Годишњи извештај Академског одбора за 2017. 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 2017. године
Током извештаваног периода одржан је један састанак Академског одбора, 06.
марта 2017. године, у канцеларији Викимедије Србије. Током овог састанка,
изабран је нови председник Академског одбора, Марко Адам, док је Милица
Шевкушић изабрана за потпредседницу Академског одбора. 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 - испоњено
● Унапређивање комуникације Вики амбасадора - испуњено
● Унапређивање рада Академског одбора - започето
● Израда туторијала који би олакшали едукативне активности - започето
Да ли су планови и циљеви испуњени и/или започети?
Да, 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. Покренута је
иницијатива за израду туторијала.
Пројекти у току:
1. Вики студент
2. Вики гимназијалац
3. Акредитовани семинари

4. Еду Вики камп
Учесници у пројектима:
● Вики студент:
○ Филолошки факултет Универзитета у Београду
○ Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу
○ Пољопривредни факултет
○ Географски факултет
○ Математички факултет
○ Висока школа електротехнике и рачунарства
○ Рударско-геолошки факултет
○ Факултет безбедности
○ Факултет за стране језике Алфа БК Универзитета
○ Факултет организационих наука
○ Факултет политичких наука
○ Машински факултет
○ Факултет драмских уметности
○ Учитељски факултет
● Вики гимназијалац:
○ Математичка гимназија
○ Девета гимназија
○ Фармацеутско-физиотерапеутска школа
○ Тринаеста гимназија
○ Савремена гимназија
○ Гимназија "Бранко Радичевић", Стара Пазова
○ Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево
○ Гимназија "Свети Сава"
○ Осма београдска гимназија
○ Пољопривредна школа “Соња Маринковић”, Пожаревац
○ Гимназија "Урош Предић", Панчево
● Акредитовани семинари:
○ Београд, Математичка гимназија
○ Београд, ОШ "Милан Ђ. Милићевић"
○ Панчево, ЕТШ "Никола Тесла"
○ Београд, Образовни систем "Руђер Бошковић"
○ Бечеј, Економско-трговинска школа у Бечеју
○ Барајево, ОШ "Кнез Сима Марковић"
○ Београд, ОШ "Јован Стерија Поповић"
○ Београд, ОШ "Јован Стерија Поповић"
○ Крагујевац, ОШ "Станислав Сремчевић"

○ Врање, Педагошки факултет у Врању
● Еду Вики камп
○ Локација: Врњачка Бања
○ 16 учесника
○ 3 фото-туре: Врњачка Бања, Краљево, Трстеник
○ 56 страна креираних на Википедији
○ 549 ослобођених фотографија
○ 4 нова Вики амбасадора
Остале активности:
● Вики амбасадори добили сертификате, имејл адресе и визит карте,
понуђене су им бесплатне обуке за усавршавање различитих вештина и
бесплатно чланство у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"
● Посебна сесија на ВикиЛајву је била посвећена Вики амбасадорима на
предлог чланова Академског одбора
● Поново је покренута мејлинг листа Вики амбасадора
● Презентована је ЕДУ брошура
● Покренута је иницијатива за израду туторијала
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 2017/18.
године. Део тога ће бити реализован у првој половини 2018. године, када се
може очекивати укључење и још неких образовних институција.

Извештај саставио:
Небојша Ратковић
Менаџер образовног програма Викимедије Србије

