ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОРАЗОТ НА ПРАТЕНИЧКАТА СЛАВИЦА ГРКОВСКА

П

римената на Бадентеровото правило при изгласувањето на законите во Собранието, ја урниса
иницијативата на пратеничката Славица Грковска за Закон
за учебникарство, која се обиде да й застане на патот на
мафијата во учебникарството.
На тој начин и натаму ќе царуваат квази-авторите на учебници, а истовремено издавачите ќе продолжат да ги тријат своите раце и ќе ги диктираат процесите во образованието. Со тоа пропадна уште еден обид, кој требаше да
воведе норми во оваа област,
но и да покаже одредени критериуми при изработката на
учебниците во наставата. Поразот на Грковска покажа дека политиката, парите и лоби
групите се појаки од намерата
да се донесат законите, кои
треба да стават крај на рашомонијадата во учебникарството.

правило кажа "ЊЕТ" за Предлогот. ДУИ не гласаше за него,
а со тоа и не го поддржа предлогот на пратеничката на СДСМ,
Славица Грковска. Со Законот
таа бараше поголем ред во
учебникарството, пониски цени и поквалитетни учебници,
со што на јавен конкурс ќе им
се даде шанса на сите автори,
но и да се регулира кој ќе ги
пишува учебниците. Пратеничката Грковска сакаше да
знае кој ги штити коруптивните зделки во образованието,
што се случуваа при секој објавен конкурс.
"Се ставивте во одбрана на
оние луѓе кои се дел од лицата
кои го прават хаосот и се ставивте на страната на дел од
луѓето кои се главните чинители на корупцијата во учебникарството", изјави Славица
Грковска по поразот во Собранието.
Опозицијата сметаше дека
предлогот на пратеничката е
обид да се скријат нелегалните бизниси во Министерството, инаку ресор на ДУИ.
"Вашата одредба 17 претставува нечие штитење. Вие ди-

ПАЗАРОТ ГИ ЗБЛИЖИ
НЕПРИЈАТЕЛИТЕ
Во овој случај правилото
на Бадентер беше погрешно

БАДЕНТЕРОВО "ЊЕТ" ЗА СРЕДУВАЊЕ НА
СОСТОЈБИТЕ ВО УЧЕБНИКАРСТВОТО
Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ
сфатено, а уште помалку разбрано од страна на пратениците на СДСМ, кои ниту со
мал прст не мрднаа за да лобираат кај своите колеги Албанци. Затоа ќе продолжи јавашлукот во издавањето учебници, при што на пазарот ќе
се сретнат примери од врвен
квалитет, но при тоа наставниците ќе имаат можност сами да изберат учебници со
сомнителен квалитет, кои можат да послужат за друга намена - лоша наставна програма. Оттаму се прашуваме,
кој ги диктира условите за печатење учебници? Со години
постои една иста лоби група,
која настојува да ги држи конците во свои раце, бидејќи
златното јајце не смее така

"За Законот имаше негативно мислење од
Владата, така што Владата подготвува нов
закон, за кој мислиме дека има многу нешта
што беа предлагани со овој Закон, а ќе бидат
вградени во тој закон", изјави координаторот
на пратеничката група на ДУИ, Рафиз Алити.
лесно да мине кај интелектуалците.
Очигледно пазарот ги зближи интересите на македонските и на албанските издавачи,
кои притиснаа во Министерството за образование и наука, а истовремено ги истуркаа
националните интереси на
маргините од општествените
движења во нашава земја. Потегот на пратеничката Славица Грковска за нормирање и
воспоставување здрава конкуренција во издавањето учебници во наставно-образовни-

от процес не наиде на соодветно разбирање меѓу пратениците, кои многу лагодно го
прифатија негативното образложение на Владата.

КОЈ ГИ ШТИТИ
МОЌНИЦИТЕ?
Лошата клима која ја создаде Владата на РМ, беше доволен фактор за одбивање
на нејзиниот проект, Закон
за учебници. Поради ова се
активира гласачката машинерија,која преку Бадентеровото
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ректно штитите некое име кое
го знаете и пишува учебници,
што сега заради вашата одредба нема уставно право да
пишува во оваа држава", изјави пратеникот на ЛП, Зоран
Крстевски по повод падот на
овој Предлог-закон.
За време на гласањето министерот Азис Положани го
немаше, па затоа дилемите на
Грковска, а и на Крстевски останаа неодговорени.
ДУИ не го поддржа Предлог-законот, затоа што Владата дала негативно мислење
за него.
"За Законот имаше негативно мислење од Владата, така
што Владата подготвува нов
закон за кој мислиме дека има
многу нешта кои беа предлагани со овој Закон, а ќе бидат
вградени во тој закон", изјави
координаторот на пратеничката група на ДУИ, Рафиз Алити.

