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CE ESTE GUTENBERG?

Ne considerăm o organizaţie mare sau, cu siguranță, una care gândește mare. Suntem 
o echipă de studenți care în ultimii șapte ani a uimit prin rezultate, prin proiecte, prin 
entuziasm și, nu în ultimul rând, prin implicare.
Pe parcursul anilor de activitate și acumulând tot mai multă experiență, am conturat 
o strategie de dezvoltare a asociației, care oferă o viziune comună pentru tot ceea ce 
întreprindem.

Why: 
Dorim să schimbăm lumea într-un loc mai bun, unde toți muncesc și contribuie conștient 
la procesul de transformare.

How: 
Credem în construirea unui cadru sustenabil în care comunitatea Gutenberg, prin 
angajament, proiecte și educație, contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune.

What: 
Organizăm proiecte pentru și alături de tinerii vorbitori de limba germană, la nivel local, 
național și internațional, cu scopul de a contribui la dezvoltarea comunității Gutenberg.
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ASOCIAȚIA GUTENBERG

Asociația Gutenberg - Organizația studenților vorbitori de limba germană este singura 
organizație studențească din țară, a cărei activitate se adresează tuturor tinerilor vorbitori 
de limbă germană, în vederea dezvoltării acestora pe plan personal și profesional, prin 
intermediul proiectelor organizate. Asociația este un facilitator al dezvoltării societății 
civile, prin valorile și ideile pe care le promovează în rândul membrilor și al participanților 
la proiectele inițiate. 
Sediul organizaţiei se află în Cluj-Napoca, însă proiectele pe care membrii acesteia le 
desfăşoară se adresează tinerilor vorbitori de limba germană din întreaga ţară. 
Cu un istoric, care în momentul de față se întinde pe o durată de 7 ani și jumătate, timp 
în care am desfășurat peste 60 de proiecte pentru studenți și elevi vorbitori de limbă 
germană, ne propunem ca și în acest an  să continuăm activitatea organizației și, cu 
ajutorul dumneavoastră, să ne dezvoltăm și să creștem.

Începând cu anul 2017, din dorința de a livra și mai multă educație în rândul tinerilor 
vorbitori de limba germană și de a fi în contact cu posibili viitori parteneri din mediul 
privat, dar și cu instituțiile importante din mediul germanofon, am luat decizia de a 
ne extinde echipa și în București și Timișoara. Astfel, vom reuși să oferim unui număr 
mai mare de tineri vorbitori de limba germană oportunitatea de a fi parte activă din 
comunitatea Gutenberg, comunitate care își propune să fie un agent al schimbării în 
mai bine la nivel național.
Echipele Gutenberg București și Gutenberg Timișoara vor fi formate din tineri 
entuziasmați pentru organizarea de proiecte de tineret, culturale, antreprenoriale, în 
limba germană, din tineri aspiranți la valorile Gutenberg, studenți la diferite universități 
ce au specializări cu predare în limba germană, din București, respectiv Timișoara. 
Fondarea acestor grupuri de inițiativă reprezintă primul pas pentru construirea unor 
comunități locale solide, vorbitoare de limba germană.
Vă invităm să susțineți comunitatea, organizația și activitatea tinerilor vorbitori 
de limbă germană, la nivel național!

NOI OPORTUNITĂȚI: GUTENBERG @ BUCUREȘTI, TIMIȘOARA
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GUTENBERG ÎN CIFRE

63 de proiecte organizate în 7 ani și jumătate, din care 24 locale // 29 
naționale // 9 internaționale

960+ de elevi de liceu, vorbitori de limba germană, beneficiari direcți, 
participanți la taberele Gutenberg

14500+ de tineri care au interacționat cu asociația pe 
parcursul anilor de activitate

250+ de foști sau actuali membri în organizație, studenți vorbitori de limba 
germană

22+ de orașe din România vizitate în cadrul Caravanei Gutenberg

25+ de licee vizitate în România, unde se predă limba germană, ca 
limbă maternă sau intensiv

11000 de exemplare tipărite ale Ziarului Gutenberg
850+ de ore de workshop-uri, în cadrul taberelor Gutenberg
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5000+ de Like-uri pe pagina de Facebook

45+ de entități instituționale partenere, atât din România, cât și în străinătate

25+ de entități private partenere, de-a lungul anilor de activitate

11 inițiative independente în 10 orașe din țară, sub egida Gutenberg
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CARAVANA GUTENBERG

Acest proiect constă în vizitarea liceelor cu predare a limbii germane, fie ca limbă maternă, 
fie ca limbă străină, din diferite oraşe din România, precum şi a universităţilor și instituţiilor 
din spațiul germanofon din România.
Obiectivele acestui proiect sunt promovarea organizaţiei şi a proiectelor desfăşurate, 
promovarea partenerilor asociației, dar şi promovarea studiului universitar în limba germană. 
De asemenea, pe plan internaţional, se vizitează diferite instituţii din spaţiul germanofon, în 
vederea încheierii unor parteneriate.

Rezultatele ediției precedente:
17 oraşe din România, Ungaria, Austria și Serbia vizitate,
19 instituții din România și 13 instituții din străinătate vizitate, 
2500+ de elevi din aproximativ 120 de clase (clasele IX-XII) au fost informați în legătură cu 
proiectele asociației, oferta de studii academice în limba germană şi partenerii asociaţiei,
1500+ de adrese de e-mail ale elevilor, precum şi ale cadrelor didactice, adăugate în 
newsletter-ul organizaţiei,
500+ de chestionare distribuite elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, pentru a a afla dorințele 
elevilor în ceea ce privește continuarea studiilor,
2000+ de exemplare din Ziarul Gutenberg au ajuns la elevi, cadre didactice şi instituţii 
germanofone,
200+ afișe promoționale distribuite, cu proiectele desfăşurate de asociaţie în anul în curs.

M A RT I E - A P R I L I E    R O, H U ,  D E ,  AT I N T E R N AŢ I O N A L 3 0 0 0

Ediţia cu

     numărul
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Ediţia cu

     numărul
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ȘCOALA DE VARĂ GUTENBERG

Școala de vară reprezintă proiectul principal al organizației și cel mai mare eveniment extrașcolar 
dedicat elevilor de liceu vorbitori de limbă germană din România. Tineri din toate părțile României 
dau curs invitației noastre spre Cluj-Napoca, pentru a participa la o serie variată de workshop-
uri de management de proiect și dezvoltare personală, ateliere de creativitate, jocuri, simulări 
și activități de timp liber.
Scopul proiectului este dezvoltarea personală a tinerilor vorbitori de limba germană, de la nivel 
național. Proiectul vizează stimularea creativității și a inițiativei adolescenților vorbitori de limba 
germană și dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare pentru a putea să coordoneze și 
să organizeze propriile proiecte, în școlile și orașele din care provin.

Rezultatele ediției precedente:
180 de elevi din 36 de oraşe din România au participat la proiect,
22 de activități individuale, în cadrul săptămânii de proiect,
170+ de ore de workshopuri pe 8 tematici diferite oferite participanților,
4 workshopuri și prezentări susținute de partenerii anuali privați ai asociației,
16 traineri și invitați, care au activat în programul proiectului,
14 proiecte implementate de către participanți în cadrul simulării de la finalul proiectului.

I U L I E C L U J - N A P O CA N AȚ I O N A L 2 0 0
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REȚEAUA GUTENBERG

Conceptul rețelei Gutenberg, la nivel național
Asociația Gutenberg stă la baza unei rețele de dezvoltare personală și promovare a valorilor 
în care noi credem. Rolul acestei rețele este crearea schimbării în mai bine, la nivel național 
și internațional, prin promovarea competențelor de management de proiect.  În cadrul Școlii 
de vară, ne focusăm pe livrarea uneltelor necesare pentru a multiplica schimbarea pe care 
noi o așteptăm de la generațiile care vin din urmă. Apoi, prin rețeaua Gutenberg vom sprijini 
proiecte (logistic, financiar, dar și prin transfer de know-how), pentru a susține o creștere 
de tipul ”grassroots” prin promovarea competențelor de organizare de proiecte, precum și 
a unor sentimente precum mândria locală și ownership-ul; noi nu intervenim sau decidem 
în care orașe ce tipuri de activități se fac, astfel acolo unde se formează organic inițiative 
Gutenberg noi venim în sprijinul acestora să le susținem.

Activități propriu-zise
Tinerii vorbitori de limba germană pot aplica pentru 3 tipuri de licențe ale Asociației Gutenberg: 
- Ambasador Gutenberg - persoană care promovează proiectele Gutenberg la nivel local, 
- Proiecte de tineret - concurs de finanțare pentru proiecte realizate la nivel local, 
- Organizație de tineret Gutenberg - o echipă de tineri care activează la nivel local sub 
forma unei asociații, pentru minim un an de zile. 
Activitatea este planificată pe un an calendaristic care se mulează pe structura anului școlar 
- programul începe și se termină la Școala de Vară Gutenberg, moment în care se reînoiesc 
licențele, se reîmprospătează cunoștințele și se acumulează noi idei de proiecte și programe.

Ediţia cu

     numărul

2

2 0 1 7 - 2 0 1 8 R O M Â N I A N AȚ I O N A L 1 0 0 0
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REȚEAUA GUTENBERG

Susținerea activă a tinerilor vorbitori de limba germană din România
Continuarea logică a activității Asociației Gutenberg, ca urmare a experienței celor 7 ani de 
activitate în folosul tinerilor vorbitori de limba germană, se traduce prin extinderea organizației 
la nivel național, oferindu-le tinerilor o serie de instrumente prin care ei pot avea un impact real 
în transformarea comunităților în care trăiesc.

Dobândirea competențelor de management de prioiect și aplicarea acestora, îi încurajează pe 
tinerii participanți să devină cetățeni activi și agenți ai schimbării în comunitățile din care provin, 
investind timp, resurse, energie și pasiune în realizarea diverselor proiecte locale. 

La sfârșitul anului 2016, harta inițiativelor lansate sub egida Gutenberg, la nivel național, se 
prezintă în felul următor:

PE ACEST DRUM AMBIȚIOS, DORIM SĂ VĂ AVEM ALĂTURI, DREPT PARTENER ȘI SUSȚINĂTOR 
ACTIV AL DEZVOLTĂRII TINERILOR VORBITORI DE LIMBA GERMANĂ DIN ROMÂNIA!
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TABARA INTERNAȚIONALĂ STUDENȚEASCĂ

Prin această inițiativă avem în vedere facilitarea schimbului de de cunoștințe, experiență și 
creativitate între tinerii vorbitori de limba germane din Europa.
„Întâlnirea internațională studențească” este o întâlnire de tineret unde sunt invitați toți studenții 
vorbitori de limba germană din Europa pentru a discuta situația actuală a vorbitorilor de 
limba germană din țara de proveniență și pentru a dezvolta o viziune pe termen lung legată 
de promovarea limbii germane prin intermediul proiectelor de tineret. Prin acest proiect vom 
contribui la dezvoltarea societății europene și la încurajarea interculturalității în cadrul european.

Rezultate așteptate:
Proiectul „Întâlnirea internațională studențească” are ca scop principal îmbogățirea bazei de date 
ale organizației Gutenberg cu contacte ( studenți internaționali, universități) și partneri (instituții) 
pentru a putea facilita organizarea de viitoare proiecte internaționale. Ca organizație, avem în 
vedere înscrierea a cel puțin 30 de participanți în cadrul proiectului. Acest proiect trebuie să ofere 
participanților nu doar cunoștințele necesare organizării unui proiect sau fondării unei organizații 
non-profit, ci și să le insufle motivația corespunzătoare întreprinderii unor astfel de activități. 
Avem în vedere acest aspect deoarece ne dorim ca participanții internaționali să fondezie inițiative 
asemănătoare organizației Gutenberg în țările de proveniență și să transforme ideile acumulate 
pe parcursul evenimentului în proiecte adevărate.

I U L I E C L U J - N A P O CA I N T E R N AȚ I O N A L 3 0

Ediţia cu

     numărul

1
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TABĂRA DE IARNĂ GUTENBERG

Tabăra de iarnă Gutenberg este al doilea cel mai longeviv proiect al organizației, dedicat 
tinerilor vorbitori de limba germană din România, având drept subiect principal educația 
politică - un subiect, din păcate, prea puțin explorat în țara noastră.
Considerăm că este necesar ca tinerii să conștientizeze importanța implicării lor în procesul 
de dezvoltare al societății din care fac parte și să adopte un comportament proactiv în acest 
sens, să fie educaţi politic şi să acţioneze.
În cadrul programului, elevi de liceu cu spirit civic şi dorinţă de implicare în societate participă 
la workshop-uri interactive pe teme precum principii democratice, public speaking, geopolitică 
sau body language - toate acestea în limba germană. Prin acest proiect, ne propunem să 
promovăm valori și principii democratice în rândul tinerilor, oferind un fundament în vederea 
consolidării democrației în România.

Rezultatele ediției precedente:
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.

D E C E M B R I E B A R U  M A R E N AȚ I O N A L 5 0

Ediţia cu

     numărul

8
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Ediţia cu

    numărul

2

TABĂRA DE LIMBA GERMANĂ

Fiind cel mai recent proiect al organizației, Tabăra de limba germană este dedicată tinerilor 
vorbitori de limba germană la un nivel începător. Proiectul s-a născut din dorința de a veni în 
întâmpinarea unei mari necesități de vorbitori de limba germană, pe piața muncii din România, 
o tabără de îmbunătățire a cunoștințelor de limba germană fiind un sprijin important în acest 
sens, pe termen lung. 
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor lingvistice a elevilor participanţi din 
toată țara, precum și promovarea studiului universitar în limba germană. Prin metode nonformale, 
activități interactive şi o atmosferă degajată, se vizează aprofundarea limbii germane, stimularea 
creativităţii tinerilor si depăşirea graniţelor lingvistice într-un mod productiv.

I A N U A R I E  2 0 1 8 5 0B A R U  M A R E N AȚ I O N A L
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ZIARUL GUTENBERG ȘI GHIDUL STUDENTULUI

Ideea ziarului „Gutenberger Zeitung” s-a născut din dorința de oferi tinerilor vorbitori de limba 
germană de la nivel local, naţional și internațional, un canal de comunicare realizat de către ei, 
pentru ei, care să cuprindă numai informații de interes pentru acest grup țintă, de la articole 
despre evenimente culturale și de divertisment, la articole legate de antreprenoriat și oportunități 
de practică și multe alte subiecte relevante pentru tineri.
Cu o variantă online, precum și o variantă tipărită, într-un tiraj de minim 3000 de exemplare pe an, 
acesta ajunge, atât în posesia elevilor și studenților vorbitori de limba germană, prin intermediul 
Caravanei Gutenberg, cât și la diferite entități publice și private cu caracter germanofon, din 
România şi din străinătate.

Studentenhandbuch (sau Ghidul studentului din anul I de la linia germană) este o broșură 
cu caracter informativ, realizată anual de către Asociația Gutenberg, fiind distribuită tuturor 
studenţilor din anul I din cadrul Linei Germane a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Având 
un format atractiv și un design prietenos, acesta conţine informaţii diversificate cu privire la viaţa 
studenţească, menite să ajute studentul ”boboc” în parcursul său spre o cunoaștere deplină a 
mediului universitar, cultural și de divertisment.
Pentru anul universitar 2017-2018, ne-am propus să extindem această inițiativă la nivel național, 
prin lansarea ghidului și în alte centre universitare din țară, în parteneriat cu universitățile cu 
predare în limba germană din orașe precum București și Timișoara.

2 0 1 7 R O, D E ,  H U ,  AT N AȚ I O N A L 3 0 0 0  +  1 0 0 0

Ghidul cuZiarul cu

     Numărul

     numărul

56
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