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Став
Свет
Мозаик
Култура
Спорт
Фељтон
Ризница
Нов свет
Сајт на денот
Пецко
ТВ Програма
Сервисни информации

Не знаев дека во учебникот „Нации и држави во Југоисточна Европа“ е
напишано името ПЈРМ, вели Мире Младеновски, професор по историја
во основното училиште „Тихомир Милошевски“, кој е еден од двајцата
Македонци што учествувале во составувањето на наставните
содржини.
- Тоа е изненадување и за мене. Јас учествував во собирањето на
материјалите, но не учествував во подготовката на тој учебник. Не
можам да коментирам, бидејќи се уште не сум го видел прирачникот, а
не бев во Солун ни кога тој се составуваше - вели Младеновски.
И од Министерството за образование вчера останаа без став.
Министерот Положани завчера изјави дека прирачниците треба прво
да се преведат пред да се дистрибуираат во училиштата како помошен
материјал.
Слични статии:

Останати статии од оваа рубрика:

СДСМ ЈА ОТВОРИ ПРЕДИЗБОРНАТА СЕЗОНА
Бучковски го кани Груевски на ТВ-соочување
ИНИЦИЈАТИВИ ДО ОПШТИНАТА
Училиштата во Гостивар бараат нови имиња
СПОРЕД ИНИЦИЈАТОРОТ ТУПУРКОВСКИ
Пропадна идејата за нов трет пат

Сајт на денот

НЕФОРМАЛНА СРЕДБА ЕУ - ЗАПАДЕН БАЛКАН
Патот до ЕУ затрупан со реформи и обврски
СПОРЕД ВМРО-НП
ДУИ се „запиша“ во балетско училиште
ВМРО-ДПМНЕ ПРЕДУПРЕДУВА
Владата ќе ја затвори ДИК за јавноста

ЕУРЕС - европски портал за
вработување

ВМРО-НП, ПРИЛЕП
Претседателот на судот - партиско решение
НОВИ ПРИРАЧНИЦИ - СТАРИ ПРОБЛЕМИ
Во балканските учебници поисторија останавме „поранешни“
СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Ќе создаваме ученици што мислат, а не што паметат
СОМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ ПАРИ
Исчезнаа 2,2 милиони евра што Бучковски ги платил на МЗТ „ФОП“
ВЕЛЕШКИОТ СУД ПРЕСУДИ ВО КОРИСТ НА РАБОТНИЧКИТЕ
Акционерките од „Ветекс“ ќедобијат дивиденда за три години
ПРОТЕСТ ВО „ЖИТО БИТОЛА“
Земјоделците упаднаа кај директорот
ПРОЕКТИ
Електронски катастар во Куманово

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.)

2ca Prevaranti i Nistoznici
Mladenovski ti si edeno pokvareno govedo sto jade dzabe leb od
Makedonskiot narod.Da te ebam u budalata kogo ke praves budala pa se
pravde deka ne znael oti ke ne imenuvat kako PJRM!?Dali znaese oti ke
se pisuva takvo izdanie i ke treba da se dostavi do Makedonskite ucenici?
Dali znaes za da vleze edno takvo izdanie vo skoluvanjeto MORA da mu
odgovara na Makedonskiot narod?Dali znaes vo sprotivno e nase humano
pravo da go odbieme takvoto izdavanje?I pred se` dali znaes da ovakvi
raboti koi se od drzavno i nacionalen interest MORA da bidat od javna
debata za da se usvojat i odobrat od samiot narod koj treba da gi
primenuva?Dali znaete TI i Polozani da nemate ligitimitet da mu
nmetnuvate na narodot bez da go zemete vo predvid negovoto mislenje?
I na kraj krajevi ne ste najpametnite i najumnite da mu diktirate na
narodot kako i sto treba da zeme vo predvid.MORA da se sprece
upotreba na ovie izdanija vo Makedonija a vie dvajcata da gi vratete site
pari sto dosega ste mu gi sele na narodot za vasite licni interesi.I da
odgovarate pred zakonot.
Оценил:

Baze
Mladenovski aram da ti e i te be i na tvojata bedna familija, semeto da ti
se sotre.Albanecot znae sto pravi.
Оценил:

Хомер МакеДонски
Веќе знаете.Ќе превземете ли акција во правец на санирање на
штетите или ќе се приклоните на големината на слугувањето со
пропагирањето на фироманштината
Оценил:

Anonim
Polozani stvarno si dvolicen.Sto sakas da kazes so toa da se prevedat pa
distributirat niz Makedonija! Za nas ke bide Makedonija,a za ostanatite
drzavi ke bide PJRM?E strvarno si crna ovca,ajde be separatist eden gad
mi e od tebe.NE SMEE TOA SEPARATISTICKO I ANTIMAKEDONSKO
IZDANIE NA NEKAKVA HRISTO-MUSLIMANSKA ISTORIJA DA VLEZE VO
MAKEDONIJA.A vie prosto-kulturni ministercinja ja posravte so Britanika i
dosta slicni izdanija,vie ne znaete za sebesi a kamoli za bilo koj narod na
Balkanot.So Polozani da si trazete druga rabota i so parite sto gi zimate
air da ne videte.
Оценил:

istoricar
Vo Jajce ne stignavme na vreme, za na Solun ne zaprevte, prvata
makedonska vlada i himnata ni gi sotrevte, a vidi majkata Mladenovski i
sega 60 godini potoa za Solun ne trgnal. Sramota, koj i da e honorarot
sto si go zel, nema alal da go potrosia.
Оценил:
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