 
desfășurare. Scopul este de a transmite cunoștințele în acest 
domeniu și astfel să se dezvolte comunitatea vorbitoare de 
limba germană.

Din organizația Gutenberg a existat o participantă care 
a petrecut o lună în Berlin la instituția Youth of European 
Nationalities YEN, pentru a câștiga experință în domeniul 
proiectelor internaționale și a implementa pe viitor astfel 
de idei în cadrul organizației Gutenberg.

  workshop pe democraţie

 În weekendul 20-22 noiembrie 2015 s-au întâlnit 
20 de elevi vorbitori de limba germană cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 17 ani din România și Ungaria, pentru a 
descoperi împreună componentele democrației.
 Coodonarea Regională pentru România, Serbia 
şi Ungaria a Institutului de Relaţii de Externe a organizat 
în colaborare cu organizația Gutenberg și Universitatea 
Babeș-Bolyai un atelier de democrație. 

scările GuteberG

institutul de relaţii externe

 Com’On Cluj-Napoca a fost o inițiativă de 
crowdfunding prin care toți clujenii au putut primi susținere 
financiară, pentru a implementa un proiect pentru orașul 
Cluj-Napoca. 
Gutenberg a readus culoarea în campusul universitar 
Hașdeu în cadrul proiectului Com’On Cluj și a Capitalei 
Europene de Tineret.
 Treptele, pe care urcă zilnic studenții Universității 
Babeș-Bolyai, au fost decorate cu motive culturale 
tradiționale românești, maghiare și germane. Aceasta a 
avut ca scop evidențierea multi- și interculturalismului.
Această inițiativă a fost implementată cu ajutorul 
organizatiei ASUAD, Asociația Studenților Universitații de 

Artă și Design.
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 Democrația nu este numai o formă de guvernare, ci 
mai degrabă un mod de viață și  o formă a unei coexistențe 
pașnice. Atelierul s-a axat pe metoda Betzavta. În ebraică, 
Betzavta înseamnă împreună, și este o metodă care conduce 
la o mai bună înțelegere a democrației și care are toleranța 
ca punct central. Scopul metodei este de a întelege structura 
coexistenței democratice în societate cu ajutorul experiențelor 
trăite la training. Exercițile Betzavta sunt orientate pe experiență 
și au rezultate bune ca abordările clasice.

 Prin jocuri interactive și simulări sunt transmise 
întelegerea și responsabilitatea coexistenței în democrație. 
Dreptul libertății unei persoane în societate este analizat şi 
totul este interogat. Se încearcă provocarea ipotezelor tacite și 
a prejudecăților inconștiente și acestea sunt puse sub semnul 
întrebării, pentru a înțelege procesul de luare a deciziei în grup 
și pentru a analiza critic.

 În 2015 sașii au petrecut ca în fiecare an din ultimii 
65, zilele de Rusalii în orașul partener Dinkelsbühl. La întâlnire 
au fost invitați și doi membri Gutenberg. Organizația noastră 
a avut onoarea în acest an să câștige Premiul pentru Tineret 
pentru activitatea noastră din acest an. Orașul ne-a întâmpinat 
prietenos cu  un concert al cunoscutului Nik P. , iar atmosfera 
bună nu s-a lăsat așteptată. Sâmbătă au avut loc conferințe. 
Primarul și-a spus cuvântul de deschidere sub motto-ul: 
Identitatea merită. Personalități importante din Germania 
precum Barbara Stamm,președintele parlamentului din Bavaria, 
sau Bernd Fabritius, reprezentat în parlament, dar și din România 
(Paul Jürgen Porr, DFDR) au fost de asemenea prezenți. După 
conferință a fost organizat un târg săsesc unde se puteau gusta 
specialități săsești sau se putea bea o bere românească. Astfel 
fiecare se putea simți ca în Transilvania. Deoarece credința este 
foarte importantă pentru sași, duminica a început cu slujba 

duminicală. Aceasta a fost urmată de o paradă a costumelor 
populare, reprezentând atracția zilei. Cu mic cu mare, fiecare 
și-a putut face o părere despre îmbrăcămintea bunicilor și a 
străbunicilor. După-amiază a avut loc decernarea premilor 
în biserica evanghelică, la care a participat foarte onorată 
și organizația noastră. Nu numai că am simțit tradiția, dar și 
bucuria sașilor de a se revedea. 

 2015 a fost un an productiv, iar toate evenimentele 
și proiectele nu ar fi putut fi relizate fără ajutorul partenerilor 
noștri, care au avut încredere în noiși ne-au susținut. Vrem să 
le mulțumim și să le promitem că ne vom strădui ca pe vitor 
munca noastră împreună să fie la fel de productivă.
Au fost alături de noi:
universitatea babeș-boylai
școlile:
Liceul Stephan Ludwig Roth mediaş
Liceul Joseph Haltrich Sighişoara
Liceul Johannes Honterus Braşov
Liceul Dr. Ioan mesota Braşov
Liceul Samuel von Brukenthal Sibiu
Liceul Pedagogic Andrei Şagună Sibiu
Liceul Onisfor Ghibu Sibiu
Liceul Decebal Deva
Liceul Nikolaus Lenau Timişoara 
Liceul Adam müller Guttenbrunn Arad
Liceul  Friedrich Schiller Oradea
Liceul Johann Ettinger Satu mare

Colegiul German Goethe Bucureşti 
instituţiile din românia:
Forumul Cultural Austriac
Institutul pentru Relaţii Externe
Ambasada Elveției
ministerul Educației- Inspectorii generali pentru limba gemarnă 
ca limbă străină și maternă
ZfA
Erasmus Büchercafe Sibiu
instituţiile din Germania
Haus des Deutschen Ostens
Bayerischer Jugendring
Donauschwäbische kulturstiftung
Forumurile:
Forumul de Tineret German Sibiu
Forumul German Brașov
presa:
Ziarul Allgemeine Deutsche Zeitung
Ziarul Hermannstädter

premiul pentru tineret în dinkelsbühl 

mulţumiri
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 Clujul a fost ales în 2015 Capitală Europeană de Tineret!
Titlul a fost accordat în cadrul unui concurs public la care 
au participat 49 de țări europene. Pentru 2015 au concurat 
12 dintre acestea; fiecare țară cu un proiect propriu și cu un 
program complet pe întreg anul. Scopul programului din Cluj 
era susținerea tinerilor și organizațiilor de tineret în implicarea 
activă pentru a schimba societatea printr-un proces de 
dezvoltare a orașului responsabilă și durabilă.
 Conceptul din Cluj-Napoca din 2015 a avut la bază 
schimbul dintre spațiu, cultură, performanță, muncă, prietenie, 
încredere, viziune, valorile europene comune, prin apropierea 
de teme precum tineret, răspundere și dialog structurat. Iar cu 
acest concept Clujul a câștigat!
 Titlul a fost acordat de Forumul European de Tineret 
primăriei Cluj-Napoca. Federația SHARE Cluj-Napoca a fost 
resopnsabilă de punerea proiectului în aplicare.  Astfel a fost 
încheiat un parteneriat public-privat.

 Federația SHARE Cluj-Napoca a fost înființată cu 
scopul de a investi mai mult în tineret și astfel să se obțină o 
dezvoltare durabilă și responsabilă a comunității locale. Alte 
scopuri ale federației sunt acelea de a susține organizații de 
tineret și de a implementa programul capitalei de tineret.
Federația SHARE a coordonat astfel întreg programul, dar 
proiectele și evenimentele au fost implementate de organizațiile 
partenere.
 Organizația Gutenberg a fost membru fondator al 
federației, care a unit diferitele organizați din Cluj, și a fost 
responsabilă de partea din program, care avea ca punct de 
plecare limba și cultura germană.

 Promovarea limbii și culturii germane rămâne în 
continuare un obiectiv al organizației.  Cu toate acestea 
astăzi punctul central al tuturor proiectelor noastre constă în 
dezvoltarea personală a tinerilor vorbitori de limbă germană.
 Noi promovăm cunoștințele și valorile organizației, 
voluntariatul și ce înseamnă să preiei inițiativa proprie. De 
asemenea susținem mobilitatea internațională. Dorim să 
permitem dezvoltarea persoanală și profesională a tinerilor 
vorbitori de limba germană.
 Pe termen lung ne dorim să dezoltăm comunitatea 
tinerilor vorbitori de limbă germană la nivel european și să 
cream inițiative locale ale tinerilor și studenților. Vrem să le dăm 
posibilitatea elevilor vorbitori de limbă germană din România 
să implementeze în orașele lor proiecte în limba germană 
sub numele Gutenberg. Aspirăm către o comunitate unită a 
vorbitorilor de limbă germană și din alte țări europene unde 
germana nu este vorbtă ca limbă maternă. Tinerii vorbitor de 
limba germană din Ungaria, Polonia,Serbia, sau Slovacia au 
nevoi asemănătoare cu ale noastre, există un fond al limbii 
germane și o istorie în toate aceste țări, și există interesați, care 
studiază limba germană ca limbă străină și au nevoie de cadrul 

în care să își dezvolte cunoștiințele despre limba și cultura 
germană.Sperăm să reușim să organizăm prin contactele 
noatre și proiecte internaționale în această direcție.
 Datorită planurilor noastre de vitor și aspirațiilor 
noastre, organizația Gutenberg rămâne cadrul perfect în care îți 
poți depăși limitele și te poți dezvolta.

2015 capitala europeană de tineret

planuri de viitor
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 JuPro este noul proiect al organizației Gutenberg , prin 
care tinerii vorbitori de limbă germană din întreaga țară pot 
organiza proiecte în limba germană la ei în oraș.

    descrierea conceptului:

 ‘’Gutenberg JuPro‘‘ este o inițiativă a organizației 
Gutenberg care susține tinerii vorbitori de limba germană, să 
organizeze mici proiecte în școlile lor. Scopul acestui proiect 
este de a introduce proiecte de tineret în comunitatea vorbitoare 
de limbă germană din țară, sub numele de GUTENBERG, de a 
promova limba germană în România  și de a susține dezvoltarea 
tinerilor vorbitori de limba germană. Gutenberg îi va ajuta pe 
elevi cu o sumă de bani și cu mentorat din partea membrilor 
organizației, pentru ca aceştia să implementeze proiectele pe 
plan local.
 În cazul în care v-am trezit interesul, iată care sunt 
pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a depune un proiect:
pasul 1-dezvoltarea unei idei de proiect și 
stabilirea unei echipe 
 Elevii se gândesc la un proiect realizabil și care ar 
putea avea success(temă, titlu, grupă țintă, perioadă, plan de 
finanțare, material necesare) și găsesc persoanele necesare 
pentru a implementa proiectul.
pasul 2- scrierea și depunerea proiectului
 Pe site-ul organizației este deisponibilă completarea 
cererii de aplicare. Este un formular de participare, metodologia 
și calendarul cu toate termenele limită pentru tot programul.
Pană la termenul limită pentru depunere trebuie completată 
cererea cu informațiile cerute: descrierea ideii, scopul proiectului, 
grupul țintă și planul de finanțare.  Cererea conține și explicații 
la fecare punct, iar pentru neclarității vă puteți adresa oricând 
membrilor Gutenberg. Având în vedere că există și o susținere 
financiară, pentru a aplica este necesară și semnătura unei 
persoane majore.
mai multe informații precum și metodologia completă cu reguli și 
procesul de aplicare poate fi găsită la adresa www.gutenberg.ro.
pasul 3- repere și mentorat
 Organizatorii JuPro trebuie să țină la curent membrii 
Gutenberg pe tot parcursul proiectului cu desfășurarea acestuia. 
Există anumite sarcini concrete pentru pregătirea unui proiect, 
care trebuie îndeplinite până la un anumit termen limită. Elevii 
trebuie să raporteze toate aceste lucruri. Etapele de pregătire a 

proiectului și termenele limită diferă de la proiect la proiect.
Pe site nu există numai anexele de la pasul 2, ci și diferite 
instrumente care pot ajuta la o mai bună organizare a unui proiect, 
un model pentru o diagram Gantt și diferite modele de cereri.
pasul 4- implementarea proiectului
 Proiectul se va desfășura după planul stability. 
Organizatori trebuie să aibă în permanență grijă să se încadreze 
în buget, să adune toate bonurile fiscal și facturile, să facă poze 
la eveniment și bine înteles să se disteze și să învețe ceva.
pasul 5- depunerea raportului
 Este foarte impoetant ca la sfârșitul proiectului să fie 
predat și un raport cu rezultatele obținute. Acest raport are ca 
scop pe de-o parte măsurarea succesului proiectului, dar și și 
pentru o vitoare aplicație, în cazul în care după prima experință 
se mai dorește organizarea de proiecte sub numele Gutenberg.

jupro
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GutenberG în jurul lumii

 Gutenberg în jurul lumii este o inițiativă pentru membri, voluntari 
și prieteni ai organizației, care face oraganizația Gutenberg cunoscută în 
întreaga lume. Tinerii poartă ideile noastre cu ajutorul stickerelor cu logo-
ul nostru și diferite citate motivaționale în călătoriile lor în toată lumea.
Astfel vom crea o hartă proprie și interactivă la care poți participa și tu. 
Noi trimitem gratuit stickere oamenilor care vor să ne ajute și așteptăm 
în schimb numai o poză cu un loc frumos și stickerul nostru. La sfârșitul 
anului 2015 vrem sa 
creăm un album în care 
să fie trecute cele mai 
importante locuri.

4 cONtiNeNte / 17 ţăRi / 60 ORAşe

NOVI SAD - SERBIA

VIENA - AUSTRIA

BUDAPESTA - UNGARIA

BRAŞOV - ROmÂNIA

NEW YORk - STATELE UNITE ALE AmERICII

PEkING - CHINA

BERLIN - GERmANIA

PARIS - FRANŢA

DAkAR - SENEGAL
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