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Универзалните истории ќе бидат македонски
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Временска Прогноза

Четирите учебници по историја што завчера беа промовирани во
Брисел, кај нас ќе се користат само како прирачници откако ќе бидат
преведени, изјави вчера министерот за образование Азиз Положани.
Учебниците „Отоманското Царство“, „Нациите и државите во
Југоисточна Европа“, „Балканските во јуни“ и „Втората светска војна“
ги промовира Центарот за демократија и помирување на Балканот со
седиште во Солун. Тие треба да се користат како дополнителен
материјал на часовите по историја во Албанија, Босна, Бугарија,
Хрватска, Кипар, Грција, Македонија, Романија, Словенија, Турција,
СЦГ и Косово. Положани смета дека пакетот учебници се добар
придонес за да се објективизира минатото на балканските народи.
- Овие теми секогаш предизвикувале различни емоции. Сепак, пакетот
учебници ќе им служи на нашите научници. Ќе ги користиме како
прирачници, зашто во нив историјата не е обработена по години, туку
по теми - вели Положани.
Според писмото што го добил министерот за образование Положани, во
подготовката на учебниците учествувале и наши експерти. Тој рече
дека побарал пакетот учебници да се преведе на јазиците на кои се
изведува наставата во Македонија.
М. Ј.
Слични статии:

Останати статии од оваа рубрика:

Сајт на денот

НА УЈП И СЕ БРЗА
Шест инспекторати наеднаш „копаат“ во А1
СПОРЕД АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА
Односите одлични, пречи случајот МДЛФ
СО НОВИОТ ИЗБОРЕН ЗАКОНИК
Владата ги „приближува“ вмровците
ГРЧКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ГО ОТФРЛИЈА ИМЕТО ФИРОМ
Ние ќе си ја викаме Македонија
СПОРЕД МИНИСТЕРКАТА МИТРЕВА
Поддршката на Јован не е добрососедство

Пребарување и споредба на
цени на книги

ПРЕД ЛИДЕРСКАТА СРЕДБА ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА
Администрацијата го мати консензусот за законикот
ПАРТИЈАТА ТМРО ПОБАРА
Да се обелоденат имињата на кодошите
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
Расте меѓуетничката доверба
УСТАВЕН СУД
Лани оспорени 147 закони

СПОРЕД ВЕСНИКОТ „ЛАЈМ“
Србија го финансирала и расколот во ИВЗ
ПРИ ПОСЕТА НА СКОПЈЕ ФИНСКИ МИНИСТЕР ПОТВРДИ
Шенген-визите ќе поскапат
ПОРАДИ „ЈАЗИЧНИОТ ИНАЕТ“ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ТРУД
За секој ден неработење Собранието троши по 500 евра
ВМРО-ДПМНЕ СЕ ЗАКАНИ
Ако дојдеме на власт, ќе ги испитаме тендерите на Бучковски
ИМПУЛС БАРА
Акциите во телекомот на берза
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ
Грците навлегоа во сите бизниси
СОНК ПРИ ССМ НЕЗАДОВОЛЕН
Цветановски и Бучковски потпишаа штетна спогодба
МО ПОТВРДИ
За гранатирано бачило исплатени 720.000 евра

Оценки/Коментари

Оценете

(Редакцијата ВРЕМЕ Ве моли опцијата коментари да ја користите за
изнесување на вашиот став за наведената рубрика, а не за меѓусебно
препукување. Како друга опција можете да го искористите и форумот на
ВРЕМЕ http://forums.vreme.com.mk/
каде слободно можете да се најавите и да дискутирате за било која тема.)

Anonim
Fala nie si imame istorija.EU se antihristiani, diskriminatori,islamofili....
NO . EU
Оценил:

istoricar
Bravo. pokraj Univerziteti, privatni i drzavni seedno, pokraj seuste zivine
vo MANU, pokraj institut za istorija... Brisel i solun ke ni ja pisuvaat
istorijata.A koja, ona sto ja pisuvaa Katargievci od 1945 dosega ili...
Оценил:
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