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Opening Opportunities, www.openingopportunities.ro 

 

Opening Opportunities este un proiect educațional de încurajare a carierelor în computer science 
pentru elevi de liceu, creat de Asociația Techsoup România în cadrul programului global Microsoft 
YouthSpark, în parteneriat cu Microsoft România. 

Programul este la ediția a treia și se desfășoară simultan, în perioada septembrie 2016 – februarie 
2017, în următoarele localități - București, Vaslui, Focșani, Iași, Onești, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, 
Suceava, Lugoj și Bârlad. 

Opening Opportunities a fost premiat cu Premiul pentru cel mai bun proiect de responsabilitate 
socială al unei companii mari la Gala Oameni pentru Oameni 2015 și Proiectul Anului în Voluntariat 
Corporatist la Gala Națională a Voluntariatului 2015. 

 

Ce este proiectul: 

Opening Opportunities este un proiect educațional prin care elevi de liceu au ocazia să discute și să 
lucreze în grupuri de mentorat online timp de 4 luni cu profesioniști IT, timp în care să dezvolte produse 
și aplicații software sau proiecte tehnice împreună cu grupul. Proiectul își propune un focus special 
către elevii cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din medii sau situații sociale dezavantajate.  

În cadrul proiectului sunt organizate și evenimente locale de lansare și de selecție a participanților la 
proiect în care elevii au ocazia să afle de la angajați voluntari Microsoft România ce înseamnă o carieră 
în IT, care sunt cerințele, pașii, cât de tehnic sau netehnic poți fi, ce abilități și trasee de carieră pot fi 
cultivate ca să ajungi în această industrie.  

 

Activitățile principale în cadrul proiectului: 

 

Evenimente locale de lansare ale proiectului: în fiecare localitate, partenerii locali vor coordona 
organizarea unui eveniment de lansare la care vor participa mentorii voluntari din București și elevii 
invitați din localitate/licee.  

În cadrul evenimentelor locale de lansare, cel puțin 3 mentori Microsoft se vor întâlni cu circa 90 - 120 
elevi de liceu din clase 9-11 de la profile de matematică-informatică sau științe exacte. Mentorii vor 
povesti despre experiența lor de carieră și vor răspunde întrebărilor elevilor despre trasee academice 
și de carieră în IT. De asemenea, se vor prezenta proiectul și cerințele pentru a aplica.  

 

Mentorat online: după eveniment, elevii vor fi invitați să aplice în grupurile de mentorat create și 
coordonate de mentori voluntari pe platforma www.openingopportunities.ro 

Pentru a putea fi mentori în program, profesioniștii Microsoft au primit un training în instrumente de 
mentorat de la specialiști în educație cu experiență și sunt permanent coordonați de oameni cu 
experiență în proiecte educaționale. 

http://www.openingopportunities.ro/
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Informații publice despre proiect: 

- comunitatea de facebook a proiectului: www.facebook.com/OpeningOpportunities 

- video despre proiect: https://vimeo.com/openingopportunities/videos 

- după 15 septembrie, se va relansa site-ul proiectului www.openingopportunities.ro 

 

Cine suntem: 

 

Organizator: Asociația Techsoup Romania, www.asociatiatechsoup.ro 

2015 Raportul anual al Asociației TechSoup: www.annualreport.techsoup.ro 

Asociația TechSoup România este dedicată promovării accesului la tehnologie pentru ONG-uri și utilizării 
tehnologiei de către tineri pentru a-și atinge potențialul. Techsoup România creează resurse gratuite de 
învățare pentru ONG-uri, faciliteaza accesului ONG-urilor la software legal și profesionist și creează 
experiențe pentru tineri să învețe cu și despre tehnologie. De la înființarea ei în 2010, Asociația TechSoup 
este parte din rețeaua globală TechSoup. 

Programele Asociației Techsoup au primit deja 5 distincții pentru impactul lor social în competiții naționale 
de proiecte educaționale și nonprofit. 

 

 

Microsoft YouthSpark  

www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/youthsparkhub/  

Un program global dedicat creării de oportunități pentru tineri cu ajutorul tehnologiei.  

 

 

Date de contact 

George Diță, Coordonator Proiect Opening Opportunities 

0726 118 830, contact@openingopportunities.ro, george.dita@techsoup.ro 
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