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Opening Opportunities



DESPRE  OPENING  OPPORTUNITIES
un program de mentorat în computer science pentru liceeni

Opening Opportunities este un proiect educațional de încurajare a elevilor de liceu să urmeze cariere în computer 
science, creat de Asociația Techsoup România în cadrul programului global Microsoft YouthSpark, derulat cu sprijinul 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR. 

Programul este la ediția a patra și se desfășoară simultan, în perioada septembrie 2017 – martie 2018, în următoarele 
localități - Iași, Onești, Suceava, Vaslui, Bârlad, Râmnicu Vâlcea – prin facilitarea și coordonarea locală a bibliotecilor 
județene și municipale membre ANBPR, partenerul local al proiectului. 

___

Opening Opportunities pregătește elevi de liceu pentru inovație și îi ajută să dezvolte proiecte IT cu ajutorul mentorilor 
din industrie. Elevii fac cunoștință cu proiectul în cadrul unor evenimente locale în care elevii au ocazia să a�e de la 
oameni care lucrează în Microsoft România ce înseamnă o carieră în IT, care sunt cerințele, pașii, cât de tehnic sau 
netehnic poți �, ce abilități și trasee de carieră pot � cultivate ca să ajungi în această industrie.  Apoi, liceeni se înscriu 
online în echipe de mentorat, iar cei care sunt selectați de mentorii din program vor avea ocazia să discute, să lucreze și 
să se dezvolte în grupuri de mentorat timp de 6 luni sub îndrumarea a profesioniștilor IT din Microsoft România și să 
dezvolte produse și aplicații software. La sfârșitul celor 6 luni, 7 echipe �naliste alese de un juriu mixt de profesioniști 
își vor prezenta proiectele la sediul Microsoft România, în cadrul evenimentului Demo Days. 

www.openingopportunities.ro



DESCRIEREA EVENIMENTULUI LOCAL DE LANSARE
septembrie – octombrie 2017
Pe scurt: cel puțin 3 mentori Microsoft se vor întâlni cu elevi de liceu și vor discuta despre cariere în IT și cum îi poate 
ajuta programul Opening Opportunities. 

PARTICIPANȚI LOCALI LA EVENIMENT 
între 90 - 120 elevi de liceu din clase 9-11 de la pro�le de matematică-informatică sau științe exacte. Minimum 1 clasă de 
la un liceu matematică-informatică cu pro�l tehnologic sau cu posibilități/dotări materiale mai sărace. Alți posibili 
invitați, la latitudinea bibliotecii: mass-media locale, autorități locale din educație, alte autorități locale în parteneriat 
cu biblioteca. 

DESCRIEREA STRUCTURII EVENIMENTULUI: 
• introducere din partea bibliotecii (10 min)
• introducere din partea invitaților bibliotecii (dacă este cazul) (15 min)
• prezentare a programului și cerințelor pentru elevi (15 minute)
• prezentare a experienței oferite de program din partea unui elev care a făcut parte din program în edițiile anterioare 
(posibil)
• prezentări ale mentorilor Microsoft (3-4 X 15 minute)
• încheierea evenimentului (5 minute)
• discuții libere între mentori și elevi, pe grupuri (40-70 minute). 

Locația evenimentului: sală de evenimente a bibliotecii sau săli de muzee, teatre locale, orice alte săli care pot acomoda 
numărul de elevi invitați. 



Contribuția bibliotecii partenere: 
Coordonarea evenimentului local de lansare: 
- obținerea sălii
- invitarea școlilor participante
- invitarea mass-media locale și autorităților - dacă este cazul
- trimiterea de informații despre școlile participante către organizatori

Opțional: 
- promovarea activităților proiectului - informare de presă cu privire la organizarea evenimentului local către partenerii  
   locali mass-media
- anunț pe pagina bibliotecii a evenimentului

Suport din partea Techsoup în organizarea evenimentului:
Finanțări/sponsorizări/deconturi de cheltuieli de organizare a evenimentului local în limita a 150 USD per eveniment 
(sucuri, ape, gustări)

Materiale vizuale online și tipărite pentru promovarea proiectului și a evenimentelor: a�șe și bannere online pentru 
facebook, site, trimiterea în informări de presă; a�șe tipărite pentru trimiterea în școli sau a�șarea în biblioteci; 
material de suport pentru informări de presă. 

Facilitarea prezentărilor susținute de mentorii Microsoft și de elevii din edițiile precedente ale programulul. 



Ioana Popa (manager de program)
0726 450 472
contact@openingopportunities.ro
Ioana.popa@techsoup.ro
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