REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINĂU
9

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINĂU
9

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET SI SPORT
9

9

^

9

str. M itropolit D osoftei, 99, municipiul Chişinău, Republica M oldova, M D -2704;
tel.: (0 2 2 ) 2 0 1 -6 0 1 , e-m ail: dgetsm un@gm ail.com

la nr.

02166791

din

Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ secundar general
în baza circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova nr.03/1-09/2825 din 21.08.18, Direcţia generală educaţie, cultură,
tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău vă informează că festivitatea
solemnă consacrată Primului sunet în anul şcolar 2018-2019 va avea loc la
03 septembrie 2018, cu începere de la ora 8:30.în toate instituţiile de învăţământ
şi nu va depăşi 45 de minute. Evenimentul va începe cu onorarea simbolurilor de
stat.
în contextul aniversării a 90 de ani a scriitorului, dramaturgului şi eseistului
Ion Druţă, genericul primei ore de dirigenţie este: „Limba, istoria şi pământul
sunt cei trei piloni care ţin o naţiune - Ion Druţă la cei 90 de ani împliniţi".
La nivelul fiecărui ciclu de şcolaritate, în dependenţă de achiziţiile şi gradul de
cunoaştere de către elevi a personalităţii scriitorului şi a operei druţiene, pot fi
dezvoltate anumite linii de subiect, la discreţia cadrului didactic: în ciclul primar
recomandăm realizarea lecţiei cu tema Prima zi de şcoală (în baza fragmentului
„Culesul şi semănatul" din romanul „Povara bunătăţii noastre" de Ion Druţă); în
ciclul gimnazial: Valorile Frumosului, Adevărului şi ale Binelui în opera lui Ion
Druţă; în ciclul liceal: Fenomenul cultural Ion Druţă - expresie a verticalităţii
morale şi spirituale.
în cadrul primei ore, recomandăm diriginţilor claselor l-XII să dezvolte
următoarele aspecte: date relevante din biografia scriitorului, universul poetic,
actualitatea temelor, motivelor şi simbolurilor literare druţiene, rolul scriitorului
în promovarea valorilor naţionale şi aportul acestuia la valorificarea patrimoniului
cultural naţional (semnificaţia monumentului „Lumânarea recunoştinţei" din
oraşul Soroca).

