
VINERI, 29 MAI 2020   № 16 (1460)                                          

FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990 WWW.VOCEA.MD

ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAFederația „Sănătatea” 

a trasat repere vizând viitorul 
Măsurile de susținere, oportune 
și binevenite, dar insuficiente p.7p.2

Elevii intră în vacanţa de vară. Astăzi este ultima lor zi de şcoală

Curțile instituțiilor de învățământ 
din Moldova ar fi trebuit astăzi să 
fie neîncăpătoare pentru sutele de 
elevi. În alți ani, ar fi răsunat ultimul 
clopoțel, s-ar fi ținut discursuri, în 
fața elevilor frumos îmbrăcați, cu 
buchete de flori în brațe. Copiii ur-
mau să-și ia rămas bun de la cole-
gii de școală, de la profesori și să-și 
dea întâlnire pe 1 septembrie, prima 

zi de școală din noul an școlar. Cu 
regret, pandemia de COVID-19 a 
umbrit în acest an ultima zi de studii  
și a pustiit școlile.

„Finalizăm anul fără festivitățile 
de încheiere a acestui ciclu de studii. 
Nu vom avea nici tradiționala Gală a 
laureaților, cum o făceam în fiecare 
an, la care erau nominalizați cei mai 
buni elevi și profesori. Nu avem ca-
reul festiv la care făceam un bilanț al 
anului școlar, copiii știau că se pune 
punct unei noi etape în viața lor și 
urmează alta, un alt nou an școlar”, 

ne spune Ana Cimpoieșu, președinta 
Consiliului Raional (CR) Hâncești al 
Federației Sindicale a Educației și 
Științei (FSEȘ). 

A fost un sfârșit de an mai difi-
cil și diferit decât în toți ceilalți ani. 
Pandemia de coronavirus a obligat, 
inclusiv elevii și profesorii, să treacă 
la lecțiile online, o premieră mondi-
ală, probabil. Chiar și așa, învățătorii 
susțin că au făcut față cu brio acestei 
încercări, în limitele posibilităților. 

„A fost un an cu multe noutăți și 
provocări. Una dintre acestea a fost 

instruirea la distanță. Deși a fost un 
pic mai diferit, aproape toți copiii au 
însușit metodele de lucru în astfel 
de condiții. Bineînțeles, au fost și 
unele probleme, în familiile cu mai 
mulți copii, acolo unde părinții sunt 
profesori și trebuiau să fie la ore on-
line”, susține Ana Cimpoieșu. 

Pentru a nu perturba procesul 
de învățământ la distanță, unii di-
rectori au dat temporar familiilor 
cu mulți copii calculatoarele de la 
școală, ne-a mărturisit președinta 
CR Hâncești al FSEȘ. 

Ultimul clopoțel va răsuna virtual 
în toată țara, fără flori și îmbrățișări 
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Actual

Structurile  
de forță merită  
mai multă atenție 
În aceste vremuri grele prin 
care trece omenirea, în prima 
linie în lupta cu COVID-19 
sunt și reprezentanții organe-
lor de ordine publică.

Metodologie  
nouă 
Un proiect de aprobare a 
unui nou cuprins al Meto- 
dologiei de elaborare a  
standardelor ocupaționale 
este propus spre consultare 
publică de Ministerul Să-
nătății, Muncii și Protecției 
Sociale.

Suprasolicitați  
și extenuați  
la locul de muncă
Mai mulți șoferi și taxatori, 
angajați ai Regiei Transport 
Electric Chișinău, se plâng 
că sunt suprasolicitați la lo-
cul de muncă, din cauza că 
întreprinderea duce lipsă de 
cadre. 

Ghid practic  
pentru prevenirea 
infecției COVID-19
Toate autoritățile naționale, 
inclusiv companiile și anga-
jatorii, dar și angajații, trebu-
ie să-și asume un rol pentru 
limitarea răspândirii noului 
coronavirus.
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Pe 1 iunie este 
Ziua Internațională 
a Ocrotirii Copilului; 
pe 4 iunie - 
Ziua Bancherului. 
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