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Scurtă descriere a Proiectului 

Proiectul Caravana Gutenberg constă în vizitarea liceelor cu predare a limbii germane fie ca 

limbă maternă, fie ca limbă străină din diferite oraşe din România, Moldova şi Ucraina pe 

parcursul a trei săptămâni. Acest proiect urmăreşte promovarea liniei germane de studiu a 

Universităţii Babeş-Bolyai la nivel naţional şi stimularea implicării tinerilor vorbitori de limba 

germană în activităţile organizaţiei, creând astfel o comunitate orientată spre organizarea de 

activităţi cu caracter cultural-educaţional german.  

Vizitele urmează a fi efectuate în perioada 5 martie - 23 martie 2012 în liceele în care se 

predă limba germană, fie ca limba maternă, fie ca limbă străină cu scopul informării elevilor 

cu privire la larga paletă de specializări în limba germană existente în cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai. Proiectul va fi făcut cunoscut în şcoli din regiunea Transilvaniei, dar şi în arcul 

extracarpatin, Moldova şi Ucraina, după cum urmează: Cluj-Napoca, Satu Mare, Arad, 

Timişoara, Reşiţa, Bucureşti, Braşov, Sibiu, Mediaş,  Sighişoara, Târgu-Mureş, Bistriţa, Deva, 

Craiova, Piteşti, Ploieşti, Bucureşti, Galaţi, Brăila, Piatra-Neamţ, Iaşi, Chişinău, Suceava, 

Rădăuţi, Cernăuţi. În fiecare şcoală vor fi ţinute prezentări de câte 10-15 minute, se vor 

împărţi ziare ale organizaţiei - “Gutenberger Zeitung” - care conţin informaţii despre 

Universitatea Babeş-Bolyai şi linia de studiu în limba germană dar şi alte articole de interes 

pentru tineri, vor fi lipite afişe cu informaţii privind proiectele organizaţiei Gutenberg şi se 

vor împărţi semne de carte. Prezentările vor fi ţinute fie în clase, fie în amfiteatrele liceelor. 

Cu precădere în liceele cu predare a limbii germane ca limbă modernă, la cererea echipei de 

implementare, vor fi adunaţi toţi elevii care învaţă limba germană ca limbă străină. 
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De asemenea, proiectul doreşte să evidenţieze importanţa limbii şi culturii germane prin 

prezentarea avantajelor pe care le presupune cunoaşterea acestei limbi. Cu atât mai mult cu 

cât această informaţie va fi prezentată de către studenţi ai liniei germane care sunt totodată 

şi voluntari ai ”Gutenberg”- organizaţia studenţilor vorbitoare de limba germană. De 

asemenea, elevii vor fi informaţi asupra evenimentelor culturale în limba germană organizate 

de Gutenberg la nivel local şi naţional şi posibilitatea participării la acestea.   

Proiecte precum „Actul 1- Atelier de teatru“,„Carnaval german”, „Concurs de fotografie“, 

„Şcoala de vară Gutenberg“, „Wintercamp Gutenberg”, „Schimb de experienţă între elevi”, 

„Ziarul Gutenberg”. Aceste proiecte oferă elevilor posibilitatea de a cunoaşte pentru câteva 

zile viaţa de student şi de a învăţa ce presupune a fi student şi membrul unei organizaţii 

studenţeşti. Nu în ultimul rând, acestea pot contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial 

şi de iniţiativă a potenţialilor participanţi.               

Scopul Proiectului 

Scopul proiectului este informarea elevilor ce studiază la liceele fie cu predarea limbii 

germane ca limbă maternă, fie ca limbă străină din România, Moldova şi Ucraina.  

Obiectivele Proiectului 

- Proiectul are ca obiectiv informarea elevilor despre posibilitatea de a studia în cadrul 

uneia dintre specializările cu predare în limba germană ale Universităţii Babeş-Bolyai,  

- crearea unei comunităţi naţionale vorbitoare de limba germană prin stimularea 

elevilor de a se implica în proiectele organizate de către Gutenberg şi stabilirea 

premiselor înfiinţării unei federaţii. 

Suprapunerea nevoilor Gutenberg cu cele ale Universităţii Babeş-Bolyai constau în nevoia de 

promovare a principalelor oferte de studiu respectiv proiecte cu caracter cultural-educaţional 

german. Interesul Universităţii este acela de a creşte numărul studenţilor de la linia germană, 

fapt ce ajută şi organizaţia Gutenberg în vederea dezvoltării durabile. De asemenea, 

organizaţia are interesul de a crea alte organizaţii de tineri, elevi, care vor dezvolta singuri 

proiecte având ca centru Cluj-Napoca. 



                                
 

Grup Țintă 

Elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani. 

Beneficiari 

 Beneficiari direcţi: ”Universitatea Babeş-Bolyai”, viitorii participanţi la proiectele 

”Gutenberg”;  

 Beneficiari indirecţi: aproximativ 2000 de elevi care vor participa la prezentările 

noastre şi la care vor ajunge informaţiile.  

 

Justificare 

Acest proiect este întreprins pentru sprijinirea liniile de studiu în limba germană ale 

Universităţii Babeş-Bolyai, pentru asigurarea continuităţii acestora şi pentru promovarea 

limbii germane. Universitatea Babeş-Bolyai are cea mai vastă ofertă de studii în limba 

germană din România şi contacte permanente cu universităţi din spaţiul germanofon, precum 

şi posibilitatea de a realiza un Dobledegree Progam. Prin prezentarea acestor aspecte, elevii 

vor conştientiza posibilităţile de studiu pe care le au optând pentru una dintre specializările 

în limba germană din Universitatea Babeş-Bolyai.  

Proiectul Caravana Gutenberg este o idee ce a fost deja implementată cu succes în perioada  

28 februarie-13 martie 2011 când a avut loc pentru prima oară. El a fost o iniţiativă pionier 

pentru linia germană prin care au fost promovate la nivel naţional toate facultăţile cu oferte 

educaţionale în limba germană din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai în toate liceele cu 

predarea limbii germane ca limbă maternă. Acest proiect a încercat să adune toate eforturile 

de a promova oferta de studiu în limba germana în cadrul unui singur proiect. Caravana 

Gutenberg este un pilon foarte important al promovării liniei germane. Luând în considerarea 

faptul că atât profesorii, cât şi elevii din şcolile vizitate în cadrul primei ediţii au considerat 

de bun augur acest demers, de această dată se doreşte extinderea cercului către şcolile în 

care germana nu se predă ca limbă maternă. Este în special cazul şcolilor din arcul 



                                
extracarpatin. S-a constat un interes deosebit de crescut al elevilor din această regiune care 

sunt dornici de a intra în contact cu limba germană şi care sunt în căutarea de oferte 

educaţionale în această limbă. Acest proiect întâmpină aşteptările acestora. De data aceasta 

se urmăreşte depăşirea frontierelor, nu doar lingvistice, ci şi teritoriale, astfel proiectul îşi 

propune vizitarea de şcoli din Moldova (Chişinău) şi Ucraina (Cernăuţi). 

Acest proiect ajută „Gutenberg” la creşterea vizibilităţii organizaţiei la nivel naţional şi a 

proiectelor desfăşurate de aceasta. Dezvoltarea tinerilor elevi în vederea desfăşurării 

proiectelor cultural-educaţionale germane îi pregăteşte pentru viitoarea studenţie. Prezentul 

proiect ajută la multiplicarea şi creşterea imaginii Universităţii, a organizaţiei şi nu în ultimul 

rând a Clujului ca centru al culturii germane. 

 

Principalele activităţi 

 

Traseu 

Prezentările se vor ţine în perioada 5 martie-23 martie 2012 de către fiecare grup în parte în 

şcolile ce urmează:  

Săptămâna I 

Ziua 1: Cluj-Napoca – Mediaş - Sighişoara 

 Mediaş - Liceul Teoretic "Stephan Ludwig Roth"  

 Sighişoara- - Liceul Teoretic "Joseph Haltrich"  

 înnoptare în Sighişoara 

Ziua 2: Cluj-Napoca – Mediaş – Braşov 

 Braşov – Liceul Teoretic ”Ioan Meşotă”  

 Întâlnire cu Forumul Democrat German (Jugendforum) din Braşov  

 înnoptare în Braşov  

 

Ziua 3: Braşov – Sibiu  



                                
 Braşov - Liceul Teoretic "Johannes Honterus" 

 înnoptare în Sibiu  

Ziua 4: Sibiu – Deva  

 Sibiu - Colegiul Naţional "Samuel Brukenthal", Liceul Pedagogic ”Andrei Şaguna”, 

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” 

 Vizită la consulatul Germaniei din Sibiu 

 înnoptare în Deva 

Ziua 5: Deva – Arad – Timişoara 

 Deva - Colegiul National "Decebal" 

 Arad - Liceul Teoretic "Adam Müller Gutenbrunn"  

 Înnoptare în Timişoara 

Ziua 6, Ziua 7 – Timişoara 

Săptămâna II 

Ziua 1: Timişoara 

 Timişoara - Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau", Colegiul Naţional Bănăţean 

 Vizită la consulatul Germaniei din Timişoara 

 înnoptare în Timişoara 

Ziua 2: Reşiţa – Craiova 

 Reşiţa - Liceul Teoretic "Diaconovici-Tietz" 

 Craiova - Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti", Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Colegiul 

Naţional “Carol I”  

 înnoptare în Piteşti 

Ziua 3: Piteşti – Ploieşti 

 Piteşti - Colegiul Naţional Liceal "Zinca Golescu", Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" 

 Ploieşti - Colegiul Naţional “Jean Monnet”, Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" 

 Înnoptare în Bucureşti 

Ziua 4: Bucureşti – Galaţi 

 Bucureşti – Colegiul German Goethe, Colegiul Naţional ”I.L.Caragiale”, Colegiul 

Naţional ”George Coşbuc” 

http://www.cnfb.ro/


                                
 vizitare Casa Schiller, institutul Goethe, ambasada Germaniei 

 înnoptare în Galaţi 

 

Ziua 5: Galaţi – Brăila 

 Galaţi - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”, Colegiului Naţional „Vasile 

Alecsandri”  

 Brăila - Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu 

Murgoci" 

 Înnoptare în Galaţi 

 

Ziua 6, 7: Galaţi 

 

Săptămâna III 

 

Ziua 1: Galaţi – Piatra Neamţ - Iaşi 

 Piatra Neamţ 

 Înnoptare în Iaşi 

Ziua 2: Iaşi – Chişinău 

 Iaşi  

 Vizitarea instituţiilor germane din Iaşi 

 Înnoptare în Chişinău 

Ziua 3: Chişinău – Suceava 

 Chişinău 

 Vizitarea ambasadei Germaniei 

 Înnoptare în Suceava 

Ziua 4: Suceava – Rădăuţi – Cernăuţi 

 Suceava – 22 martie 2012 

 Rădăuţi 

 Înnoptare în Cernăuţi 

Ziua 5: Cernăuţi – Cluj-Napoca 

 Cernăuţi 

 Întoarcere în Cluj-Napoca 

 

http://www.cngmm.ro/
http://www.cngmm.ro/


                                
În primă fază vor fi contactate telefonic şcolile şi vor fi informate cu privire la proiectul 

Caravana Gutenberg, urmând a fi stabilite orele şi datele în care se va intra la cursuri/se vor 

ţine prezentări în plen. În zilele prestabilite vor fi vizitate şcolile unde se vor ţine 

prezentările. Pentru oraşele Târgu Mureş, Bistriţa, Cluj-Napoca şi Satu Mare se vor realiza 

vizite în afara rutei mai sus prezentate din motive logistice.  

Prezentarea va consta în: 

- prezentarea ofertelor de studiu în limba germană ale Universităţii Babeş-Bolyai şi împărţirea 

materialelor informative (broşuri, ziare); 

- descrierea organizaţiei Gutenberg şi a proiectelor la care se pot înscrie elevii. Informaţii 

despre proiectele ce urmează a fi implementate sunt de asemenea menţionate în ziarele ce 

vor fi împărţite. Se vor lipi şi afişe cu permisiunea direcţiunii; 

- întocmirea unei liste de contacte pentru a putea păstra legătura cu elevii din fiecare oraş 

prin intermediul e-mailului (echipa Gutenberg doreşte astfel crearea unei baze de date 

virtuale pentru a putea păstra legătura şi a informa în mod regulat această comunitate 

vorbitoare de limba germană). 

 

 


