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PLATFORMA LIVRESQ –  

o oportunitate pentru învățământul preșcolar 

 

Prof. Popescu Florina - Grădinița cu PP nr. 1, Târgoviște 

Prof. Ene Ana Maria - Grădinița Rază de Soare, Târgoviște 

 

 Criza cu care ne confruntăm a reliefat o situație în cadrul sistemului educațional – adaptarea 

incompletă a procesului de predare-învățare-evaluare la utilizarea instrumentelor digitale. 

LIVRESQ (www.livresq.com) reprezintă un editor de resurse educaționale în format digital. 

Acesta facilitează crearea de lecții interactive, care conțin texte, galerii de poze, animații, audio, 

video, quiz-uri și alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. Lecțiile realizate  pe 

platforma LIVRESQ pot fi descărcate pentru a fi folosite offline sau pot fi partajate pe internet 

foarte ușor prin Biblioteca LIVRESQ, copiii putând avea acces la ele de pe orice tip de dispozitiv 

smart (telefon, tabletă, PC). De asemenea, pachetele de lecții sunt compatibile cu soluțiile de tip 

Learning Management System, respectând SCORM, standardul consacrat în eLearning la nivel 

internațional. 

Ca urmare a feedback-ului foarte bun primit de la comunitatea profesorală, LIVRESQ este 

recomandat de Ministerul Educației și Cercetării să facă parte din soluțiile de eLearning pentru 

care se fac oficial instruiri online pentru cadrele didactice din România.  În acest moment, 

platforma are o bibliotecă de resurse educaționale create de profesori din România și Republica 

Moldova, cu peste 2.400 de lecții digitale, din care 1.200 publice. Numărul acestora este în 

continuă creștere. 

LIVRESQ este un editor de conținut educațional. Cu el se pot elabora cursuri eLearning, 

manuale și lecții interactive. Totul se realizează online, nu trebuie nimic descărcat sau instalat. 

LIVRESQ este complet online, deci cloud-based. 

 

Etape accesare platforma Livresq: 
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1. Creare cont platforma LIVRESQ 

 

 

2. Creare cont ACADEMIC - Acest abonament se adresează doar cadrelor didactice. 

Fiecare cadru didactic acceptat va primi un cont gratuit de folosire a Editorului LIVRESQ pentru 

1 an.  
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3. Acesare EDITOR: Pentru a folosi editorul trebuie este nevoie de logare în platforma 

online din browser. Nu trebuie descărcat absolut nimic pe calculator și nici nu trebuie 

instalat vreun plugin special de browser. 

 

4. Accesare  CREEAZĂ PROIECT: Cursurile/ lecțiile făcute cu LIVRESQ sunt responsive, 

adică funcționează pe desktopuri, tablete, telefoane, indiferent de mărimea ecranului. Merg 

pe orice dispozitiv cu browser. În LIVRESQ se pot folosi Imagini, Galerii, Celule de Text, 

Chestionare, Clipuri video, Fișiere Audio, Ferestre pop-up, GIF-uri, Obiecte web 

încorporate (iFrames), Tabele, Șabloane. Toate aceste resurse pot fi utilizate pentru a 

construi un curs sau o lecție LIVRESQ. 

Platforma are șabloane create deja de către echipa LIVRESQ. Acestea sunt bucăți de conținut 

(proiecte, secțiuni, quiz-uri, imagini, etc) puse într-o anumită ordine. Nu este nevoie începerea 

unui proiect de la zero. Pentru a-l accesa, se intră în Organizator și acolo există „Șabloane”. 

LIVRESQ are un canal de YouTube, care conține tutoriale ce precizează facilitățile oferite de către 

această platformă. Totodată este o modalitate de a descoperi cum se lucrează în platformă. 

https://www.youtube.com/channel/UC5QXjexch6DlnScx9CYPTXA/videos  

 

https://www.youtube.com/channel/UC5QXjexch6DlnScx9CYPTXA/videos
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Odată create, lecțiile pot fi publicate în biblioteca LIVRESQ. După acceptarea publicării 

acestora de către administratori, se poate depunde candidatura pentru obținerea certificatului de 

creator de software educațional. Principala cerință este existența în bibliotecă a cel puțin 3 lecții 

LIVRESQ.  
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În acest an, administratorii LIVRESQ au trimis spre omologare gratuită la Ministerul 

Educației și Cercetării primele 100 de lecții publicate în Bibliotecă. Astfel, mulți profesori au avut 

șansa de recunoaștere a muncii lor și a competențelor digitale dobândite. O condiție necesară 

participării pentru omologare este ca profesorul respectiv să dețină certificatul de creator de 

software. Biblioteca LIVRESQ poate fi accesată și utilizată de oricine, cu sau fără cont pe 

platformă (https://library.livresq.com/ ). 

 

https://library.livresq.com/
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        Mai jos regăsiți câteva sugestii de materiale realizate în perioada martie - iunie pe platformă 

și care au fost utilizate în activitatea cu preșcolarii, în activitățile suport pentru învățarea online.  

https://library.livresq.com/details/5ee7940b83ccec1b191b76ae 

https://library.livresq.com/details/5ee0ebcd83ccec91611a8ff3  

https://library.livresq.com/details/5ee2034b83ccecdd531aacd2  

https://library.livresq.com/details/5ee0e40183ccec807f1a8f6a  

https://library.livresq.com/details/5f236bc3848b0fe0b4633aa2 

https://library.livresq.com/details/5eecf0c64099f46ac85d92f5  

https://library.livresq.com/details/5ee7e8ee83ccec7b561b7b97 

https://library.livresq.com/details/5ee7e5b583ccec4ca91b7b7d 
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