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Ce este si ce nu este Opening Opportunities 

Despre oamenii din Opening Opportunities 



Ce este si ce nu este Opening Opportunities 

• Singurul program de mentorat de carieră pentru elevii de liceu al unei companii de 
tehnologie din România, premiat pentru responsabilitate socială la Gala Societății 
Civile. 

 

• Opening Opportunities este o relație 

 

Mentee     +      Mentor 
 

care îi ajută pe elevi să își formuleze mai bine oportunitățile de carieră 
pe care le au. 

 

http://vimeo.com/104857810
http://vimeo.com/104751793


Povesti despre mentor si mentees 



Povesti despre mentori si mentees 

• OnTimeApp, Onești 

• 12 tineri de liceu, o 
aplicație de telefon, 
un CEO și CTO de 17 
ani 

•  mentor: Todi 
Pruteanu. 

https://www.facebook.com/OnTimeAppGroup


Povesti despre mentori si mentees 



Povesti despre mentori si mentees 



Opening Opportunities 2.0 / 2015 

Vedere de ansamblu 



Obiectivele proiectului 

• Salvăm lumea; 

 

• Ajutăm elevii să ia decizii mai informate și implicate de 
carieră; 

 

• Promovăm tehnologia și pasiunea pentru tehnologie; 

 

• Voluntariem, ne mândrim cu asta; 



Localitati ale proiectului unde vrem sa ajungem 

• Lucrăm în parteneriat cu biblioteci publice sau cu licee/colegii naționale 
partenere Microsoft și TechSoup. 

• Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - 
www.anbpr.org.ro 
 

București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu 
Focșani, Onești, Târgu Jiu, Târgoviște 

Brașov, Buzău, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț 
 

Timișoara, Oradea 



Ce facem in proiect 

• Evenimente locale, la început și final de proiect; 

• Mentorat de carieră pentru elevi; 

• Webinarii publice; 

• Povești despre mentori și mentees; 

• Feedback sessions; 

• Internships locale sau 1 zi la Microsoft; 

 
 



Calendar si activitati 

• Februarie 2015 – call for mentors and librarians 

• Martie/Aprilie 2015 – evenimente locale în locațiile proiectului 

• Martie/Aprilie 2015 – Iunie 2015 – sesiuni de mentorat în grupuri online 

• Mai/Iunie 2015 – webinarii de angajabilitate alături de colegii de la HR Microsoft 

• Mai/Iunie 2015 – certificări MOS, MTA pentru elevi 

• Iulie 2015 – evenimente finale locale 

• August 2015 – mentors’ awards  

• Iulie/August 2015 – internships pentru elevi/1 zi la Microsoft 



Calendar si activitati 



Grupul de mentorat în Opening Opportunities 

Activitati, obiective, scenarii 



Grupuri de mentorat 

• Cea mai importantă entitate din proiect  O entitate unică formată din 1 mentor 
și 1-2 până la 4-5 elevi. Recomandarea noastră: 4 elevi. 

 

• Tipuri de grupuri de mentorat, sugestii de organizare: 

• Simulare de start-up: centrat pe construcție de produs, serviciu; 

• Centrat pe abilități pentru un viitor software engineer: limbă străină, 
pasiune pentru tehnologie, path de carieră legat de tehnologie; 

• Centrat pe abilități generale de angajabilitate: CV/scrisoare de 
intenție, analiză swot, teste de personalitate, urmărire de obiective 
personale. 

 



Obiective la nivel de mentorat 

• Agreate, asumate împreună mentor-mentee, o mare contribuție 
trebuie să vină la elev în construcția lor: ce își dorește? 
 

• Idei de obiective: 

• Să construim un produs tech / până unde? prototip, funcțional etc.; 
• Să învățăm roluri într-o companie tech; 
• Să începem să învățăm o nouă limbă străină; 
• Să citesc și să aflu mai multe despre tehnologie și care ar putea fi locul 

meu în această lume; 
• Să fac cursuri online – YouthSpark Hub; 
• Să voluntariez mai mult; 
• Să îmi certific abilitățile: MOS, MTA; 



Exemple de obiective la nivel de grupuri 

• Să ajut cel puțin jumătate din mentees să înțeleagă de ce este importantă o limbă 
străină sau să facă pași spre a învăța o nouă limbă străină. 

• Să ajut meenteeul să își extindă orizontul de înțelegere al tehnologiei și să își 
dorească să învețe mai mult. 

• Să îmi ajut echipa de mentees să înțeleagă crearea unui produs de tehnologie. 

• Să îmi ajut echipa să scrie mai bine în engleză decât o făcea la începutul 
programului. 

• Să îmi conving echipa să se uite la Star Wars. 

 

 

 

 



Posibil scenariu pentru construcția unui grup de mentorat 

• Primim aplicații în martie 2015, post-eveniment sau în timpul evenimentului: 
răspundem în următoarele 24 de ore, de preferat, până la 48 de ore, fixăm deja 
prima sesiune de mentorat – cu un orizont de timp cât mai apropiat de la aplicație; 

• Martie/Aprilie - Prima sesiune: ascultăm, punem întrebări cheie să înțelegem mai 
multe despre elev și unde vrea să ajungă, povestim relativ puțin despre noi (o 
întâmplare cheie); 

• Decidem dacă vom merge pe activități de grup sau individuale.  Reanalizăm 
înscrierile, iar dacă ni se pare că nu putem ajuta, nu ne potrivim, nu va merge 
relația cu cineva, cu tot grupul, nu avem înscrieri dăm email urgent la 
mentor@openingopportunities.ro 

• Aprilie - A doua sesiune individuală/de grup: provocăm elevii să își stabilească un 
obiectiv de grup sau de carieră. Anunțăm reguli de grup sau individuale: nu vorbim 
neîntrebați, nu spunem chestii negative, scriem emailuri doar în engleză etc. 



Posibil scenariu pentru construcția unui grup de mentorat 

• Mai, Iunie – sesiuni individuale sau de grup bazate pe teme, assignments pe care 
le analizăm în sesiunile de mentorat: 
• învățat o nouă limbă străină: caută profesor, cere ajutor, înscrie-te la un curs nou, caută 

oportunități la tine în localitate; 

 

• Iunie/Iulie 2015 – sesiune de evaluare finală în grup; feedback reciproc. 

 

• Nelămuriri, întrebări, probleme, elevi cu probleme personale, care 
dispar, nu mai răspund: mentor@openingopportunities.ro 

mailto:mentor@openingopportunities.ro


Cum vorbim cu adolescenții 

Meta-mentorat 



Cum vorbesc cu elevii 

 

 

Only a Sith Lord deals in absolutes. 



Cum vorbesc cu elevii 

• Curs despre cum conduci conversația cu un adolescent: Metodologia conversației 
cu un adolescent 

 

• Reguli de bază: 

• Asculți, asculți, asculți; 
• Pui întrebări cheie; 
• Nu dai lecții, nu judeci; 
• Condu discuția dincolo de probleme personale – focuseaz-o 

întotdeauna pe chestiuni de viitor, carieră. 
 

http://1drv.ms/1vEcyjS
http://1drv.ms/1vEcyjS
http://1drv.ms/1vEcyjS


Problema cu adolescentii  

• Își pot pierde interesul și entuziasmul foarte repede, dacă nu sunt implicați activ în 
programarea/luarea de decizii/activitatea în grup. 

• Se atașează foarte repede de cineva care le acordă atenție. 

• Nu folosesc emailul – skype, facebook, telefon, whatsapp. 

• Sunt intruzivi în comunicare, trebuie tratați cu tact – pot suna pe skype în mijlocul zilei. Au 
nevoie de reguli de comunicare, nu știu încă ce este normal și ce nu, fiindcă nu au 
experiență de muncă. 

• Funcționează o combinație de reinforcement pozitiv aproape permanent și disciplină – 
scos în evidență progrese. 

• Urăsc să li se spună ce trebuie și ce au de făcut, că nu sunt inca adulți sau nu înțeleg încă 
lumea. 

• Poți utiliza “pe vremea mea” doar auto-ironic  



Join! 

Ce, cum, cât 



Pe scurt 

• 3 mentori pentru fiecare localitate: primează dorința de a fi alături de program și 
nu decizia de localitate. 

 

• până la 2 zile de deplasare în localitate pentru evenimente locale. 

 

• disponibilitate până la 3-4 ore lunar pentru discuții și mesaje cu elevii; 
• flexibilitate absolută a aranjării programului la nivel de grup de mentorat; 

 

• feedback loop către organizatori: interviuri telefonice la 2 luni de program; 
feedback form la final de program pentru mentors’ awards. 



Time management 

• Încărcare de timp: 
• participarea la evenimentul local – 1 sau 2 zile (1 zi de cele mai multe ori); 
• înscriere pe platformă – 15-20 minute; 
• emailuri, chestii organizatorice și logistice pentru grup pe măsură ce vin înscrierile: 30 

minute/săptămână 
• 1 sesiune de mentorat: 1 oră / 1 oră și jumătate - oricând 
• frecvență sesiuni de mentorat: 1 dată pe lună, oricând puteți 
• frecvență mesaje și emailuri pe platformă: 2 ori pe lună; oricând aveți cum/când 

 

• Tips and tricks: 
• Număr mic de mentees în grup, porniți imediat ce s-au înscris; 
• Câte un elev pe 1 dată din lună agreată cu elevul “ne auzim în fiecare zi de 15 a lunii, orice ar fi”, de 

exemplu. 
• Acces la numerele de telefon: recomand sunatul sau sms reminder  
• “cum mai stați cu lucrul?”, “v-ați întâlnit?” “ce vi s-a întâmplat cool săptămâna asta”, ce ați învățat 

săptămâna asta”. 



Ce oferim 

• sesiune foto pentru mentori; 

• kit de mentor: back de carte de vizită, facebook cover, t-shirt, yammer community. 

• mentors’ awards and diplomas: 

• the Obi Wan Kenobi mentorship trophy 
• public profiles pe www.openingopportunities.ro 

 

• Instrumente de lucru: 

• platformă www.openingopportunities.ro, integrare cu Skype 

• abonamente de Skype Pro 

 

http://www.openingopportunities.ro
http://www.openingopportunities.ro


mentor@openingopportunities.ro 

Elena Coman, Asociatia TechSoup, 0740198180 



suntem Asociatia TechSoup 

 

 

annualreport.techsoup.ro 

 

empowering NGOs and youths to  

use technology to fulfill their potential 

http://www.annualreport.techsoup.ro/
http://www.annualreport.techsoup.ro/
http://www.annualreport.techsoup.ro/

