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Cursuri
de limba
GERMANA

Tabere 
pentru copiii 
angajtilor în 

limba 
germana

,



Avem o 
experiență de peste 
10 ani în domeniul 

formării și credem că 
educația este cheia spre 
o evoluție a societății și 

spre o lume 
mai bună.

Sprijinim 
dezvoltarea entităților 

care își doresc să 
activeze în spațiul 

germanofon printr-o 
paletă de cursuri de 

limba germană și tabere 
pentru copii.

Ne dorim să 
sprijinim toate 
entitățile active 

sau interesate să 
activeze în spațiul 

germanofon.

Suntem 
o echipă de tineri 

preocupați de spațiul 
germanofon, pasionați de 
limba germană și motivați 

să aducă o schimbare 
în modul de învățare 
a limbilor străine și în 

educație. 
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Hai să ne
 cunoaștem



Ce face 
CENTRUL GUTENBERG
de Limba Germană?

Integrează 
metode 

non-formale 
în formatul 
cursurilor

Organizează 
tabere pe perioada verii 
pentru copii care sunt 
între clasele 0 și 4, dar 
și pentru clasele 5 - 12 
alături de colaboratori, 
care pot fi incluse în 
oferta de beneficii ale 

angajatorului

Adaptează 
conținutul cursului 

la domeniul în 
care activează 

participanții la curs 
și la nevoia

angajatorului Înglobează 
componente online 

în predare și permite 
accesarea cursurilor 

virtual

Oferă 
companiilor 

posibilitatea de a 
opta pentru cursuri 

sau de a solicita 
prezența trainerului 

în companie

Oferă
cursuri de limba 
germană de la 

nivel de începători
la nivel de 
avansați
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Să 
îmbunătățim 

formatul clasic al 
cursurilor de limbă prin 
metodele interactive din 
domeniul educației non-

formale și prin componenta 
media, crescând eficiența 

procesului de învățare

Să 
oferim un 

program adaptat 
clienților pe piața 
muncii, cu capitole 
focusate pe nevoile 

lor profesionale

Să creștem atât 
competențele lingvistice 

ale angajaților, cât și cele 
profesionale, prin subiectele 

dezbătute și accesul la 
evenimentele promovate

Să 
ne pliem pe 

nevoile clienților 
ca dificultate a 
cursurilor și ca 
accesibilitate

Avantajele colaborării cu 
CENTRUL GUTENBERG
Ce ne propunem?



E c h i p a 
a crescut și 

s-a format într-un 
mediu dinamic, cu acces la 

rețeaua și infrastructura spațiului 
germanofon, cu acces la oportunități 

de formare și perfecționare și cu acces la 
colaboratori din spațiul public și din cel 
privat. Proiectele și activitatea asociației 
au creat cadrul flexibil, în care am putut 
fructifica ideile creative, cumula 

experiența necesară formării 
și monitoriza impactul 

diferitelor metode de 
predare.

Ce ne recomandă?

de ore de workshop-uri în 
cadrul taberelor Gutenberg

de tineri, beneficiari direcți, 
participanți la taberele 
Gutenberg

proiecte în total, 35 proiecte în 
parteneriat, 86 organizate de Asociația 
Gutenberg, din care 34 locale, 38 
naționale, 14 internaționale 

de entități instituționale partenere, 
atât din România, cât și din 
străinătate

de entități private partenere de-a 
lungul anilor de activitate

înscriși la Șnupărcurs - cursul demo 
gratuit de limba germană

copii participanți la taberele 
Centrului Gutenberg

traineri diferiți implicați în pregătirea 
activităților la taberele centrului

de cursuri proprii pregătite și 
livrate de către Centrul Gutenberg

1030+
1400+

121

45+
35+

85+
78
12
34

 
Povestea Centrului 

de Limbă Gutenberg se desprinde 
din Asociația Gutenberg - Organizația 

Studenților Vorbitori de Limba Germană, 
singura asociație a vorbitorilor de germană din 

țară.
 De 10 ani, Asociația Gutenberg se dedică formării 

tinerilor vorbitori de limba germană prin diferite proiecte, 
seminarii, parteneriate și evenimente organizate de tineri 
pentru tineri. Ne recomandă o poveste de succes în numere:



Începând din 
1 iulie 2019 Centrul 

Gutenberg va oferi regulat 
programe de vară în limba 

germană cu tematici diferite 
pentru copii din clasele 0 - 4, dar 
și pentru clasele 5 - 12, alături de 

colaboratori.
Programul va include cursuri 
de limba germană, jocuri și 

activități în aer liber.
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Prețul include 
masa de prânz, 

materialele necesare 
activităților, intrări pentru micile 
incursiuni în oraș, două gustări 
între mese și facilitățile necesare 

programului (traineri experimentați, 
sală adecvată activităților, jocuri 

outdoor). Numărul minim de 
copii înscriși pentru a putea 

organiza programul 
este 12.

Pentru a beneficia de o reducere 
de 10%, companiile trebuie să 
achiziționeze pachete pentru 

cel puțin 15 participanți 
la tabără.

Taxa de 
participare:

495 
Lei

Reducere

10% 
Pachete pentru 

companii

Tabere în
Limba germana
pentru copiii 
Angajaților Companiei



Î n 
urma unei discuții 

cu reprezentanți ai firmei, 
care să prezinte specificul 

companiei și nevoile de comunicare, 
echipa Gutenberg integrează în 
curricula cursurilor vocabularul necesar 
domeniului de activitate.

Trainerii Centrului Gutenberg livrează 
cursurile de germană la sediul 

companiei și raportează periodic 
evoluția cursanților.

Cursurile 
sunt structurate 

după nivelul 
european de referință 
pentru limbi străine, în 
module de începători, 

intermediari și 
avansați.

45
Lei / Cursant / Sesiune 
de 150 minute, o grupă 

având între 10 și 15 
cursanți.

Colaborare cu 
CENTRUL GUTENBERG

Programul de cursuri recomandat este de 2 întâlniri 
pe săptămână a câte 2 ore jumătate fiecare.

Modul pentru nivel A1 - nivelul introductiv
Modul pentru nivel A2 - nivelul de bază
Modul pentru nivel B1 - nivelul intermediar
Modul pentru nivel B2 - nivelul post-intermediar
Modul pentru nivel C1 - nivelul autonom



invatagermana@sprachzentrum.ro
0742 542 972
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