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Vă mulțumim că ne sunteți alături pe acest drum ambițios! 

Pentru noi toți, anul acesta a fost o provocare. Cu ajutorul 
membrilor, voluntarilor, partenerilor și susținătorilor, am 
reușit să continuăm activitatea asociației, chiar dacă asta 
a însemnat adaptare și reinventare.

VĂ MULȚUMIM!

Parteneri:



CINE SUNTEM
ȘI CE FACEM?
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Asociația Gutenberg reprezintă cea mai mare rețea de organizații de elevi, 
studenți și tineri vorbitori de limba germană și organizează de 12 ani proiecte 
pentru tineri, elevi și studenți. Scopul nostru este de a implica tinerii în cât 
mai multe activități în limba germană, să trezim în ei spiritul civic, astfel ca 
ei să se dezvolte frumos și să își dorească să facă lumea un loc mai bun. 

Credem că lumea (și în special România) poate deveni un loc mai bun prin 
educație. Astfel, drept misiune, ne propunem să contribuim la a schimba 
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
sustenabilă a organizației și a 
comunității Gutenberg.
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14
proiecte în anul 

2020

14
proiecte în anul 

2020
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Caravana noastră națională a fost planificată pentru 4 săptămâni, ca în 
ultimii 7 ani. 92 de școli în care limba germană este predată ca limbă străină 
sau maternă, 10 universități în care există cursuri de germană și 15 instituții 
care funcționează în comunitatea germană ar fi urmat să fie vizitate. Din 
cauza coronavirusului, după prima zi a caravanei, s-a luat decizia de a 
amâna activitatea și de a readuce echipa la Cluj-Napoca.

CARAVANA GUTENBERG

Rezultatele proiectului

3 orașe vizitate: Bistrița, Năsăud, Baia Mare

7 școli vizitate

450+ elevi vizitați

10.000+ exemplare tipărite ale Ziarului Gutenberg
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Scopul proiectului este formarea de atitudini, aptitudini și cunoștințe ale 
tinerilor liceeni clujeni, în cele 8 domenii cheie de competență, care au 
potențialul de a crește performanța în procesele de învățare și succesul în 
parcursul personal și profesional, prin dezvoltarea unei mentalități pozitive, 
orientată spre învățare și creștere.

Acest proiect este finanțat prin programul Corpului European de 
Solidaritate al Comisiei Europene (European Solidarity Corps).

COMPETENȚE CHEIE
PENTRU LICEENI

Rezultate pe parcursul anului 2020

4 ateliere online, cu prezența a 50+ de participanți
din 6 licee din Cluj-Napoca

10+ ore de workshop livrate

3 tematici abordate din cadrul competențelor cheie
definite la nivel european, precum:

Solidaritate, diversitate și toleranță;
Comunicare eficientă și discurs oral;

Comunicare interculturală.

AUGUST 2020
- IULIE 2021
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Frühwintercamp este o versiune adaptată mediului online a proiectului 
Wintercamp (Tabăra de Iarnă), care în mod tradițional avea loc în fiecare 
an în Decembrie. În contextul actual, ne-am propus să creăm un mediu 
online pentru traininguri și workshopuri pe tema educație politică. 
Programul a fost dedicat tuturor elevilor de liceu care își doresc să învețe 
într-un mod practic și non-formal, cum pot provoca o schimbare la nivel de 
politică locală, care sunt drepturile și obligațiile cetățenilor și nu numai. În 
programul proiectului au fost incluse workshop-uri pe temele: Introducere 
în educație politică, Gândire critică, Politică la nivel local, Minoritate și 
majoritate, precum și o simulare, la care participanții au pus în practică 
ceea ce au învățat.

Acest proiect a fost sprijinit de către Consulatul General al Republicii 
Federale Germania la Sibiu.

Rezultatele proiectului

40+ de participanți din 12 orașe diferite

11+ ore de workshop livrate

5 activități online

6 traineri, membri și Alumni ai organizației

FRÜHWINTERCAMP
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Proiectul „Platforma online pentru promovarea limbii și culturii germane. 
Comunicarea și cultura ne conectează” a fost ultima dintre activitățile 
asociației în acest an. În cadrul acestui proiect, au avut loc două ateliere pe 
teme de animație lingvistică și comunicare interculturală, precum și o 
conferință despre patrimoniul cultural al germanilor din sud-estul Europei. 
Proiectul și-a atins obiectivul prin prin informarea și formarea studenților 
asupra înțelegerii altor culturi, asupra rolului comunicării și le-a oferit o 
imagine de ansamblu asupra culturii germane.

Acest proiect a fost organizat cu sprijinul Fundației Haus des Deutschen 
Ostens și al Ministerului Bavarez pentru Muncă, Familie și Protecție 
Socială.

PLATFORMĂ
ONLINE PENTRU DEZVOLTAREA 
CULTURII ȘI A LIMBII GERMANE

Rezultatele proiectului

50+ participanți din 10 țări

6+ ore de workshop livrate

6 speakeri internaționali, din România și Germania
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Conceptul „Training of Online Trainers” (sau Formare de Formatori în mediul 
Online) reprezintă un program de formare a cunoștințelor, abilităților și 
atitudinilor responsabililor de procese educaționale, pentru mediul online. 
Proiectul ToOT are ca scop sprijinirea activă a practicienilor în educație din 
toată țara (profesori, educatori, traineri, lucrători de tineret etc.) în tranziția 
proceselor educaționale din offline, către online și blended learning, făcând 
accesibile instrumente pentru livrarea de experiențe educaționale eficiente.

Acest proiect a fost organizat la inițiativa Asociației Gutenberg Satu 
Mare, cu sprijinul obținut în cadrul programului Start ONG, un program 
lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for 
Tomorrow.

Rezultatele proiectului

TRAINING OF
ONLINE TRAINERS

103 de participanți selecționați (formatori, lucrători de tineret, 
profesori, educatori) din 22 de județe din țară, pentru participarea 
la ateliere de formare

6 module de formare de bază în facilitarea online și 4 sesiuni 
specializate, însumând 70+ ore de training

21 ateliere demonstrative susținute de absolvenții modulelor de 
formare, însumând 256 participanți

1 platformă cu resurse digitale în predarea online: 
Gutenberg.ro/ro/resurse-gratuite-pentru-predarea-online/

1

ONLINE

OCTOMBRIE -
DECEMBRIE  2020

NUMĂRUL EDIȚIEI

http://Gutenberg.ro/ro/resurse-gratuite-pentru-predarea-online/
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Prin programe educative bazate pe dezvoltarea unei mentalități pozitive în 
rândul copiilor și tinerilor, orientată spre învățare și creștere, aceștia sunt 
încurajați să devină agenți ai schimbării pozitive în comunitățile lor. Astfel, 
proiectul a cuprins un Kit al mentalității de creștere, un manual digital de 
dezvoltare personală pentru copii și tineri, 10+ ateliere online de dezvoltare 
personală și Growth Mindset pentru elevi, 3+ ateliere online de facilitare 
digitală interactivă pentru profesori, traineri și lucrători de tineret, formând 
astfel multiplicatori ai mentalității de creștere.

Acest proiect a fost organizat la inițiativa Asociației Gutenberg Satu 
Mare, cu sprijinul obținut în cadrul programului Start ONG, un program 
lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for 
Tomorrow.

Rezultatele proiectului

GROWTH MINDSET

53+ de elevi din clasele II-XII, din 26 de județe din țară, care au partici-
pat la ateliere de dezvoltare personală & growth mindset

23 profesori, traineri și lucrători de tineret, din 12 județe din țară, care 
au participat la ateliere de  facilitare digitală în growth mindset

10 membri ai echipei de implementare a proiectului

26.300+ de persoane care au interacționat cu acțiunile de informare și 
promovare a proiectului, atât de pe canale proprii, cât și de pe canale 

partenere 

1

ONLINE

AUGUST-
SEPTEMBRIE 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI
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2

BRAN

05-11  IANUARIE 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI

Tabăra de teatru în limba germană a avut loc în perioada 5-11 ianuarie 
la Bran, județul Brașov, fiind dedicată elevilor de gimnaziu, vorbitori de 
limba germană.  Această tabără tematică a constat în ateliere având drept 
subiect principal teatru, incluzând ateliere de improvizație, mișcare scenică 
și dans, prin care s-a urmărit exersarea și îmbunătățirea retoricii și a vorbirii 
scenice, precum și a competențelor de limba germană. În total,  proiectul a 
cuprins peste 30 de ore de atelier livrate, pentru cei 11 participanți la tabără.

TABĂRA DE IARNĂ

Rezultatele proiectului

11+ participanți, elevi cu vârste cuprinse între 10-14 ani

30+ de ore de workshop livrate
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În perioada 24 noiembrie - 15 decembrie, în fiecare 
marți seara s-a desfășurat prima ediție a proiectului 
“Clubul de conversații în limba germană”, care a constat 
dintr-o serie de ateliere online de discuții și dezbateri pe diferite teme de 
interes pentru tinerii din România. Cele 4 teme de discuții au fost: Planuri 
de viitor și hobby-uri și pasiuni, Managementul timpului, Sfaturi pentru 
a-ți crește productivitatea când lucrezi de acasă și Visele și cariera.

Rezultatele proiectului

25+ de participanți

4 teme discutate

CLUBUL DE
CONVERSAȚIE
ÎN LIMBA 
GERMANĂ

Anul acesta, tema conferinței a fost “Trecerea de la offline 
la online”, schimbările și impactul pe care aceasta le-a 
adus cu sine pe parcursul anului, în diferite domenii. 
Au fost invitați: Excelența Sa Domnul Ambasador al 
Elveției Arthur Mattli, antreprenorii Dragoș Anastasiu 
și Adina Săniuță, specialistul în relații economice 

germano-române Winfried Senker, directorul general 
al Editurii Niculescu și profesorul Andrei Niculescu, iar din 

partea firmei partenere Accenture, Vanessa Kasper. 

CONFERINȚA GUTENBERG

Rezultatele proiectului

95+ de participanți 

6 speakeri din 5 domenii diferite
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Gala Gutenberg Iași a însemnat un prilej de a sărbători primul an al asociației 
din Iași. În cadrul acestui eveniment a fost prezentată activitatea asociației, 
conducerea acesteia și, de asemenea, activitățile pe care membrii asociației 
și le-au propus. Această gală aniversară a adus în același loc profesori, 
colaboratori și persoanele care au ajutat la înființarea și, de asemenea, la 
bunul mers al asociației. 

IAȘI

6 MARTIE 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI1

Rezultatele proiectului

40+ de participanți

GALA
GUTENBERG IAȘI
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1

ONLINE

29-31 IULIE 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI

Proiectul „Bine ați venit la Germanistică”, aflat la prima ediție, a constat 
dintr-o serie de întâlniri informative online dedicate studenților admiși 
în cadrul Facultății de Litere din Iași, una dintre specializările lor fiind 
limba germană. În cadrul acestor întâlniri, acestora li s-a prezentat oferta 
educațională a Catedrei de Germană și avantajele studenției la una dintre 
facultățile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Toate întâlnirile 
informative din cadrul proiectului nostru cu viitorii studenți au avut scopul 
de a-i familiariza pe aceștia cu mediul universitar ieșean. 

Proiectul a fost posibil datorită sprijinului obținut în cadrul competiției 
de proiecte a organizațiilor studențești, organizată de „Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza” Iași.

BINE AȚI VENIT 
LA GERMANISTICĂ

Rezultatele proiectului

18+ boboci de la Germanistică,
UAIC Iași

20+ de studenți de la Germanistică

3 cadre didactice universitare
ale catedrei de Germanistică,

UAIC Iași
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Atelierele online de limba germană au constat în 10 workshop-uri care au 
fost structurate în funcție de nivelul de limbă al participanților:  5 workshop-
uri pentru începători și 5 workshop-uri pentru avansați. Acest proiect a avut 
drept scop învățarea sau îmbunătățirea cunoștințelor de limba germană – 
atât în ceea ce privește vocabularul, cât și gramatica. Elevii au participat la 
workshop-uri non-formale și creative, învățarea limbii germane făcându-
se în primul rând prin jocuri și activități interactive.

ONLINE

24-28 AUGUST 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI2

Rezultatele proiectului

10+ de participanți - beneficiari: elevii din clasele 5-8

20+ ore de workshop livrate

10 workshopuri pe teme diferite

6 traineri din cadrul organizației

SPRACHCAMP - ATELIERE 
ONLINE DE LIMBA GERMANĂ
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1

ONLINE

21-22 NOIEMBRIE 2020

NUMĂRUL EDIȚIEI

Membrii asociației Gutenberg Iași s-au întâlnit două zile în online pentru 
a lua parte la workshopuri diverse, axate pe teme de soft skills. Astfel, 
participanții au discutat despre calități, frici și visuri la atelierul de 
dezvoltare personală și au aflat cum să-și construiască o sesiune reușită în 
cadrul celui de online teaching. Totodată, aceștia au învățat despre etapele 
scrierii și implementării unui proiect. Prin intermediul acestor activități, 
membrii asociației Gutenberg Iași au acumulat cunoștințe privind lucrul în 
echipă, au consolidat ce știau deja și s-au cunoscut mai bine între ei.

FORMARE ÎN MEDIUL ONLINE

Rezultatele proiectului

15+ participanți, membrii Asociației Gutenberg Iași

8+ ore de workshop livrate

4 workshopuri pe teme diferite

10 traineri din cadrul organizației
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REȚEAUA GUTENBERG

14
echipe de elevi

în 14 orașe 14
proiecte în anul 

2020

300+
participanți la

proiectele rețelei
în anul 2020

80+
de membri

activi în rețeaua
Gutenberg
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Ce este Rețeaua Gutenberg?

Activitățile Rețelei Gutenberg

Rețeaua 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. 
Tinerii organizează proiecte care, prin transferul de know-how 
și de mijloace financiare, au un adevărat impact asupra 
comunităților în care trăiesc elevii. Tinerii participanți 
sunt 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.

• Seară de film: aceasta are ca rol adunarea tinerilor pentru a viziona 
un film cu tematică nemțească. Experiența se lasă destinsă 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.



INFO@GUTENBERG.RO
WWW.GUTENBERG.RO

DIN COMUNITATEA GUTENBERG
MAI FAC PARTE:

DIDACTO.RO

GERMANA.RO
INVATAGERMANA.RO

MEINJOB.RO
TABARADEGERMANA.RO

TABARADEVARA.RO

http://www.Gutenberg.ro
http://invatagermana.ro
https://didacto.ro
https://germana.ro
https://invatagermana.ro
https://meinjob.ro
https://tabaradegermana.ro
https://tabaradevara.ro

