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proiect educațional de orientare in 
carieră  

organizat în 2013-2014 de TechSoup România și Biblionet, 
cu sprijinul Microsoft România 



• “Opening Opportunities” este un proiect educațional de orientare în 
carieră pentru elevi de liceu și studenți, organizat în 10 orașe: 

 

Cluj-Napoca, Craiova, Focșani, Iași, Mediaș,  

Onești, Târgu Jiu, Târgoviște, Segarcea, Sibiu 

 

• Proiectul se desfășoară prin intermediul și cu facilitarea bibliotecilor 
publice din orașele proiectului. 

 



Harta 



Context 

• Multiplele opțiuni educaționale și profesionale care stau în fața tinerilor – 
elevi de liceu sau studenți - pot crea impresia unui labirint  

 

• Ne propunem să ajutăm tinerii să facă alegeri educaționale și profesionale 
conștiente și informate, prin acces direct la și exemplul nemijlocit al celor 
care au făcut deja aceste alegeri și profesează în acest moment. 

 

• Bibliotecile sunt cel mai natural mediu care poate facilita acest proces de 
ieșire din labirint, aflându-se la intersecția perfectă dintre mediul 
educațional și viața socială locală. 



Parteneriat strategic 

• TechSoup România este cea mai mare întreprindere socială de tehnologie, sprijinind peste 750 de 
organizații neguvernamentale membre ale comunității sale să facă economii de peste 1.400.000 USD în 
ultimii 3 ani, oferindu-le în același timp acces la cele mai noi programe și aplicații și facilitându-le 
învățarea tehnologiei. Alături de TechSoup România sunt parteneri internaționali precum Adobe, Cisco și 
Microsoft, care oferă cele mai noi programe și aplicații organizațiilor românești prin Programul de Donații 
Techsoup, dar și numeroase companii românești de IT. 

• Biblionet este un program de cinci ani care facilitează românilor accesul gratuit la informație, prin 
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare și 
tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunitățile locale sub forma unui 
parteneriat între IREX, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, 
autoritățile locale și naționale și bibliotecile din țară. 

• Microsoft România - fondat în 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") este liderul mondial în software, 
servicii și soluții, care ajută oamenii și companiile să își atingă pe deplin potențialul. Misiunea Microsoft 
Romania este creșterea satisfacției partenerilor și utilizatorilor tehnologiei de vârf, Microsoft contribuind 
cu profesionalism și onestitate la dezvoltarea industriei IT locale, prin transpunerea modelului de 
business al corporației. 



Rezumat 

• Peste 100 de mentori, angajați și parteneri ai Microsoft România, vor 
oferi elevilor de liceu și studenților consiliere pentru orientare în 
parcursul educațional și sprijin direct în dezvoltarea unui plan de 
carieră, în cadrul unor evenimente organizate în biblioteci, dar și pe 
platforma online a proiectului. 

 

www.openingopportunities.ro 



Activități 

• septembrie - octombrie 2013, Traininguri intensive de coaching și 
mentorat cu voluntarii Microsoft România 

• voluntarii Microsoft România vor participa la traininguri de mentorat pentru tineri, bazate pe o 
metodologie extensivă 

. octombrie – noiembrie 2013, Evenimente de lansare în toate cele 10 
orașe incluse în proiect 

• Reprezentanți ai Microsoft România vor prezenta și vor detalia pentru tineri opțiuni de cariere 
în IT: în programare, vânzări, marketing, antreprenoriat, dar și în project management, 
comunicare sau resurse umane. 

• decembrie 2013 – mai 2014, Întâlniri periodice între mentorii Microsoft 
și elevi pe platforma online a proiectului 

• mentorii Microsoft vor ajuta elevii înscriși pe platforma proiectului să își dezvolte un plan de 
carieră, în cadrul unor întâlniri online periodice  

• fiecare mentor Microsoft va lucra cu o clasă între 10 – 20 de elevi, pe parcursul unei perioade 
de până la 6 luni 



Activități 

• decembrie 2013 – mai 2014, Traininguri online privind opțiuni de carieră pentru elevi 
pe platforma online a proiectului 

• Specialiști în IT, vânzări, management și comunicare ai Microsoft România vor face prezentări publice 
online despre opțiuni de carieră acoperind subiecte precum: abilități necesare în vânzări, discuții despre 
antreprenoriat, resurse online pentru informații despre cariere etc. 

 

• decembrie 2013 – mai 2014, Evenimente informale în cadrul bibliotecilor 

• bibliotecile incluse în proiect vor putea organiza întâlniri de studiu ale elevilor incluși în proiect, dar și alte 
întâlniri cu profesioniști din companii locale de tehnologie 

• iunie 2014, Opțiuni de internship 

• cei mai buni elevi pe parcursul proiectului vor putea la sfârșitul proiectului să obțină internship-uri în 
companii locale sau internship-uri pe termen scurt la Microsoft România, în București 



Contact 

 

 

 

Radu Moțoc, TechSoup România, radu.motoc@techsoup.ro 

Cristina Văileanu, IREX România – programul Biblionet, 
cvaileanu@irex.org 

Todi Pruteanu, Microsoft România, todi.pruteanu@microsoft.com 


