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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!

VĂ MULȚUMIM!



Gutenberg există, de 11 ani, ca singura asociație 
de studenți vorbitori de limba germană din România 

datorită principiilor dezvoltate și bine ancorate în cadrul 
acestei comunități de tineri pentru care organizăm zeci 

de proiecte. A fi cetățeni buni și activi în societate se 
numără printre valorile noastre, iar viziunea transmisă 

prin proiectele noastre, desfășurate exclusiv în limba 
germană, este de a-i încuraja pe tineri să se dezvolte pe ei 

înșiși și a lor gândire critică în așa fel încât să își dorească 
să facă lumea un loc mai bun.

Ne propunem să schimbăm lumea prin următoarele trei 
direcții de dezvoltare:

- Dimensiunea națională: În fiecare unitate de învățământ 
(preuniversitar 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.

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

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 tineri 
participanți la taberele 

Gutenberg în 
ultimii 11 ani

Numărul de proiecte proprii, 
dintre care 35 locale, 42 

naționale și 
15 internaționale

Numărul de proiecte 
organizate în 2019, în 17 

orașe din România, de către 
organizațiile de elevi

Numărul de proiecte la care 
asociația Gutenberg a luat 

parte în calitate de partener 
sau participant

Numărul de membri sau 
Alumni în organizație, 

tineri vorbitori de limba 
germană
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Numărul de orașe din 
România, vizitate în cadrul 

Caravanei Gutenberg

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 instituții și 
organizații partenere, din 
România și din străinătate

Numărul de exemplare 
tipărite și distribuite ale 

Ziarului Gutenberg

Numărul de entități private 
partenere

Numărul de like-uri pe 
pagina de facebook
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 Anul acesta, asociația studențească Gutenberg a sărbătorit jubileul de 10 ani. Prin 
această ceremonie de succes, am avut ocazia de a crea un cadru căruia i s-au alăturat 
diferiți protagoniști ai comunității vorbitoare de limba germană. Astfel, ne-am prezentat nu 
numai activitățile actuale și viitoare, ci și recunoștința către tinerii activi și către partenerii 
instituționali și privați, fără de care proiectele noastre nu ar fi fost posibile.

GALA GUTENBERG

3

CLUJ-NAPOCA

26 FEBRUARIE

NUMĂRUL EDIȚIEI
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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 cu privire la proiectele Asociației Gutenberg, dar și de a oferi 
informații despre Linia de studiu în limba germană a Universității Babeș-Bolyai.

Rezultatele obținute în Internațional:
6 orașe vizitate în 4 țări, 10 școli și universități vizitate, 8 instituții vizitate, 230+ elevi și 
studenți informați cu privire la oportunitățile în limba germană.

REZULTATELE PROIECTULUI

CARAVANA GUTENBERG

60 de școli și universități 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

60
8000+
8000+
20

29

9

ROMÂNIA,
INTERNAȚIONAL 

5 MARTIE
20 APRILIE

NUMĂRUL EDIȚIEI
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 Școala de Vară Gutenberg este cel mai mare proiect al organizației. Având o tradiție 
îndelungată, anul acesta a aniversat cea de-a zecea ediție. Scopul proiectului este acela de a 
ajuta tinerii de liceu să implementeze, la rândul lor, proiecte în comunitatea din care provin. 
De aceea, tema este management-ul de proiect. Informațiile sunt transmise prin workshop-
uri interactive. La finalul săptămânii, participanții au ocazia de a-și demonstra abilitățile 
dezvoltate pe parcursul școlii de vară, luând parte la o simulare în cadrul căreia trebuie să 
organizeze un proiect.

ȘCOALA DE VARĂ

REZULTATELE PROIECTULUI

participanți la proiect

membri aparținând echipei organizatorice

de orașe de proveniență a participanților

194
29
43
8 programe în paralel (pentru fiecare dintre cele 8 grupe de participanți)8

10

CLUJ-NAPOCA

17-24 IULIE

NUMĂRUL EDIȚIEI
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 Tabăra de Iarnă Gutenberg este al doilea proiect ca mărime al organizației. Cu o tradiție 
îndelungată, proiectul s-a bazat anul acesta pe tema antreprenoriatului. Scopul proiectului 
este acela de a ajuta tinerii de liceu să pună în practică idei și să dezvolte o afacere proprie. 
Informațiile sunt transmise prin workshop-uri interactive, iar la finalul săptămânii participanții 
au ocazia de a-și demonstra abilitățile dezvoltate pe parcursul taberei de iarnă, luând parte la o 
simulare, în cadrul căreia trebuie să vină cu o idee de afacere pe care să o promoveze.

REZULTATELE PROIECTULUI

TABĂRA DE IARNĂ

participanți la proiect

orașe de proveniență ale participanților

25
8

15 facilitatori ai programului

de ore de workshop livrate27

9

BARU MARE

16-22
DECEMBRIE

NUMĂRUL EDIȚIEI
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SĂPTĂMÂNA DE INTRODUCERE A BOBOCILOR

ÎNTÂLNIREA REȚELEI GUTENBERG

TRAINING OF TRAINERS TOT

Perioadă: 30 Septembrie - 4 August               Loc: Cluj-Napoca

La începutul anului universitar 2019/20, am organizat o 
săptămână introductivă pentru studenții din anul întâi de la linia 
germană a Universității Babeș-Bolyai. Scopul acesteia a fost să le 

arătăm bobocilor primii pași în viața de student. Membrii Gutenberg 
au oferit atât tururi ale facultăților, cât și un tur al orașului. Desigur, 

le-am prezentat participanților și activitatea organizației, iar mulți dintre 
ei au decis să ni se alăture. Printre activități s-au numărat și un Quiz, o seară de jocuri de 
societate și o seară de socializare în oraș. 

Perioadă: 10-13 Octombrie             Loc: Brașov

Rețeaua Gutenberg este unul dintre cele mai importante 
proiecte ale asociației Gutenberg. Există asociații de elevi în 
18 orașe din România și peste 300 de elevi care organizează 
proiecte sub numele Gutenberg, în cadrul Rețelei. La Întâlnirea 
Rețelei Gutenberg s-au întâlnit reprezentanți ai asociațiilor de 
elevi pentru a participa împreună la workshopuri, pentru a identifica 
problemele asociațiilor lor și a găsi soluții la problemele acestora.

Perioadă: 14-15 Decembrie                  Loc: Cluj-Napoca

Membrii asociației de studenți Gutenberg au organizat un 
program de formare al trainerilor, la care apoi au participat ei 
înșiși. Cei doi traineri cu experiență de mai mulți ani în domeniul 

coaching-ului au ținut șase ore de ateliere interactive pe teme 
precum rolul unui trainer, managementul grupei, structura unui 

workshop etc. Apoi, participanții au pregătit o simulare în cadrul căreia 
au ținut un scurt workshop, pe baza căruia au fost evaluați. 
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RECEPȚIA DE ANUL NOU ȘI
FESTIVALUL DE VARĂ AL ECONOMIEI GERMANE

FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI
DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

Perioadă: 17 Ianuarie / 21 Iunie          Loc: Cluj-Napoca

Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania 
de Nord a organizat pe parcursul anului 2019 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 de afaceri.

Perioadă: Aprilie 2019     Loc: Brașov

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.

PROIECTE ÎN PARTENERIAT SAU PARTICIPĂRI LA PROIECTE

TÂRGUL DE CARIERE

Perioadă: 15 Octombrie           Loc: Cluj Napoca

În acest an am avut ocazia să participăm alături de Clubul 
Afaceriștilor Germani din Nordul Transilvaniei (DWNT) la târgul 
de joburi din Cluj-Napoca. În acest fel, am prezentat oferta de 

locuri de muncă a mai multor firme multinaționale, care sunt în 
căutare de vorbitori de limba germană. Atmosfera nemțească a fost 

întreținută cu covrigi proaspeți, ciocolată germană și “uniforma” noastră, 
portul tradițional.
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ÎNTÂLNIREA DAAD

TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE
INSTRUMENTE EDUCAȚIONALE

CONFERINȚA PROFESORILOR DE LIMBĂ GERMANĂ

Perioadă: 4-8 Noiembrie                 Loc: Rovaniemi, Finlanda

Am participat la Târgul Internațional de Instrumente Educaționale 
din Finlanda, aflat la cea de-a 14 a ediție, acesta este un proiect 

organizat de Salto, împreună cu agenția națională Erasmus+ a 
țării care găzduiește evenimentul. Peste 150 de lucrători de tineret 

și persoane active în mediul educației non-formale din Europa

Perioadă: 15 Septembrie            Loc: Șumuleu Ciuc, Harghita

La a 26-a conferință a Asociației profesorilor de limbă germană 
din România au participat 2 membrii. Conferința a avut tema 
„Competențe sociale în predare”, fiind invitați profesori de limba 
germană, precum și formatori din Germania și Elveția.

MITOST SI JULEICA

Perioadă: Noiembrie              Loc: Berlin, Germania

Gutenberg a vizitat partenerii DJO, MitOst și Agenția Federală 
Germană pentru Educație Civică. În cadrul acestor vizite am 
discutat cu reprezentanți ai acestor entități despre activitățile 

noastre și am stabilit întâlniri și proiecte comune, printre care se 
numără programul de formare ‘’Juleica” și festivalul MitOst.

Perioadă: Septembrie          Loc: Veliko Tarnovo, Bulgaria

Membrii au participat la întâlnirea anuală a lectorilor DAAD din 
sud-estul Europei. În cadrul acestei întâlniri, am avut ocazia 
de a ne prezenta în fața colectivului DAAD (Serviciul German 
de Schimb Academic). Întâlnirea a reprezentat un moment 
semnificativ în procesul de promovare la nivel internațional. 
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AGENDA STUDENTULUI

REVISTA MEINJOB

Este un instrument practic pentru studenți, ce oferă informații de valoare pentru viața 
studențească și sfaturi pentru primii pași în carieră. De asemenea, Agenda Studentului este 
perfect organizată pentru un student, fiindcă este structurată conform anului universitar. 
În aceasta sunt incluse perioada sesiunilor, calendarul de examene, dar și oportunități de 
formare și oportunități profesionale. Au fost distribuite 500 de exemplare studenților din 
Cluj Napoca.

Platforma de joburi online MeinJob.ro a organizației pentru studenți Gutenberg are ca public 
țintă atât membrii interni, cât și firme care caută oameni de specialitate cunoscători de limba 
germană. Portalul are ca scop crearea unei rețele comune a tuturor vorbitorilor de limba 
germană care sunt în căutarea unui job, acum sau pentru viitor. Au fost distribuite 1100 de 
exemplare din Broșura MeinJob în 3 universități din Cluj Napoca.

ZIARUL GUTENBERG

Ziarul Gutenberg este de ani întregi o marcă proprie a Asociației Gutenberg. Acesta apare atât 
în formă printată, cât și în mediul virtual și conține articolele elevilor și studenților vorbitori 
de limba germană din întreaga țară. Diferite teme sunt abordate în detaliu: începând de la 
cultură și actualități din mediul tineretului până la oferte de lucru și internshipuri. 8000 de 
exemplare au fost distribuite în anul 2019 elevilor, profesorilor și instituțiilor germane din 
țară.

PUBLICAȚII
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ore de workshop-uri livrate

tipuri de ateliere: ateliere de limbă, ateliere de competențe

creștere față de anul trecut

de participanți în total în cele 2 serii55
40

2
108%

Proiectul Sprachcamp (Tabăra de germană), aflat la a doua ediție, s-a adresat elevilor care 
învaţă limba germană, din ciclul gimnazial, cu un nivel de limba germană de A2-B1. Tabăra 
de germană se bazează pe metodele educației non-formale, ca principii de implementare. 
În cadrul proiectului, participanții își pot îmbunătăți cunoștințele de limba germană și îşi pot 
dezvolta abilități precum vorbitul în public, munca în echipă sau comunicarea. Distracția, natura 
și prieteniile, însă, nu lipsesc! Proiectul s-a organizat în 2 serii a cate o săptămână.

REZULTATELE PROIECTULUI

TABĂRA DE 
GERMANĂ GUTENBERG

2VĂLENII DE 
MUNTE

12-18 
AUGUST NUMĂRUL EDIȚIEI

WWW.GUTENBERG.RO/BUCURESTI

FB.COM/GUTENBERGBUKAREST

INSTAGRAM.COM/GUTENBERG.BUKAREST

BUKAREST@GUTENBERG.RO
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CONFERINȚA GUTENBERG

ACADEMIA MEIN JOB

Perioadă: 12 Decembrie                                                    Loc: București

Pe 12 decembrie a avut loc cea de-a patra ediție a Conferinței Gutenberg la Friedrich Schiller 
Kulturhaus. Anul acesta, tema conferinței a fost cea a globalizării și efectele acesteia, fiind 
invitați 6 speakeri care să vorbească pe această temă de actualitate. Printre aceștia, au fost 
invitați ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, antreprenorul Sophia Fürstin Wolkonsky, 
expertă în relații economice internaționale, Wienfried Senker, Miruna Spiridon, care este 
consultant în planificare strategică pentru Comisia Europeană, Isabela Georgiana Barbu din 
cadrul Accenture și Jakob Hausmann, specialist în domeniul gastronomiei. Astfel, „Tür zu 
einer neuen Ära”, titlul evenimentului din acest an, a adus în prim-plan o problemă actuală 
în societate, asociația Gutenberg invitând, astfel, participanții să se gândească la impactul pe 
care îl are globalizarea în prezent. Conferința a avut 60 de participanți.

Perioadă: 12-13 Mai                                  Loc: București

2019 a adus o nouă ediție a Academiei MeinJob. În acest an, evenimentul a avut loc într-o 
locaţie modernă din centrul Bucureștiului, OK Center. În cadrul evenimentului, studenții au 
avut ocazia să participe la diferite workshop-uri, susținute atât de reprezentanții unor mari 
companii, cât și de formatorii asociației.  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. De asemenea, în cadrul 
acestor ateliere, participanţilor li s-a explicat cum ar trebui să se poarte la un interviu de 
angajare și cum pot să redacteze un CV convingator.
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TREASURE HUNT

Perioadă: 19 Mai                                       Loc: București

Membrii organizaţiei Gutenberg Bucureşti împreună cu 40 de participanţi, elevi și studenți 
vorbitori de limba germană, au pătruns în lumea magică a poveștilor fraților Grimm. Pe 
parcursul traseului, participanții au trebuit sa treacă printr-o serie de probe, folosindu-se de 
cunoștințele lor de limba germană. Cele zece provocări au necesitat creativitate, ambiție, lucru 
în echipă și logică din partea tuturor echipelor. La sfârșitul căutării de comori a fost desemnată 
o echipă câștigătoare, premiată în cadrul unei festivităţi, care a avut loc la Ambasada Elveției, 
moderată de către E.S. domnul Arthur Mattli, Ambasadorul Elveției în România.

PETRECEREA DE HALLOWEEN 2019

Perioadă: 7 Martie                                       Loc: București

Spiritul Halloween-ului a ajuns, anul acesta, și în Gutenberg. Petrecerea a fost organizată cu 
scopul integrării noilor recruți în organizarea proiectelor asociaţiei, dar și pentru creșterea 
vizibilității acesteia în București . 
Printre altele, au fost organizate: tradiționalul concurs de costume, un concurs de dans pe 
perechi, jocuri pe echipe și sculptură în dovleci, dar și un atelier de face-painting. Câștigătorii 
tuturor acestor concursuri au fost premiați cu vouchere cadou din partea a 2 Escape Room-
uri. A fost o seară plăcută, în care membrii noi au avut oportunitatea de a se responsabiliza 
în rezolvarea taskurilor și creării unei atmosfere de neuitat. 
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FASCHING

Perioadă: 7 Martie                                       Loc: București

Petrecerea tradițională germană, Fasching, tradus în limba română carnaval, a fost organizată 
pentru prima oară anul acesta. Scopul acestui proiect a fost social networking-ul, atât între 
membrii Gutenberg, cât și între studenți și alți vorbitori de limba germană. Programul serii a 
constat în jocuri pe echipe și mai multe concursuri, dintre care nu a lipsit clasicul “Cel mai 
bun costum”. Câștigătorii jocurilor și concursurilor au fost premiați cu vouchere cadou la un 
Escape Room din București.

GUTENBERG LA MARE

Perioadă: August                                       Loc: Constanța

Gutenberg la mare a fost proiectul care a încheiat vara anului 2019 cu o ultimă revedere 
înaintea începerii anului universitar în Vama Veche, Constanța. Structura proiectului a constat 
într-un program de workshop-uri bazate pe dezvoltare personală, accentul punându-se, în 
special, pe soft-skills. Seara, participanții s-au putut bucura de petreceri tematice la malul 
mării, precum și de jocuri în echipă, ce le-au sporit creativitatea, logica și comunicarea. 
Proiectul Gutenberg la mare a facilitat, în primul rând, stimularea dezvoltării personale a 
participanților. Limba germană nu a fost numai un canal unic de comunicare, ci și unul dintre 
principalele puncte comune ale tinerilor prezenți la proiect.
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TABĂRA DE VARĂ

Perioadă: 12-16 / 19-23 August                   Loc: Iași

Taberele de limba germană din Iași au fost în 2019 la prima ediție și a avut două categorii 
de vârste vizate: elevii din clasele 0-4 și 5-8. Ambele tabere au avut la bază temele natură, 
nutriție și sport. Cei 8 copii care au luat parte la acest proiect au aflat mai multe despre o 
viață mai sănătoasă, au avut parte de activități în concordanță cu temele - și toate acestea 
în limba germană.

CONCERT DE CRĂCIUN

Perioadă: 16 decembrie                              Loc: Iași

Deja o tradiție la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Concertul de Crăciun este cea 
mai așteptată activitate din Universitate. Anul acesta, corurile de germană și norvegiană i-au 
colindat pe invitați și au adus în sufletele acestora atmosfera tipică sărbătorii Crăciunului.

WWW.GUTENBERG.RO/IASI

FB.COM/GUTENBERGIASI

INSTAGRAM.COM/GUTENBERG.IASI

IASI@GUTENBERG.RO
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SEARĂ DE FILM

Perioadă: 15 Noiembrie                             Loc: Iași

Ajunsă deja la a treia ediție, Seara de Film Gutenberg se bucură de succes. De această dată, 
invitații noștri au avut ocazia de a viziona ecranizarea „Goethe!”, anul acesta sărbătorindu-se 
270 de ani de la nașterea marelui Johann Wolfgang von Goethe. Scopul acestui proiect este 
de a răspândi cultura germană prin film. 

ACTIVITATE DE PAȘTE

Perioadă: 13 Aprilie                               Loc: Iași

Atelierul de Paște a fost prima activitate dedicată copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Aceștia 
au vopsit ouă și au confecționat felicitări. Activitatea a fost desfășurată în parteneriat cu 
Forumul Democrat German Iași și a avut 6 participanți.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Perioadă: 13 Aprilie                               Loc: Iași

În cadrul evenimentului organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Zilele 
Porților Deschise, Catedra de Germană și Asociația Gutenberg le-au prezentat viitorilor 
studenți oferta educațională pe linia de germană de la Universitatea ieșeană. 
Informațiile au ajuns la peste 30 de elevi din clasele a XII-a din diferite județe ale țării și 
evenimentul a fost de un real succes. 
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Atelierul de Crăciun, Weihnachtswerkstatt, a fost organizat pentru prima oară anul acesta. 
Locația în care s-a desfășurat, Sala Germană de Lectură, a fost locul potrivit pentru ca elevii 
de clasa I să creeze cele mai frumoase și creative decorațiuni de Crăciun. Scopul acestui 
proiect a fost acela de a arăta copiilor frumusețea limbii germane, într-un mod care să le 
capteze atenția. Fiecare participant a avut la dispoziție materialele necesare pentru a crea 
diverse ornamente, iar în pauzele de creație s-au putut bucura de bunătăți de la parteneri. 
Copiii au venit însoțiți de către învățătoare si părinți. La finalul atelierului, fiecare participant 
a primit o pungă cu dulciuri de la Art Roof.

ATELIERUL
DE CRĂCIUN

REZULTATELE PROIECTULUI

participanți28

 C R A I O V A

1CRAIOVA 13 DECEMBRIE NUMĂRUL EDIȚIEI
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CRAIOVA@GUTENBERG.RO

FB.COM/GUTENBERGCRAIOVA

INSTAGRAM.COM/GUTENBERG.CRAIOVA



REȚEAUA Gutenberg
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participanți activi în 
rețeaua Gutenberg

echipe din 
16 orașe

participanți la proiecte 
rețelei

 În primul rând, asociația Gutenberg s-a dezvoltat pe plan 
național prin crearea de echipe formate din tineri vorbitori de 

limba germană, care sunt susținute de către asociația Gutenberg 
prin diferite instrumente. Așa a luat naștere Gutenberg Netzwerk, prin 
p ro iec te care, prin transferul de know-how și de mijloace financiare, au avut 
un adevărat impact asupra comunităților în care trăiesc elevii. Tinerii participanți au fost 
încurajați să fie cetățeni activi prin cunoștințele de management de proiect acumulate și să 
investească timp, resurse și energie pentru a pune în aplicare ceea ce au învățat.

CE ESTE REȚEAUA 
GUTENBERG



Rețeaua de organizații de elevi Gutenberg s-a format în anul 2016, în urma Școlii de vară 
Gutenberg, din dorința participanților de a organiza proiecte la nivel local, în orașele lor de 
proveniență. Numărul acestor organizații a crescut de la an la an, în 2019 el ajungând la 
16: Baia Mare, Cluj, Târgu Mureș, Târgu Jiu, Bistrița, Craiova, Oradea, Brăila, Focșani, 
Piatra Neamț, Brașov, Galați, Râmnicu Vâlcea, Bucureşti, Iași, Satu Mare. Fiecare dintre 
ele a avut un anumit număr de evenimente și activități derulate de-a lungul anului. Printre 
cele comune mai multor orașe se numără: 

ACTIVITĂȚILE REȚELEI GUTENBERG

Seara de film: aceasta are ca rol adunarea tinerilor pentru a viziona un film cu 
tematică nemțească. Experiența se lasă descrisă de popcorn, de voia bună şi de un 
film potrivit. Acest tip de proiect a avut între 30 și 60 de participanți.

Quiz: această activitate are ca scop promovarea culturii germane. Subiecte precum 
muzica, filmele, geografia sau obiectivele turistice din Germania sunt incluse în 
întrebările la care participanții, împărțiți pe echipe, trebuie să răspundă. Media 
participanților la acest eveniment este de 40-50 de persoane.

Fasching: Acest eveniment pune în lumină faimosul carnaval din Germania, 
participanții purtând cele mai originale și inventive costume. Aceste costume dau 
culoare evenimentului, care promovează distracția caracteristică Germaniei în 
perioade de sărbătoare. Numărul de participanți este cuprins între 50 și 100.

Treasure Hunt: Treasure Hunt este o activitate interactivă în care participanții trec 
printr-o serie de probe în drumul lor spre a câștiga premiul cel mare. Spiritul de 
echipă, dar și competitivitatea întrețin atmosfera palpitantă. Această activitate 
poate cuprinde între 30 și 50 de participanți.

ORGANIZAȚIE 
DE STUDENȚI

ORGANIZAȚIE 
DE ELEVI
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Pe lângă aceste proiecte cu tradiție, fiecare organizație adaugă idei noi la colecția noastră 
de activități. Astfel, o listă complexă de evenimente cuprinde: Atelierul de Crăciun Gutenberg, 
dezbateri pe diferite teme, Maifest (o variantă adaptată a Oktoberfest-ului), cursuri de germană 
pentru copii de grădiniță și clasele 1-8, hămăceală în parc, WeDE (Wege nach Deutschland, 
activitate care a constat în prezentarea unor workshop-uri pe tema antreprenoriat și studiu 
în Germania), proiecte cu scop caritabil, workshop pe public speaking, activități de Dragobete
(Willst du mein Schatz sein), Festival nemțesc pentru o zi, Secretele profesorilor și Festival în 
curtea școlii ( două din proiectele de succes cu tradiție din Satu Mare).

În urma acestor proiecte, la care au lucrat împreună peste 300 de tineri voluntari, au 
beneficiat de produsul finit 1783 de copii de toate vârstele.
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