
Concursul 
În acest program se pot înscrie şcolile gimnaziale şi
liceele din cele trei zone în care Enel îşi desfăşoară
activitatea: pentru zona Muntenia – Bucureşti şi
judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru zona Banat – judeţele
Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş iar pentru
Dobrogea – judeţele Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa,
Tulcea.
 
Pentru a participa în competiţie, profesorii trebuie 
să formeze şi să coordoneze o echipă compusă 
din maxim 5 elevi din acelaşi ciclu de învăţământ 
(gimnaziu sau liceu) care pot fi colegi de clasă sau nu.

După înregistrare, proiectele intră
în faza de jurizare regională. Pentru
fiecare regiune (Muntenia,
Banat, Dobrogea), un juriu format 
din experţi va selecta primii trei clasaţi 
pentru fiecare ciclu de învăţământ (3 
proiecte pentru gimnaziu, 3 proiecte 
pentru liceu), în baza mai multor 
criterii precum relevanţa tematică, 
creativitatea şi originalitatea. Juriul 
regional va putea, de asemenea, 
să acorde menţiuni speciale ce vor 
permite accesul la selecţia la nivel 
naţional. Într-o a doua etapă de 
jurizare, dintre toate proiectele 
selectate la nivel regional, juriul 
naţional va desemna, conform 
aceloraşi criterii, primii trei clasaţi 
din fiecare ciclu de învăţământ. 
Câştigătorii, atât profesorii, cât şi 
elevii, dar şi instituţia de învăţământ 
pe care o reprezintă vor fi premiaţi în 
cadrul unei gale.

Ediția de anul acesta vă propune 5 domenii:

1. Creați!!
2. Proiectați!!
3. Acționați!!
4. Comunicați!!
5. Călătoriți!!

Proiectele pot fi trimise în format electronic
sau sub altă formă (machetă, aplicaţii practice,
studiu). Şi în acest an, profesorii şi elevii vor
primi kit-ul gratuit PlayEnergy 2015, care
cuprinde o serie de materiale cu informaţii
despre resursele energetice, experimente şi
inovaţii din toată lumea, cu exerciţii şi sugestii
de proiecte. 
Aceste kit-uri educaţionale îi vor stimula pe 
profesori și pe elevi deopotrivă, îi vor ajuta să 
exploreze sistemul energetic pentru a afla mai 
multe despre aspectele tehnologice, ştiinţifice 
şi istorice ale sectorului energetic, dar şi despre
inovaţiile şi realizările companiei Enel.

Aveți timp să vă pregătiți
până pe 30 iunie 2015!



Centrul de Coordonare PlayEnergy

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, până la data 
de  30 iunie 2015, prin poştă, la una din adresele: 

Centrul de Coordonare PlayEnergy, 
Bulevardul Ion Mihalache nr.41/43, corp A, sector 1, 

Bucureşti (pentru proiectele din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu), 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 65/71, cod poștal 310169, 

Arad (pentru zona Banat), 
respectiv Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, cod poștal 900587, 

Constanţa (pentru proiectele din zona Dobrogea).

Proiectele în format electronic (prezentări în power point, filmulețe, etc.) 
pot fi trimise pe e-mail la una din adresele: 

playenergyro@gmail.com sau vnita@lafabbricaedu.eu  
(pentru profesorii din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu - către prof. Veronica Niță), 

carmenr1965@yahoo.com sau crus@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Banat - către prof. Carmen Rus),  

professoressa73@yahoo.it sau adoicescu@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Dobrogea - către prof. Angela Doicescu). 

Pentru informații suplimentare puteți scrie un e-mail coordonatoarei 
PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți trimite un fax la 037 287 33 42 
sau să transmiteți o solicitare la adresa de e-mail playenergy.ro@enel.com. 

Site-ul concursului: playenergy.enel.com

Împreună cu 



Energia 
ne așteaptă!



Play Energy este programul educaţional internaţional dezvoltat de Enel în 10 
ţări în care Grupul activează (Uruguay, Brazilia, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Panama, Spania, Italia, România şi Rusia), dedicat şcolilor gimnaziale şi liceelor.
PlayEnergy a fost lansat în anul 2003 cu scopul de a disemina informații despre 
o cultură responsabilă de energie în rândul tinerei generaţii. 
Prin vocaţia internaţională şi abordarea educaţională ludică, PlayEnergy este 
un proiect unic în România, unde a fost introdus pentru prima dată în anul 
2006.

Energie, eficiență, consum responsabil, sustenabilitate,
acestea sunt temele principale ale proiectului educațional PlayEnergy.



În kit-ul gratuit, pe care vi-l trimitem direct la școală, veți găsi Ghidul profesorului ce propune o călătorie imaginară: vom poposi în 8 locuri iar 
dumneavoastră puteți realiza cu elevii un proiect pornind de la unul dintre aceste locuri!

acasă, pentru a cunoaşte energia din prismă ştiinţifică, pentru a descoperi tehnologii eficiente și comportamente corecte privind eficienţa energetică;
în oraș, pentru a putea vedea ce schimbări au loc în diverse locații inteligente (smart) și cum se adaptează rețelele de distribuție a energiei la aceste 
schimbări;
în preajma unor diverse instalații pentru a descoperi unde ia naștere energia electrică, cum este transportată și distribuită până la noi;
la serviciu, pentru a înțelege mai bine de câtă energie/forță e nevoie în diverse meserii , respectiv pentru a cunoaște profesiile din domeniul energiei, de 
la cele tradiționale până la cele nou apărute;
în domeniul transporturilor, pentru a urca la bordul unui autovehicul inteligent, care nu poluează, precum AirPod, mașina inventată de inginerul 
francez Guy Negre, ce folosește drept combustibil aerul comprimat: deci este fără emisii de carbon;
în lumea comunicării, navigând între calculator, multimedia, motoare de căutare, digital divide (graniță imaginară care desparte lumea computerizată 
de cea necomputerizată), rețele și tot ceea ce înseamnă a fi mereu conectat;
în România, în Europa și în lume, pentru a înțelege cum reușește energia să susțină dezvoltarea industrială, economică și socială;
în viitor, un viitor în care v-ar plăcea să trăiți, să creșteți, să vă realizați visele, în care energia  electrică este un bun al nostru, al  tuturor şi, drept urmare, 
este şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi.



În kit veți mai găsi numeroase instrumente pentru elevi:
Albumul clasei  (Action Book) înțesat de conţinuturi, date, tabele, statistici, slide-uri, link-uri, informații 
și activitãți din care elevii se pot inspira pentru a realiza proiectele PlayEnergy. Materialele răspund 
particularităților de vârstă dar și individuale ale elevilor: lecturi, experimente, aprofundări și nuanțări 
ale unor teme din ghidul profesorului, curiozități și jocuri care să le trezească interesul.
Dosarul de concurs conține un mix de informaţii pentru a participa la noua provocare PlayEnergy
şi a câştiga premiile puse în joc. Rețineți că, în cadrul proiectului PlayEnergy, contactând-o pe
coordonatoarea PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți programa o lecție de instruire Safety (ținută 
de un expert Enel), în săptămâna “Școala altfel: Să știi mai multe să fii mai bun” (6-10 aprilie 2015)!

Proiectele câştigătoare vor fi desemnate în urma a două etape de selecţie, mai întâi la nivel regional  şi  apoi naţional, 
de către un juriu format din reprezentanţi ai Inspectoratelor şcolare judeţene, alte instituţii publice de învăţământ 
şi reprezentanţi Enel. Vor fi premiaţi nu doar elevii câştigători ci şi profesorii cordonatori dar şi şcoala  pe care o 
reprezintă. Câştigătorii etapei naţionale (categoria Liceu) vor fi invitaţi să participe la evenimentul final al proiectului, 
care va avea loc la Roma, în prima parte a anului 2016.

Premiile acestui an

Selecţia regională
Şcoala/Liceul care se clasifică pe primul loc îşi adjudecă o cameră video iar locurile doi şi trei o enciclopedie ştiinţifică 
pentru laboratorul/biblioteca şcolii.

Locul 1
Elevii de gimnaziu: un IPAD Mini.
Profesorul coordonator: 
un laptop.
Elevii de liceu și profesorul 
coordonator: o mini-excursie la 
Roma şi participarea la festivitatea 
de premiere a câştigătorilor din 
toată lumea.
Şcoala / Liceul: 6.000 Ron pentru 
dotarea unui laborator al şcolii.

Locul 2
Elevii de gimnaziu: 
o tabletă all view.
Elevii de liceu: o tabletă all view. 
Profesorul coordonator: 
un laptop.
Şcoala / Liceul: 4.000 Ron pentru 
dotarea unui laborator al şcolii.

Locul 3
Elevii de gimnaziu: un Kindle.
Elevii de liceu: un Kindle.
Profesorul coordonator: 
o tabletă.
Şcoala / Liceul: 2.500 Ron pentru 
dotarea unui laborator al şcolii.

Selecţia naţională


