
Pagina Învățătorilor sau 5 pași simpli prin care poți recomanda și trimite teme si activitati 

elevilor tăi! 

V-am pregătit peste:   

 800 de animații de predare; 

 450 de jocuri de exersare; 

 70 de experimente interactive  

 75 de teste de evaluare. 

Ești pentru prima dată pe un site din comunitatea INTUITEXT? 

1. Accesează link-ul https://www.scoalaintuitext.ro/ 

2. Accesează Pagina Învățătorilor  

 

3. În formularul afișat, introdu o adresa de e-mail validă, selectează clasa si click pe butonul 

Creează. Se va afisa, pe ecran, un mesaj cu datele tale: adresa de e-mail folosită, utilizatorul 

(username-ul) si parola generate automat. Toate aceste informații vor fi trimise și pe adresa de 

email pe care ai folosit-o.  

 

https://www.scoalaintuitext.ro/


Urmează, apoi, cei 5 pași pentru a recomanda resurse elevilor tăi! 

Pasul 1. Selectează clasa 

 
Pasul 2. Alege disciplina 

 

 
 

Pasul 3. Bifeaza resursele digitale pe care vrei sa le trimiti copiilor (sau intreg capitolul). Poți 

alege, pe rând, resurse de la toate disciplinele ale aceleaşi clase. 

 

 
 

 

Pasul 4. Apasă Genereaza link 

 

 
 

 

Pasul 5. Copiază linkul generat si trimite-l prin modalitatile de comunicare pe care le folosesti 

deja: WhatsApp, Messenger, email etc. 

 
   



Ce vor vedea elevii tăi? O pagina cu resursele selectate de tine.  

 
 

 

IMPORTANT! 

 

 Poți, oricând, vizualiza resursele pe care vrei să le propui elevilor tăi. Dă click pe titlul 

resursei și ți se va deschide un ecran cu resursa pe care vrei să o vizualizezi. 

           

 

 Poți consulta raportul de activitate pentru fiecare set de resurse pe care l-ai trimis elevilor 

tăi.  

 



 

 

 

Ai deja cont in comunitatea INTUITEXT?  

Dacă ai deja cont în comunitatea Intuitext (didactic.ro, suntparinte.ro, viitoriolimpici.ro, 

olimpiade.ro), iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a accesa resursele 

platformei. 

1. Accesează link-ul https://www.scoalaintuitext.ro/ 

2.  Apasă butonul Login 

 

3. Autentifică-te! 

https://www.didactic.ro/
https://www.suntparinte.ro/
https://www.viitoriolimpici.ro/
https://www.olimpiade.ro/
https://www.scoalaintuitext.ro/


  

Dacă apare mesajul Utilizator sau parolă greşită!, verifică dacă ai scris corect datele de logare, 

şi dacă nu este activat butonul Caps Lock de pe tastatură. 

4. Accesează Pagina Învățătorilor. 

 

5. Urmează, apoi, cei 5 pași pentru a recomanda resurse elevilor tăi! 

 

 

 

 

 

 

        


