Soluția pe care o merită copiii din
clasele primare și învățătorii lor.
Încă un an școlar dificil? Din păcate, da. De aceea, echipa
ScoalaIntuitext, după luni de optimizare, cercetări și
discuții cu învățători și elevi, din toată țara, prezintă un

#pentrueleviînvățători

produs eficient, util și adaptat provocărilor curente.

#educațiemodernă

Ce este ȘcoalaIntuitext?
ȘcoalaIntuitext este un adevărat ASISTENT EDUCAȚIONAL DIGITAL, web și mobile, care aduce TOTUL ÎNTR-UN
SINGUR LOC pentru un proces de predare - învățare - evaluare optim!
Împreună putem transforma orele clasice într-o învățare modernă cu învățători care își conservă energia
pentru ce este mai important: copiii, educația și atmosfera de la clasă, în loc să caute peste tot, în mod
extenuant, resurse online și tipărite. Putem să transformăm orele clasice în ore interactive cu elevi motivați
care să fie bucuroși să descopere, pas cu pas.

ȘCOALA INTUITEXT:
Salvează timp în
pregătirea lecțiilor
Oferă zeci de resurse la îndemână pentru
lecții mai consistente și variate
Este un ajutor pentru învățarea
diferențiată
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SOLUȚIILE INOVATIVE SCHIMBĂ EDUCAȚIA
Înveți, de oriunde, cu plăcere!

www.scoalaintuitext.ro

Beneficiile utilizării ȘcoalaIntuitext pentru învățători și elevi:

1

o metodă rapidă de creare a unei clase, popularea cu membri a acesteia, și comunicare facilă de ambele
părți: învățător-elevi, elevi-învățător

2

management personalizat al temelor (alocare, corectare și notare)
alocare teme din resursele digitale, avizate MEM, puse la dispoziție, la care se adaugă funcțiile inovative ale
tehnologiei care vor transpune conținutul caietelor Intuitext în conținut digital. Fiecare exercițiu, din orice
material tipărit INTUITEXT, poate fi trimis ca temă.
corectare teme – învățătorul poate adăuga comentarii specifice chiar acolo unde elevul a greșit
notare teme – învățătorul poate oferi un calificativ temei. În plus, elevul va comunica percepția sa despre
gradul de dificultate al exercițiilor din temă, ceea ce va spori dialogul cadru didactic-elev, dar vă va oferi și
o estimare a nivelului momentan al clasei.

Această funcționalitate aduce bucurie pentru ambii parteneri ai procesului educațional:
învățătorul ajută fiecare elev să
exerseze ce a învățat în ziua
respectivă, ca să poată după
consolida

3

elevul are acces rapid la temă și la
indicațiile oferite de învățător; posibilitatea
de a oferi feedback învățătorului cu privire
la dificultățile întâmpinate.

un ajutor consistent în toate momentele lecției: Resursele digitale atractive prezentate în galeria
ȘcoalaIntuitext vor fi pentru învățători inspirație practică și un răspuns la întrebarea
Ce pot face astăzi deosebit pentru elevii mei?
Avantaj - sute de resurse video pentru clasele 0-IV (filme de
predare cu explicații clare, pe înțelesul copiilor, jocuri de exersare),
avizate MEN, în care veți regăsi 100% programa școlară.
Elevii vor avea acces la resurse personalizate, trimise de
învățător, pentru ca învățarea să îi ajute să progreseze.

De ce este o soluție completă?
Din offline în online și invers. Utilizatorii vor avea acces direct la o MULTITUDINE DE MATERIALE și la un
conținut de exersare amplu:
acces la caietele Intuitext în format digital. Învățătorul poate proiecta în clasă pagini din caiet cu exerciții
de rezolvat, iar elevii se vor simți mai implicați și motivați într-o învățare de tip interactiv și modern.
Acces gratuit la:
Ghidul Învățătorului ce cuprinde proiectarea și
planificarea unităților de învățare pentru
întregul an școlar (conținutul este tratat integrat).

Set teste de evaluare:
Teste de evaluare Inițială
Teste sumative, la sfârșitul semestrului I
Teste evaluare Finală

Fișe de lucru

Înveți, de oriunde, cu plăcere!

www.scoalaintuitext.ro

