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Regulament de acordare a certificatelor de ”Creator de software 
educațional” 

 

Introducere 

Certificatul de ”Creator de software educațional” este destinat certificării de către S.C. Ascendia 
S.A. a formării cadrelor didactice în domeniul educației asistate de calculator și a utilizării 
platformei educaționale LIVRESQ în procesul de predare - învățare - evaluare și realizarea de 
conținut digital in specialitate. Competențele certificate sunt:  

- proiectarea structurii resurselor educaționale digitale interactive;  

- utilizarea tipurilor de obiecte interactive standard (text, galerie, video, audio, chestionar etc.); 

- realizarea practică a resurselor educaționale digitale interactive și publicarea acestora. 

 

Art. 1. Certificatul de ” Creator de software educațional” se acordă persoanelor care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de acest regulament și solicită acordarea certificatului. Certificatul se acordă 
doar pentru resurse educaționale digitale interactive realizate în cadrul platformei LIVRESQ. 

 

Art. 2. Certificatul este acordat de S.C. Ascendia S.A. sub formă digitală, cu serie și semnătură 
electronică, certificând astfel validitatea acestuia. 

 

Art. 3. Verificarea îndeplinirii condițiilor minimale de acordare a certificatului se face de către 
persoanele desemnate în acest sens de către S.C. Ascendia S.A.  

 

Art. 4. Certificatul se poate acorda doar după acceptarea în biblioteca publică LIVRESQ a cel puțin 
trei lecții diferite care îndeplinesc toate condițiile minimale următoare: 

(a) Lecția conține cel puțin 5 imagini, cel puțin trei elemente interactive din grupa galerie/ 
audio/ video/ acordeon/ tab /aplicație și cel puțin un chestionar cu trei întrebări. 

(b) Are un cuprins corect realizat și structurat. 
(c) Proiectul are setată limba română în panelul Proprietăți. 
(d) Proiectul are completat un titlul în panelul Proprietăți. 
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(e) Diferitele elemente interactive au toate zonele de text completate și nu conțin texte 
implicite cum ar fi de exemplu ”Scrie o continuare...” sau ”Scrie un titlu...”. 

(f) In zona de metadate, lecția are:  
(1) o imagine de titlu; 
(2) numele și prenumele autorilor; 
(3) un text conținând informații despre disciplină, clasă, obiective; 
(4) cuprinsul; 
(5) minim cinci cuvinte cheie legate de conținutul lecției, altele decât cele din câmpurile 

anterioare. 
(g) Toate elementele interactive sunt funcționale și hyperlinkurile sunt valide. 

 

Art. 5. Dacă o lecție are în pagina de metadate mai mulți coautori, fiecare va fi creditat cu o fracțiune 
din lecție egală cu 1 împărțit la numărul de coautori. Pentru obținerea certificatului, fiecare solicitant 
trebuie să facă dovada publicării a cel puțin trei lecții echivalente. 

Exemplul	1:	două	lecții	ca	autor	unic	și	încă	două	lecții	cu	doi	autori	

Exemplul	2:	șase	lecții	cu	doi	autori.	

 

Art. 6. Lecțiile publicate anterior elaborării prezentului regulament și care nu îndeplinesc toate 
condițiile de mai sus pot fi actualizate astfel încât să îndeplinească condițiile cerute.  

 

Art. 7. S.C. Ascendia S.A. nu verifică și nu este responsabilă pentru exactitatea științifică a 
conținutului lecțiilor. Autorii lecțiilor sunt în întregime responsabili pentru respectarea drepturilor 
de autor pentru materialele introduse în lecție. 

 

Art. 8. Lecțiile trebuie să rămână în biblioteca publică pentru o durată de cel puțin un an. Dacă 
autorul solicită ștergerea unei lecții din bibliotecă, înainte de termenul de un an, certificatul 
acordat în baza lecției respective își va pierde validitatea. Certificatul își pierde validitatea și dacă 
lecția trebuie retrasă din bibliotecă din motive legale sau etice. 

 

Art. 9. Pentru acordarea certificatului, autorul lecțiilor trebuie să trimită o solicitare la adresa de 
email creator@livresq.com care să conțină: 

- Numele și prenumele autorului; 
- Instituția de învățământ de afiliere și o adeverință în acest sens; 
- Numele și adresele URL ale celor trei lecții din bibliotecă. 

Adresa de email de pe care se face solicitarea, numele și prenumele autorului și instituția de 
învățământ de afiliere trebuie să coincidă cu datele din formularul de realizare a contului de 
utilizator. 
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Art. 10. S.C. Ascendia S.A. oferă suport tehnic utilizatorilor pentru a aduce lecțiile realizate la 
nivelul de calitate cerut prin acest regulament. 

 

Art. 11. S.C. Ascendia S.A. poate modifica conținutul acestui regulament fără o avertizare 
prealabilă. Forma modificată a regulamentului va fi publicată pe site-ul https://livresq.com/. 

 

Art. 12. Prezenta versiune a regulamentului intră în vigoare la data de 11.06.2020. 

 


