
Dați uitării ideea despre energia electrică ca sursă de lumină pentru becurile voastre! Electricitatea, în afară 
de asta, presupune mult mai mult! Este motorul dezvoltării, inovației și al creativității. Știți câte lucruri 
se pot face cu ajutorul energiei electrice?

PlayEnergy 2014 vă însoțește în descoperirea uneia dintre cele mai importante resurse de pe pământ. 
Pentru aceasta, vă invităm într-o călătorie imaginară în viața voastră de zi cu zi:

• acasă și la școală, pentru a cunoaşte energia din prismă ştiinţifică, pentru a descoperi tehnologii eficiente și 
comportamente corecte privind eficienţa energetică;

• afară, pentru a putea vedea exact câte lucruri se pot face pentru a transforma orașul/satul nostru într-o localitate 
smart;

• în sânul naturii, pentru a avea apoi o idee clară despre cum ia naștere energia, cum este ea transformată și apoi 
transportată până la noi, consumatorii; 

• la serviciu, pentru a înțelege mai bine de câtă energie/forță e nevoie în diverse meserii și, invers, 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;

• cu ajutorul energiei puteți face o incursiune în lumea comunicării, navigând între calculator, multimedialitate, 
motoare de căutare, digital devide (graniță imaginară care desparte lumea computerizată de cea 
necomputerizată), rețele și tot ceea ce înseamnă a fi mereu conectat;

• puteți face o incursiune în lumea artei și puteți dedica proiectul vostru raportului dintre energie și un concert, un 
festival, un spectacol de operă, instalații artistice, arhitectură (consum energetic, energia care eliberează inspirația 
etc);

• în România, în Europa și în lume, pentru a înțelege cum reușește energia să susțină dezvoltarea industrială, 
economică și socială;

• acolo unde încă nu există electricitate, pentru a cunoaște soluțiile concrete şi programele internaționale pentru 
o dezvoltare durabilă;

• 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.  

Sunteți gata să explorați dintr-o perspectivă 
nouă lumea din jurul vostru?



PlayEnergy vă așteaptă:

Sperăm că elevii dumneavoastră se vor număra printre 
clasele care participă şi anul acesta la PlayEnergy! 

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, 
până pe 30 iunie 2014, prin poştă, la 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 adresele de e-mail 
vnita@lafabbricaedu.eu sau playenergyro@gmail.com 

(pentru profesorii din Bucureşti/Ilfov/Giurgiu - către prof. Veronica Niță),  
crus@lafabbricaedu.eu sau carmenr1965@yahoo.com 
(pentru profesorii din Banat - către prof. Carmen Rus) 

şi adoicescu@lafabbricaedu.eu sau professoressa73@yahoo.it  
(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 puteți scrie la adresa 
de e-mail playenergy.ro@enel.com. De asemenea, puteți consulta 

site-ul concursului  playenergy.enel.com.



O călătorie în universul energiei



Enel România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, a lansat ediţia 2014 a programului PlayEnergy în România, o inițiativă 
educaţională ce vizează informarea şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la domeniul complex al energiei. Pe teritoriul național, 
proiectul se derulează începând cu anul 2007 dar, în lume, proiectul există de unsprezece ani. Celelalte nouă țări care au aderat la PlayEnergy 
sunt: Slovacia, Italia, Rusia, SUA, Panama, Brazilia, Costa Rica, Chile şi Guatemala.

PlayEnergy: ia startul ediția a opta!

Mai mult ca oricând, voi sunteți protagoniștii: întrucât, anul 
acesta, în cadrul proiectului ludico-educațional PlayEnergy, în 
centrul atenției se află persoana care, pentru a pune în mișcare 
lumea din jurul său, folosește cu inteligență energia electrică. 
Folosind drept pretext tema „O călătorie în universul energiei” 
și o serie articulată de instrumente (website, kitul PlayEnergy 
2014), noua ediție se ocupă de energie dintr-o perspectivă 
originală, ca serviciu cu valoare adăugată. Elevii vor descoperi 
cã electricitatea ne însoțește continuu în activitățile noastre 
zilnice dar și că oferă oportunități noi, e o trambulină spre 
viitor.

Mizăm pe energia voastră!

De reținut că veți primi la școală/liceu kitul gratuit 
PlayEnergy, dar pentru aceasta vă rugăm să completați 
formularul alăturat și să-l trimiteți până 
pe 28 februarie 2014 pe e-mail la adresele de e-mail 
vnita@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din Bucureşti/
Ilfov/Giurgiu – către prof. Veronica Niță), 
crus@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din Banat - 
către prof. Carmen Rus) sau la e-mail 
adoicescu@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din 
Dobrogea - către prof. Angela Doicescu).
În schimb, termenul pentru transmiterea proiectelor 
este 30 iunie 2014!

Cereți coordonatoarei 
PlayEnergy din zona 
dumneavoastră kitul 
gratuit PlayEnergy!



Website-ul dedicat programului - http://playenergy.enel.com, disponibil în toate 
limbile țărilor participante, este un instrument esențial pentru a face legătura între 
clasele implicate în proiect și pentru a fi pus la curent cu noutățile legate de această 
competiție. Website-ul a fost realizat în scopuri educaționale, fiind interactiv și oferind 
astfel jocuri online, exerciții interactive și forumuri.

Ce conține kitul?
Ghidul pentru profesor: dedicat dumneavoastră ca adult şi formator atent 
la teme precum resursele energetice, mediul înconjurător, consumurile, conştiinţa, 
inovaţia… Este vorba despre un material înțesat de conţinuturi, date, tabele, 
statistici, slide-uri, link-uri, informații și activități din care vă puteți inspira pentru 
a realiza cu elevii proiectele PlayEnergy.

Materialele pentru elevi includ activităţi uşor de inserat în lucrul cu copiii în sala 
de curs, diferențiate în funcție de particularitățile lor de vârstă: lecturi, experimente, 
aprofundări și nuanțări ale unor teme din ghid, curiozități și jocuri care să 
le trezească interesul pentru tema de anul acesta, „O călătorie în universul energiei”.

Dosarul de concurs: un mix de informaţii pentru a participa la noua provocare 
PlayEnergy şi a câştiga premiile puse în joc.

Posterul pentru elevi: vă rugăm să-l personalizați și să-l afișați la vedere pentru a 
nu uita că trebuie să finalizați proiectele voastre până la sfârșitul lunii iunie!



Proiectele câştigătoare vor fi desemnate în urma a două etape de selecţie, mai întâi la nivel local şi  apoi naţional, de către un juriu format din 
reprezentanţi ai Inspectotatelor şcolare judeţene, alte instituţii publice de învăţământ şi reprezentanţi Enel. Vor fi premiaţi nu doar elevii câştigători 
ci şi profesorii coordonatori 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 2015.

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 şcolii. 

Selecţia naţională
Locul 1
Elevii de gimnaziu: un telescop şcolar  
Profesorul coordonator: o tabletă 
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: un joc de perspicacitate adaptat 
vârstei 
Elevii de liceu: un joc de perspicacitate adaptat vârstei   
Profesorul: o tabletă 
Şcoala / Liceul: 4.000 Ron pentru dotarea unui 
laborator al şcolii

Locul 3
Elevii de gimnaziu: un joc de imaginaţie 
Elevii de liceu: o enciclopedie interesantă 
Profesor: un e-book reader
Şcoala / Liceul: 2.500 Ron pentru dotarea unui 
laborator al şcolii

Tema concursului de anul acesta este „O călătorie în universul energiei”. În proiectele voastre 
puteți explora universul energiei în totalitatea sa, propunând noi utilizări ale energiei 
electrice cu scopul de a construi o lume creativă, mai curată. Așteptăm de la dumneavoastră 
și de la elevii dumneavoastră să găsiți cât mai multe idei pentru a atrage atenția asupra unor 
chestiuni importante precum explorarea, proiectarea, inovația și alimentarea cu energie. Nu 
întâmplător alimentația, inclusiv cea energetică, va fi tema Expoziției Universale Milano 2015! 
Aprindeți “beculețul” și observați lucrurile din jurul vostru! Energia electrică este pretutindeni 
un bun prețios, atât acolo unde ea există cât și în zonele unde încă lipsește. Această nouă 
ediție a concursului vă invită să nu vă limitați la prezent, ci să încercaţi să priviți spre viitor 
pentru a descoperi că energia înseamnă știință, inovație continuă, proiecţie, profesii diverse ce 
gravitează în jurul resurselor energetice, ce le explorează și le adaptează exigențelor cotidiene.
În interiorul kit-ului veți găsi regulamentul concursului detaliat.

Termenul pentru transmiterea proiectelor este 30 iunie 2014!

Finalitatea concursului? Un proiect!

Premiile oferite?

Explorare, proiectare, inovație în domeniul 
energiei electrice: competiția a început!
Concursul prevede două categorii de participanți: 
școlile de gimnaziu și liceele. Nu pot participa școlile 
primare! În ceea ce privește aria geografică, se pot 
înscrie la concurs școlile de gimnaziu și liceele din 
București și din cele 10 județe în care este prezentă 
compania Enel. Aceste 10 județe, în ordinea 
zonelor din care fac parte , sunt: pentru zona Banat 
- Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș; pentru 
zona Dobrogea - Călărași, Constanța, Ialomița, 
Tulcea;pentru zona Muntenia Sud - Giurgiu, Ilfov. 
Acestora, aşa cum este menționat mai sus, li se 
adaugă școlile gimnaziale și liceele din Bucureşti.


