
Извештај о раду Стручног одбора за академске институције за 
2018. годину 

 
 
Чланови Академског одбора 

● Марко Адам - Председник одбора 
● Милица Шевкушић - Потпредседница одбора 
● Ђорђе Стакић 
● Филип Маљковић 
● Драган Сатарић 
● Ана Младеновић 
● Марко Станковић 
● Иван Матејић 

 
Активности одбора током 2018. године 
Током извештаваног периода одржан је један састанак Академског одбора, 27.          
фебруара 2018. године, у канцеларији Викимедије Србије. Састанку су присуствовали          
чланови Марко Адам, Ђорђе Стакић, Милица Шевкушић, Филип Маљковић и Драган           
Сатарић. Вики амбасадори су такође били позвани да присуствују састанку, а позиву            
су се одазвали Миљан Симоновић, Теодора Лукић, Вукашин Живковић, Јелена          
Шуњеварић и Милош Тодоровић. Такође, одбор је анализирао резултате Образовног          
програма, које је представио менаџер образовног програма, и извештаје Вики          
амбасадора. 
 
Планови и циљеви 

● Наставак унапређења пројекта - започето 
● Контактирање нових институција - испуњено 
● Контактирање старих институција - испуњено 
● Рад на пројектима у школама и факултетима - испуњено 
● Анализа претходних пројеката - испуњено 
● Унапређивање комуникације Вики амбасадора - испуњено 

 
Да ли су планови и циљеви испуњени и/или започети? 
Сви планови и циљеви су испуњени или започети. Започет је нови циклус            
контактирања и рада са институцијама; извршена је анализа претходно завршених          
пројеката и извучени су закључци о даљем току и развоју; усвојене су нове форме              
сарадње. Комуникација Вики амбасадора је побољшана, а њихово ангажовање је на           
едукативним активностима је повећано.  
 
Пројекти у току: 

1. Вики студент 
2. Вики гимназијалац 
3. Акредитовани семинари 
4. Еду Вики камп 

 



Остала запажања и напомене 
 
У овом периоду урађено је доста активности на више поља везаних за еду пројекте              
Викимедије Србије. Почети пројекти ће бити довршавани, настављени, а планирани су           
и нови. У току су договори и са још неколико заинтересованих школа и факултета, а               
конкретнији кораци се очекују током школске 2018/19. године. Део тога ће бити            
реализован у првој половини 2019. године, када се може очекивати укључење и још             
неких образовних институција. Чланови Академског одбора су дали значајан допринос          
раду Викимедије Србије и образовног програма:  

● учешћем у раду Управног одбора (3 члана), 
● учешћем у реализацији семинара за обуку наставника (3 акредитована         

предавача), 
● један од чланова Академског одбора је истовремено био и Вики амбасадор           

(Марко Адам), а један носилац реализације образовног програма на свом          
факултету у Врању (Марко Станковић). 

● чланови Академског одбора су председник и потпредесдник Викимедије Србије. 
● током 2018. године је формирана корисничка група Википедија и образовање          

(енгл. Wikipedia & Education User Group) у чији је први управни одбор од 5              
чланова, за период 2018-2020, изабран Филип Маљковић, члан Академског         
одбора. 

● На Википедији на српском језику, као матичном пројекту, током 2018. године 4            
члана овог одбора су били администратори, 2 чекјузери и 1 бирократа. 

 
Извештај саставио: 
Небојша Ратковић 
Менаџер образовног програма Викимедије Србије 


