
CATEDRA DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea



Membri:

◦ Prof. Marcela Sabău

◦ Prof. Nadia Bochiș

◦ Prof. Corina Budurean

◦ Prof. Mihaela Cheregi

◦ Prof. Simona Condurache

◦ Prof. Raluca Dronca

◦ Prof. Diana Gal

◦ Prof. Elena Roșca



Promovarea 

valorilor 

literaturii 

române

Proiectul 

„Scriitorul meu 

preferat”

Proiectul „Lectură 

cu aromă de cafea”

Proiectul „Arta de a 

vorbi în public”

Proiectul „Pași în 

lumea cărților”



Promovarea 

valorilor 

literaturii 

române
Ziua Culturii 

Naționale

„Mihai Eminescu – de 

la filozofie la 

literatură”

LECTURIADA elevilor 

- Citește cu mine

Ziua latinității

Întâlnire cu poeți 

orădeni



Tradiție și 
folclor

1 Martie – Vestitorul 

primăverii!

Sărbătoarea de 

Dragobete

Dragobetele… între 

mit și realitate

Cea mai frumoasă ie

Tradiții și obiceiuri 

de Paște



Dezvoltarea 

creativității

Atelier de 

pictopoezie

Mărțișorul digital

Concursul Național 

„Tinere condeie”

Concursul 

Internațional 

„Personalități ale 

neamului 

românesc”



Dezvoltarea 

abilităților 

de viață

Antreprenori 

bihoreni de succes!

Controlul emoțiilor 

în public

Copacul dorințelor

Piața adjectivelor



Dezvoltarea 

spiritului 

civic și 
ecologic

Dăruind vei dobândi!

De Crăciun, fii mai 

bun!

Împădurind, salvăm 

natura!

Let`s do it, Romania!

Să facem pământul 

să zâmbească!



Dezvoltarea 

gândirii 

critice

Gestionarea 

conflictelor în școală

Teatru forum

Ziua educației

Pașaport spre succes

Împreună pentru 

siguranță

Fața nevăzută a unei 

lumi diferite



Vizite și 
excursii 

tematice

Muzeul Țării Crișurilor 

– Expoziție Leonardo da 

Vinci

Muzeul „Aurel Lazăr”

Hidrocentrala Tarnița

Latinitate și dacism în 

Țara Hațegului

Turism cultural în 

Depresiunea colinară a 

Transilvaniei



Lecții 
interactive 

on-line

Relații semantice

Romantismul

Situația de 

comunicare

Curente literare și 

culturale

„Plumb”, George 

Bacovia

https://learningapps.org/17680573

https://wordart.com/edit/pqq1hhqi4lnl

https://wordwall.net/resource/9446525/

https://learningapps.org/16589119

https://create.kahoot.it/details/01f9d384-0309-4fa6-9fec-

4c37b3138ded

https://learningapps.org/17680573
https://wordart.com/edit/pqq1hhqi4lnl
https://wordwall.net/resource/9446525/
https://learningapps.org/16589119


Lecții inter și 
transdisciplinare

Ochiul uman, de la 

știință la artă

Geneza Universului, 

între mit și 

realitate

Operații 

matematice în 

poezie

Robotul și poezia

Apa, de la imagine 

la viață



„Generația 

Vuia”

Revista elevilor 

Colegiului 

Tehnic 

„Traian Vuia”, 

Oradea



„Învățătura este cea mai

puternică armă pe care voi o puteți

folosi pentru a schimba lumea.”

Nelson Mandela


