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Vă mulțumim că ne sunteți alături pe acest drum ambițios! 

Echipele și proiectele îndrăznețe au nevoie de sprijin pentru 
a reuși, în special cele care au dovedit că au potențial, au 
un plan bine stabilit și au dorința de a schimba lumea!

CUPRINS

Vă mulțumim!
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Noi suntem asociația Gutenberg și, de curând, am împlinit 10 ani de când investim în tineri 
care doresc să schimbe lumea într-un loc mai bun. Suntem organizatori de proiecte unice la 
nivel european, în care sunt implicați sute de tineri din mai multe țări - toate acestea în limba 
germană. Ne propunem să schimbăm lumea prin următoarele trei direcții de dezvoltare:

- Dimensiunea națională: În fiecare unitate de învățământ (pre sau universitar) din România, 
în care se predă (în) limba germană, se desfășoară cel puțin un proiect Gutenberg pe an.

- Dimensiunea internațională: În fiecare centru universitar din sud-estul Europei cu predare 
în limba germană, există câte o organizație studențească Gutenberg.

- Dimensiunea antreprenorială: Alumni și membrii organizației dezvoltă mecanisme care 
să genereze resurse financiare și să contribuie la dezvoltarea economică a organizației și a 
comunității Gutenberg.

Prin eforturile depuse am consolidat 3 organizații studențești în Cluj-Napoca, București,  și 
Iași, precum și 17 organizații de elevi în 17 orașe din țară. 

Vă invităm să urmăriți activitatea desfășurată în anul 2018, pe parcursul paginilor următoare.

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?
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10 ANI DE ACTIVITATE ÎN CIFRE

Numărul 
de proiecte 

proprii, dintre care 35 
locale, 42 naționale și 

15 internaționale

Numărul 
de proiecte 

la care asociația 
Gutenberg a luat parte în 
calitate de partener sau 

participant

Ani de activitate

Numărul de orașe 
în care își desfășoară 
activitatea organizații 

Gutenberg pentru 
elevi

Numărul de 
tineri vorbitori de 

limba germană care au 
interacționat cu asociația

Numărul 
de proiecte 

organizate în 17 
orașe din România, 
de către organizațiile 

de elevi

Numărul 
de membri sau 

Alumni în organizație, 
tineri vorbitori de limba 
germană

Numărul de 
tineri participanți 

la taberele Gutenberg 
în ultimii 10 ani
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Numărul 
de Licee 

vizitate pe caravană 
la nivel național, în care 

se predă (în) limba 
germană

Numărul 
de ore de 

workshop-uri livrate 
în cadrul proiectelor

Numărul 
de entități private 

partenere

Numărul 
de instituții și 

organizații partenere, 
din România și din 

străinătate

Numărul de like-uri 
pe pagina de facebook

Numărul de orașe 
din România, vizitate 
în cadrul Caravanei 

Gutenberg
Numărul 

de exemplare 
tipărite și distribuite 

ale Ziarului Gutenberg
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C l u j - N a p o c a

ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
GUTENBERG DIN CLUJ-NAPOCA

ÎN ANUL 2018
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 Gala Gutenberg a fost un prilej de sărbătoare, cu ocazia împlinirii a nouă ani de 
activitate a Asociației Gutenberg. În cadrul galei am prezentat, atât activitatea organizației din 
anul anterior, cât și planurile de viitor. De asemenea, le-am mulțumit tinerilor și studenților 
vorbitori de limbă germană care au fost activi în comunitatea Gutenberg și, bineînțeles, 
partenerilor instituționali și privați, care ne-au ajutat și sprijinit și fără de care proiectele 
noastre nu ar fi fost posibile.

GALA GUTENBERG

NUMĂRUL
EDIȚIEI

2

CLUJ-NAPOCA

28 
FEBRUARIE
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 În timpul caravanei Gutenberg, membrii asociației au vizitat școli și universități din țară și 
din străinătate unde se predă limba germană, atât ca limbă maternă, cât și ca limbă străină. În 
plus, au fost organizate ateliere interactive pentru elevi și studenți. Scopul acestui proiect a fost 
de a informa elevii și studenții despre proiectele Asociației Gutenberg, dar și de a oferi informații 
despre Linia de studiu în limba germană a Universității Babeș-Bolyai.

Rezultatele obținute în Ungaria:
8 orașe vizitate, 18 școli vizitate, 5 universități și instituții vizitate, 500+ de elevi  din clasele 
IX-XII informați cu privire la oportunități în limba germană

REZULTATELE PROIECTULUI

CARAVANA GUTENBERG

NUMĂRUL
EDIȚIEI

9

ROMÂNIA,
UNGARIA

5 MARTIE
20 APRILIE

de școli vizitate în care germana este predată ca limbă maternă sau ca 
limbă străină

universități și instituții vizitate

workshop-uri livrate, pe tema ”Leadership”, pentru elevi și studenți

de elevi din clasele IX-XII informați cu privire la 
oportunități în limba germană

de exemplare ale Ziarului Gutenberg distribuite

de orașe vizitate

90

10000+
8000

14

10

35
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 Tabăra de Germană Gutenberg a fost organizată pentru a doua oară și are ca scop 
învățarea sau îmbunătățirea limbii germane. Proiectul a avut loc în Cluj-Napoca, fiind dedicat 
elevilor din clasele IX-XII cu un nivel de limba germană A1-B1. Participanții au participat 
timp de o săptămână la ateliere non-formale prin intermediul cărora și-au putut dezvolta 
vocabularul și cunoștințele de gramatică a limbii germane.

TABĂRA DE GERMANĂ

NUMĂRUL
EDIȚIEI

2

CLUJ-NAPOCA

30 MARTIE
5 APRILIE

REZULTATELE PROIECTULUI

facilitatori ai programului

elevi participanți din 12 orașe19
6

de ore de workshop livrate27
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 Academia MeinJob s-a născut din dorința de a oferi studenților o pregătire de 
bază în ceea ce privește procesul de angajare și, totodată, posibilitatea de a interacționa 
cu firme de top. Punctul central al workshop-urilor este dezvoltarea de soft skills, acele 
abilități transversale care sunt utile, atât în mediul universitar, cât și la viitorul  loc de muncă. 
Workshop-urile au fost organizate în parteneriat cu firme de renume, oferind numeroase 
oportunități studenților vorbitori de limba germană.

REZULTATELE PROIECTULUI

ACADEMIA MEINJOB

NUMĂRUL
EDIȚIEI

3

CLUJ-NAPOCA

25 - 26 MAI

workshop-uri oferite

participanți la proiect30
3
3

facilitatori de la 2 angajatori locali, în limba germană
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 Cel mai mare proiect al asociației este o tabără dedicată elevilor de liceu vorbitori de 
limba germană din România. Tema abordată este managementul de proiect, un instrument 
puternic prin care noi considerăm că tinerii pot schimba România într-o țară mai bună, prin 
educarea tinerilor și condiționarea acestora să gândească în proiecte care pot contribui la 
ameliorarea problemelor identificate în comunitățile lor.
Considerăm că prin puterea exemplului și prin procese de mentorat direct vom reuși să 
încurajăm tinerii să inițieze propriile proiecte după modelul Gutenberg în orașele de 
proveniență, cultivând astfel și spiritul de inițiativă și de responsabilitate socială, în rândul 
participanților noștri.

ȘCOALA DE VARĂ

NUMĂRUL
EDIȚIEI

9

CLUJ-NAPOCA

23 -30 IULIE

REZULTATELE PROIECTULUI

participanți la proiect

de persoane implicate în program (organizatori, voluntari, traineri, 
invitați) dintre care 30 de studenți în echipa de proiect

de orașe de proveniență a participanților

206
64
43
10 programe în paralel (pentru fiecare dintre cele 10 grupe de participanți)
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 Tabăra de iarnă Gutenberg a avut anul acesta ca temă antreprenoriatul. În cadrul 
programului, liceeni au luat parte la workshop-uri interactive în limba germană pe teme precum 
resurse materiale, comunicare, marketing, team management și public speaking. Scopul acestor 
workshop-uri a fost dezvoltarea creativității, dorinței de inovare și încurajarea punerii în practică 
a ideilor personale. 

REZULTATELE PROIECTULUI

TABĂRA DE IARNĂ

NUMĂRUL
EDIȚIEI

9

BARU MARE

15 - 21 
DECEMBRIE

participanți la proiect

orașe de proveniență ale participanților

18
8

5 facilitatori ai programului

de ore de workshop livrate27
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RECEPȚIA DE ANUL NOU ȘI FESTIVALUL DE VARĂ AL ECONOMIEI GERMANE

FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

Perioadă: 18 ianuarie / 22 iunie       Loc: Cluj-Napoca

Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord a organizat pe 
parcursul anului 2018 două evenimente importante: Recepția de anul nou și Festivalul de vară 
al economiei germane. La acestea a participat în calitate de partener și asociația Gutenberg, 
pentru a menține activ contactul cu actuali sau posibili parteneri. Invitații speciali au fost 
domnul primar Emil Boc, consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, domnul Hans Erich 
Tischler, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Federale Germania la București și peste alte 
250 de personalități din comunitatea germanofonă locală și națională. 

Perioadă: 24-25 martie        Loc: Craiova

Faza națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă a avut loc în acest an cu participarea 
a nu mai puțin de 195 de elevi și 30 de profesori însoțitori din aproape toate județele României. 
Organizația noastră a avut oportunitatea de a facilita 10 ateliere de formare, atât pentru elevi, 
cât și pentru profesori, în domeniile improvizație, respectiv metode non-formale de predare. 
10 membri Gutenberg au contribuit în calitate de facilitatori la această acțiune, activitatea lor 
însumând 26 de ore de workshop.

PROIECTE ÎN PARTENERIAT SAU
PARTICIPĂRI LA PROIECTE
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DEMOKRATUR

CONFERINȚA PROFESORILOR DE LIMBĂ GERMANĂ

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI BULGARE DE ÎNVĂȚARE A LIMBI GERMANE

Perioadă: 12-22 iulie     Loc: Grafenbach, Austria

Demokratur a fost un proiect Erasmus+ la care au luat parte 30 de participanți din 4 țări, 
printre care și România. Gutenberg a acționat drept partener în cadrul acestei inițiative, 
selectând și coordonând grupa de participanți vorbitori de limba germană din România. 
În cadrul workshop-urilor din program, s-a abordat separarea conceptuală între termenii 
Democrație și Dictatură, prezentând forme ale unei democrații sănătoase. La sfârșitul 
proiectului participanții au primit certificatul european pentru proiecte de tineret “YouthPass”.

Perioadă: 13-16 septembrie    Loc: Moieciu de Sus, jud. Brașov

La a 26-a conferință a Asociației profesorilor de limbă germană din România au participat 
2 reprezentanți ai Asociațiilor Gutenberg din Cluj-Napoca și București. Conferința a avut 
tema „Competențe sociale în predare”, fiind invitați profesori de limba germană, precum și 
formatori din Germania și Elveția.
Cei doi reprezentanți ai Asociației Gutenberg au participat la șase workshop-uri și au oferit 
două workshop-uri pentru cadrele didactice despre motivație și munca în echipă.

Perioadă: 13-15 aprilie     Loc: Burgas, Bulgaria

La cea de-a 27-a reuniune anuală a Asociației bulgare a profesorilor de limba germană a 
participat, pentru prima dată, un membru al asociației Gutenberg și a prezentat organizația în 
cadrul acesteia. Am aflat numeroase informații cu privire la mediul germanofon din Bulgaria, 
punând bazele unor viitoare colaborări internaționale.
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JULEICA

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL MITOST

GALA TINERETULUI CLUJEAN

Perioadă: 12-21 octombrie      Loc: Bahratal, Germania

Juleica este o instruire valoroasă pentru lucrătorii de tineret, organizată pentru tineri 
din Europa și Germania. Cei 6 membri Gutenberg au obținut o certificare pentru lucrători de 
tineret recunoscută la nivel internațional. Este a 3-a generație de membri care se formează 
în acest program învățând despre spiritul de echipă, competențe de comunicare, rezistența în 
situații stresante, competențe digitale, competențe lingvistice, finanțarea proiectelor, precum 
și un curs de prim ajutor. 

Perioadă: 3-7 octombrie      Loc: Atena, Grecia

Prezența asociației Gutenberg în cadrul festivalului internațional MitOst a fost marcată de 
către un membru al asociației, pentru a lega noi contacte și informații utile în activitatea 
asociației. Festivalul, organizat de asociația MitOst din Berlin - ce are 1400 de membrii din 
peste 45 de țări - are loc în fiecare an în altă țară și oferă un spațiu de dezbatere și schimburi 
de idei și experiențe pentru cei peste 300 de participanți, prin intermediul diverselor activități 
culturale, programe de formare și oportunități de networking.

Perioadă: 5 decembrie      Loc: Cluj-Napoca

Gala Tineretului Clujean este un eveniment care își propune să recunoască și să premieze 
meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și pentru tineri din Cluj-Napoca. 
Printre participanți s-a aflat și organizația noastră. Prin efortul colectiv depus de membrii 
asociației în cadrul activității din acest an, Școala de Vară Gutenberg a câștigat locul 2 la 
secțiunea: Participarea Tinerilor în Comunitate.
Activitatea organizației a fost premiată al doilea an la rând în cadrul acestui eveniment.
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PUBLICAȚIILE
GUTENBERG

GHIDUL STUDENTULUI

ZIARUL GUTENBERG

Ghidul studentului din anul I al Universității Babeș-Bolyai a oferit bobocilor și în acest an 
informații despre experiența primului an academic, despre modul de funcționare a sistemului 
universitar, despre drepturile și obligațiile unui student, despre activitățile din timpul liber, 
dar și despre oportunitățile de carieră din cel mai divers centru universitar în limba germană 
din România. 350 de exemplare ale publicației au fost distribuite studenților în Cluj-
Napoca.

Ziarul Gutenberg este o publicație proprie Asociației Gutenberg. Acesta a apărut pentru prima 
dată în 2012, atât în format digital, cât și tipărit, și conține articole redactate de către tineri 
vorbitori de limba germană. Ziarul este caracterizat printr-o varietate mare de subiecte și 
stiluri abordate. De la teme despre cultură, până la teme actuale pentru tineret și oferte de 
joburi sau stagii de practică, ziarul încearcă să cuprindă cât mai multe aspecte relevante 
pentru tinerii vorbitori de limba germană din România. 8000 de exemplare au fost distribuite 
elevilor, studenților, profesorilor și instituțiilor germanofone de la nivel național.
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ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
GUTENBERG DIN BUCUREȘTI

ÎN ANUL 2018
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ore de workshop-uri livrate

orașe de proveniență ale participanților

de participanți la proiect25
20
5

Prima tabără de limba germană organizată de Gutenberg București s-a desfășurat în județul 
Vâlcea. A fost primul proiect din rețeaua de organizații Gutenberg în care grupul-țintă au fost 
elevii din clasele V-VII. Prin intermediul acestui proiect, participanții au fost încurajați să-și 
exerseze și îmbunătățească limba germană, îmbinând distracția și entuziasmul cu dezvoltarea 
personală.

REZULTATELE PROIECTULUI

TABĂRA DE 
GERMANĂ GUTENBERG

NUMĂRUL
EDIȚIEI

1

CIUNGET, 
JUDEȚUL 
VÂLCEA

13-19
AUGUST



19

CONFERINȚA GUTENBERG

ACADEMIA MEIN JOB

TREASURE HUNT

Perioadă: 6 martie                                                    Loc: București

Gutenberg București și-a propus să aducă la un loc personalități din spațiul germanofon 
din România, pentru a transmite mai departe, atât potențialul pe care îl oferă limba, cât 
și pentru împărtășirea know-how-ului și experienței dobândite de aceștia, în cadrul unei 
conferințe motivante. Scopul conferinței a fost acela de a încuraja tinerii să-și depășească 
limitele personale. Cinci speakeri au fost invitați pentru a ține discursuri pe tema “Motivație”, 
în limba germană. 

Perioadă: 12-13 mai                                  Loc: București

În cadrul evenimentului ”Academia MeinJob”, 20 de studenți ai liniei germane au avut ocazia 
să participe la diferite workshop-uri susținute, atât de reprezentanți ai unor mari companii, 
cât și de formatorii asociației. Conținutul atelierelor s-a bazat pe dezvoltarea de soft-skills. 
Scopul proiectului a fost să încurajeze o bună comunicare între studenți și angajatori și să 
faciliteze dobândirea de abilități diverse ce pot contribui în dezvoltarea carierei, precum și a 
parcursului academic.

Perioadă: 27 mai                                       Loc: București

Pe 27 mai, 40 de elevi și studenți vorbitori de limba germană au participat la acest eveniment 
cu tema „Vânătoarea de comori a lui Thor”. Pe parcursul traseului stabilit, participanții au 
trebuit sa treacă prin anumite probe cu ajutorul limbii germane, existând 10 provocări unde 
a fost nevoie de creativitate, lucru în echipă și logică din partea participanților. La sfârșitul 
acestei „vânători de comori”, echipa câștigătoare a fost premiată.
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ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI 
GUTENBERG DIN IAȘI

(Clubul studenților Germaniști)

ÎN ANUL 2018
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Caravana a fost inițiată pentru a împărtăși elevilor din anii finali de liceu oportunitățile pe care 
le pot avea dacă aleg să studieze limba germană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. 
Acestora li s-a dat șansa să-și clarifice anumite aspecte despre Facultatea de Litere, cât și 
despre viața de student, dar și să cunoască activitatea Clubului Studenților Germaniști.

CARAVANA CSG

NUMĂRUL
EDIȚIEI

1

ROMAN, BACĂU
MOINEȘTI

MAI

REZULTATELE PROIECTULUI

de elevi din clasele IX-XII informați

membri ai echipei de organizare și 2 profesori universitari participanți

120
6
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE

SEARĂ DE FILM

CONCERT DE CRĂCIUN

Perioadă: Mai        Loc: Iași

“Ziua Porților Deschise” este un eveniment organizat de Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza“. Evenimentul are ca scop prezentarea pachetelor de studii oferite de diferitele facultăți 
care aparțin Universităților din Iași. În 2018, Catedra de Germanistică împreuna cu CSG au 
prezentat oferta educațională în limba germană, pentru anul universitar 2018-2019.

Perioadă: 16 decembrie       Loc: Iași

Seara de film (Filmabend) a fost prima activitate din noul an universitar. Studenții germaniști 
au invitat persoanele interesate de limba germană să vizioneze un film de Crăciun, activitatea 
reprezentând, atât un moment de relaxare, cât și o oportunitate de  promovare a clubului 
studențesc. La eveniment au fost prezenți 23 de participanți, unii membri actuali ai clubului 
germanofon, alții noi potențiali. 

Perioadă: 17 decembrie       Loc: Iași

În spiritul sărbătorilor de iarnă, membrii CSG au organizat concertul de colinde, împreună cu 
catedra de limba germană și catedra de limba norvegiană. Evenimentul este deja o tradiție 
în Universitatea ieșeană de câțiva ani. Prin organizarea acestui Concert de colinde s-a reușit 
promovarea, atât a limbii germane, cât și a clubul studențesc. 
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REȚEAUA DE ORGANIZAȚII DE ELEVI

 Continuarea logică a activității Asociației Gutenberg, ca urmare a experienței celor 9 
ani de activitate în folosul tinerilor vorbitori de limba germană, se traduce prin extinderea 
organizației la nivel național, sprijinind formarea de grupuri de inițiativă ale elevilor vorbitori 
de limba germană și oferindu-le acestora o serie de instrumente prin care ei pot avea un 
impact real în transformarea comunităților în care trăiesc. Dobândirea competențelor de 
management de proiect 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.

Rezultate obținute 2018:

17 organizații de elevi în 17 orașe  300+ de membri activi în rețeaua de organizații
33 de proiecte organizate   600+ de participanți la proiecte

CE ESTE REȚEAUA GUTENBERG?
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Festivalul de scurtmetraje a început ca 
o inițiativă a uneia dintre echipele de 
proiect, care a fost mai apoi preluată de 
toate echipele din cadrul Rețelei Gutenberg 
și transformată într-un proiect național și în 
același timp un context de comunicare favorabil 
schimbului de idei pentru tinerii organizatori. Astfel în 
fiecare dintre cele 14 orașe a existat câte o proiecție de film 
în limba germană.  Peste 350 de elevi au participat la aceste 
proiecții la nivel național. Acestea au fost acompaniate de 
discuții și dezbateri pe temele filmelor, seri de jocuri sau alte 
activități.

GUTENBERG
FILM FEST

350+
PARTICIPANȚI

14
PROIECȚII
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Secretele profesorilor este un proiect 
organizat pentru a facilita relaţia 
profesor-elev. Profesorii Liceului Teoretic 
German “Johann Ettinger” au fost invitaţi la o 
sesiune de întrebări. La baza evenimentului stă 
umanizarea personalului şcolar, având ca urmare 
o schimbare în modul în care elevii se raportează la 
profesori, pentru ca aceştia să poată vedea mai mult decât o figură autoritară.

Schulhoffest este cel mai mare proiect, având loc, după cum indică şi titlul, în curtea liceului, 
conferind o atmosferă relaxantă şi un mediu adecvat adolescenţilor. Nucleul festivalului îl 
reprezintă muzica, promovând prin activităţile sale diverse, care variază de la concursuri 
cu tematică sportivă până la jocuri interactive, limba şi cultura germană, prevalente în Satu 
Mare, o regiune cu un număr însemnat de şvabi. 

SATU MARE

30
MEMBRI

310
PARTICIPANȚI

4
PROIECTE
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In Shakespeares Schatten a constat 
într-o prezentare a cărții scrise de 
autorul local Walter Übelhart, evenimentul 
promovând și una dintre valorile locale. 
Prezentarea a avut loc în limba germana, 
echipa traducând ulterior și în limba romana. 
Tinerii și-au valorificat astfel cunoștințele în ceea ce 
privește domeniul istoric, respectiv literar, au pus întrebări și au fost curioși 
despre conținutul cărții, iar multe persoane au adăugat o nouă carte pe lista lor de lectura.

Atelierul de Crăciun Gutenberg și-a deschis cu succes porțile pentru copiii de la Școala 
Germană “Victor Babeș”, care au adus culoare și zâmbet bradului Gutenberg. Împreuna au 
răspândit fericirea sărbătorilor de iarna prin creativitate, originalitate și multă culoare, iar 
entuziasmul și munca depusă de micuții “elfi” au luminat întreg evenimentul. Copiii au creat 
globuri și accesorii pentru bradul de Crăciun, iar la finalul evenimentului au fost răsplătiți 
pentru munca depusă

BAIA MARE

21
MEMBRI

120
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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Sfântul Martin este o sărbătoare 
anuală sărbătorită pe 11 noiembrie. 
Cu această ocazie a avut loc un proiect 
cu clasa a II-a a școlii “George Coșbuc”. În 
acest proiect am lucrat nu numai cu copiii, ci și 
cu profesorii. Voluntarii au pregătit multe activități. 
Copii au avut ocazia să urmărească un film despre Sf. 
Martin, discutat mai apoi, să participe la o vânătoare de comori, să învețe câteva cântece și 
nu în ultimul rând să confecționeze felinare.

Netzwerktreffen aduce împreună echipele de proiect ale rețelei de elevi Gutenberg. Mai mult 
de 30 de elevi din 7 orașe au participat la acest proiect pentru a schimba idei și cunoștințe 
și pentru a găsi soluții comune la diferite probleme. Au avut loc trei ateliere de instruire, o 
sesiune de feedback, o sesiune de activități de cunoaștere și trei activități de teambuilding. În 
plus, în afara atelierelor, au existat și alte activități de timp liber care să apropie și mai mult 
echipele.

CLUJ-NAPOCA

13
MEMBRI

150
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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Masken este un nou concept de 
eveniment pentru studenți, și anume un 
atelier de improvizație susținut de Alecs 
Veres, singurul improvizator profesionist 
din Brașov. Acest atelier a avut ca scop 
introducerea tinerilor în secrete de improvizație și 
de acțiune. Proiectul a fost un adevărat succes, care și-a 
atins obiectivul și a reușit să bucure cei 15 participanți prin jocuri de actorie în noua lume a 
improvizațiilor.

BRAȘOV

31
MEMBRI

40
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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Foto Hunt a avut ca obiectiv principal 
conectarea limbii germane cu cultura 
și arhitectura din Brăila. Brăila este ca o 
comoară ascunsă. Este plină de atracții, dar 
multora nu le sunt cunoscute. Participanții au 
trebuit să formeze echipe și să facă fotografii unor 
clădiri, pe care le-au găsit cu ajutorul unor indicii.

Capture the Flag a fost o activitate dinamică, care a presupus împărțirea în 2 echipe și lupta 
pentru steag. Ne-am întâlnit în cel mai mare parc din oraș și am concurat pentru a fi cei mai 
rapizi, cei mai viteji și cei mai isteți membri, lupta fiind bazată astfel pe mai multe aptitudini. 
După ce am decis câștigătorii, am sărbătorit victoria cu o mică bătaie cu apă. 

BRĂILA

9
MEMBRI

90
PARTICIPANȚI

4
PROIECTE
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Das Deutschsprachige Festival a avut 
ca temă cultura germană și împărtășirea 
câtorva informații despre Germania. Au 
fost organizate 3 workshopuri, și anume: 
“Scriere creativă și improvizație”, “Landurile 
germane și cele mai importante atracții turistice” 
și “Tradiții și obiceiuri din Germania” unde am vrut să 
ilustrăm stilul de viață german prin metode creative. La final, participanții au luat parte la o 
vânătoare de comori.

PIATRA NEAMȚ

9
MEMBRI

90
PARTICIPANȚI

4
PROIECTE
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Proiectul Spaß a invitat elevii de liceu 
la un nou tip de competiție. Participanții 
au fost împărțiți în echipe iar mai apoi 
așteptați la trei zone diferite. La acestea a 
fost prezentată cultura germană: mâncare și 
băutură specifică, muzică germană nouă/cântece 
tradiționale și informații interesante despre Germania. La 
sfârșit a existat un test pentru toate cele trei echipe, iar câștigătorii au primit premii. 

GALAȚI

12
MEMBRI

28
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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After Christmas Party a fost 
un eveniment organizat în urma 
sărbătorilor de iarnă și a constat în două 
etape: un quiz despre cultura și tradițiile din 
Germania și o petrecere. Scopul quiz-ului a fost 
promovarea limbii germane ca limbă străină și a 
culturii germane, astfel încât participanții să fie atrași de 
limba germană. Quiz-ul a conținut 20 de întrebări și primele 4 echipe au câștigat premii.

IAȘI

15
MEMBRI

40
PARTICIPANȚI

1
PROIECT
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Flügel - un festival german a avut loc 
la sfârșitul lunii octombrie. 60 de tineri 
au participat la primul nostru eveniment. 
Scopul a fost acela de a face Gutenberg 
cunoscut la nivel local, de a aduce cultura 
germană într-un context informal, prin ateliere și 
discursuri, și de a face primii pași pentru dezvoltarea 
echipei.

Miroase a vacanță a fost un eveniment desfășurat în aer liber. Acesta a îmbinat mișcarea cu 
dezvoltarea personală și distracția. În același context au fost tematizate și probleme actuale 
ale societății.  

TÂRGU-MUREȘ

9
MEMBRI

100
PARTICIPANȚI

3
PROIECTE
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Seara de jocuri s-a desfășurat în 
Pasaj Bistro. Acesta a oferit tinerilor 
bistrițeni vorbitori de limba germană un 
spațiu informal, pentru a-i încuraja să își 
exerseze abilitățile de vorbire și în afara școlii 
- seri de jocuri de societate în germană, organizate 
pentru un public tânăr și numeros

Gutenberg Training a constat în organizarea de workshopuri și jocuri pe diferite teme și de 
asemenea, a fost un bun prilej pentru a putea discuta problemele grupului. Scopul activității a 
fost îmbunătățirea capacităților de muncă în echipă și consolidarea întregului grup. Numărul 
participanților la acest training a fost 14. Acest proiect a fost al doilea training organizat de 
echipa Gutenberg din Bistrița

BISTRIȚA

9
MEMBRI

60
PARTICIPANȚI

3
PROIECTE
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Chill în toamnă este inspirat de la 
Oktoberfest, cel mai mare festival popular 
din lume, care are loc în fi ecare an în luna 
octombrie la München. La acestă petrecere am 
organizat mai multe activități, cum ar fi  beer-pong 
cu bere non-alcoolică, aruncarea cu covrigei, concursul 
de karaoke și concursul de dans. Atmosfera a fost completată 
cu multe melodii în limba germană, iar mâncarea a fost de asemenea în stil german.

Evenimentul caritabil s-a desfășurat în decembrie și ianuarie, când membrii organizației au 
vizitat un orfelinat și un azil cu ocazia sărbătorilor. Copiilor, adolescenților și bătrânilor li s-au 
oferit pachete de hrană proaspătă și jucării, dar au fost și mai fericiți să aibă pe cineva alături 
de ei în preajma sărbătorilor.

RÂMNICU VÂLCEA

27
MEMBRI

150
PARTICIPANȚI

4
PROIECTE
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România  și Germania dintr-o 
perspectivă istorică pune în lumină 
minoritatea germană din România și rolul 
personalităților sale în istoria României. 
Evenimentul a fost legat de celebrarea a 100 de 
ani de la unirea Regatului României cu Transilvania. 
Aproximativ 50 de elevi au participat și au fost informați 
despre subiectele de mai sus.

BUCUREȘTI

5
MEMBRI

50
PARTICIPANȚI

1
PROIECT
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Aventura germană este un proiect 
dedicat tinerilor gorjeni pasionaţi de 
limba germană, de la începători până 
la avansaţi, în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană “Christian Tell“ şi Centrul Europe 
Direct Gorj. Evenimentul a fost organizat sub 
forma unui „treasure hunt”, activitate tip competiţie care 
presupune efectuarea unor probe care mai de care mai ingenioase, conform unei liste cu 
indicaţii. Activitatea a îmbinat distracția cu limba germană și cu mișcarea, dar a presupus și 
creativitate și lucru în echipă. 

TÂRGU JIU

7
MEMBRI

70
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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Seara de film  fost organizată cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, în „Sala de 
Marmură” a Casei Studenților. În spiritul 
Crăciunului, peste 30 de participanți s-au 
bucurat de o seară relaxantă cu prietenii și 
de vizualizarea unui film. Atmosfera relaxantă a 
încântat tinerii, făcându-i să se simtă ca acasă. Aceștia 
s-au bucurat din tot sufletul la vizionarea aventurilor din filmul ‘Cronicile Crăciunului’. La 
finalul ecranizării, tinerii s-au despărțit cu greu de atmosfera magică în care fuseseră prinși.

CRAIOVA

6
MEMBRI

50
PARTICIPANȚI

2
PROIECTE
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