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3 НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 

ОПШТИ ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА (сажетак – до једне стране текста) 



 
 Пројекат се састоји из припреме и одржавања акредитованих семинара Примена онлајн 
вики алата као дидактичких средстава у настави и учењу у средњим и основним 
школама у Србији, у организацији Викимедије Србије. Циљ семинара је приближавање 
слободних образовних алата и платформи за учење и подизање компетенција наставника 
за њихову употребу у настави. Намењен је како наставницима општеобразовних и 
стручних предмета у гимназијама и средњим стручним школама тако и наставницима 
виших разреда основне школе. Секундарне циљне групе су ученици средњих школа, који 
су посредно упознати са вики алатима преко наставника који су похађали семинар. Један 
семинар је трајао осам сати и подељен је на теоријски и практични део. Током теоријског 
дела, учесници су имали прилику да сазнају више о следећим темама:  
- Основни принципи Вики пројеката 
- Примери добре праксе употребе Википедије у образовним процесима 
- Вики-алати  
- Примена Википедије и сродних Вики-пројеката слободног знања у настави 
 
Практични део је подразумевао стицање знања и развијање вештина за израду нових или 
допуну постојећих чланака на Википедији (по избору учесника) које се могу применити у 
настави. Рад не захтева вештине програмирања и семинар је креиран тако да наставници 
могу да примене стечене вештине у учионици непосредно по завршетку семинара.  
 
Активности: 
* Припрема семинара  
* Контактирање наставника из основних и средњих школа 
* Припрема потребне документације за наставнике 
* Одржавање семинара са следећим темама 
** Основне политике вики пројеката 
** Примери добре праксе 
** Примена у настави 
** Презентовање вики алата 
** Радионица – писање вики чланака 
* Евалуација радионице и семинара 
* Праћење рада наставника након одржаних семинара 
 
Искуство у организовању семинара је показало да наставници основних и средњих школа 
немају довољно информација о слободним платформама које се могу користити у 
образовно-наставном процесу. У школама, које немају много додира са информатиком и 
програмирањем, коришћење нових метода и интернета у настави није присутно у 
довољној мери. Ово указује на проблем имплементације застарелих модела не само од 
стране наставника, већ и од стране ученика тих школа. На конференција Отворено 
образовање и дигиталне компетенције наставника, представљене су управо ове 
платформе, између осталог и Коришћење вики алата кроз Образовни програм Викимедије 
Србије. Реализацијом акредитованих семинара, наставници као главна циљна група, а 
потом и ученици добијају прикладну обуку и раде на свом професионалном развоју. У том 
контексту, Викимедија Србије је дошла до закључка да је решење у јачању 
професионалних капацитета запослених које ће утицати на увођење иновативних метода 
наставе и све више коришћење слободних платформи у образовању. 

 
 



ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ (описати активности спроведне током 
реализације пројекта у односу на планиране; евентуална одступања; укљученост актера у 
реализацији пројекта) 

 
1. Припремна фаза: 

 
1.1. Припрема акредитованих семинара и расподела задужења (Викимедија       

Србије) 
1.2. Контактиране управе и наставници средњих и основних школа -         

Математичка гимназија (Београд), Дванаеста београдска гимназија      
(Београд), ОШ "Милан Ђ. Милићевић" (Београд), ЕТШ "Никола Тесла"         
(Панчево), Образовни систем "Руђер Бошковић" (Београд),      
Економско-трговинска школа (Бечеј), ОШ "Кнез Сима Марковић" (Барајево) 

1.3. Ангажовани акредитовани предавачи који ће држати семинар (Викимедија        
Србије) - на пројекту је било ангажовано 4 предавача (Ивана Маџаревић,           
Филип Маљковић, Мирослав Лоци и Небојша Ратковић) 

1.4. Организовање простора за одржавање семинара и обезбеђивање техничких        
могућности за његово одржавање (Викимедија Србије, школе) - школе су          
обезбедиле простор за одржавање семинара са кабинетима за        
информатику, пројектором за презентације и довољно брзим интернетом за         
успешну реализацију семинара 

1.5. Организовање хране и освежења за учеснике (Викимедија Србије, школе) -          
Викимедија Србије је обезбедила освежење за семинаре, а храну за два           
семинара (у Математичкој гимназији и Економско-трговинској школи у        
Бечеју), док су за остале семинаре храну обезбедиле школе које су           
учествовале у пројекту. 

1.6. Израда промотивног материјала и материјала за одржавање семинара        
(Викимедија Србије) - Викимедија Србије је у складу са планираним          
активностима обезбедила: 

- 50 комплета брошура (Уређивање Википедије, Како професори предају уз         
Википедију?, Добро дошли на Википедију, Илустровање Википедије, Вики као         
наставно средство и Водич кроз слободне лиценце) 

- 100 беџева 
- 100 хемијских оловака 
- 100 фасцикли 
- 100 сертификата 
- Пошто је одржано више семинара него што је планирано, остатак потребног           

материјала је обезбедила Викимедија Србије из својих залиха.  
 

1.7. Припрема потребне документације за наставнике (Викимедија Србије) -        
Припрема документације у овој фази је подразумевала припрему спискова,         
евалуационих упитника, формулара за извештаје, сертификата и уверења 

 
2. Фаза реализације  

 
2.1. Одржавање семинара (Викимедија Србије) - Сваки семинар је носио осам          

бодова за обавезно стручно усавршавање. Више информација о семинару         
можете наћи у каталогу ЗУОВ-а, под каталошким бројем 440. Сваки семинар           
је обухватио следеће теме:  



 
                        - Основне политике вики пројеката 
                        - Примери добре праксе 
                        - Примена у настави 
                        - Презентовање вики алата 
                        - Радионица – писање вики чланака 
 

2.2. Евалуација семинара и пратећа документација (Викимедија Србије) - Ова         
активност је подразумевала уредно вођење спискова присутних, попуњавање        
евалуационих упитника од стране учесника, издавање уверења и        
сертификата, писање извештаја за ЗУОВ, сређивање спискова учесника са         
корисничким именима и садржаја на Википедији на којем су учесници радили 

 
2.3. Праћење рада наставника након одржаних семинара (Викимедија Србије) -         

Наставници су упућени на Викимедијин сајт за семинаре        
(http://seminari.wikimedia.rs), као и Трг - страницу посвећену размени утисака,         
искустава и идеја. Портал за семинаре је намењен наставницима за њихово           
ангажовање након одржаног семинара и на њему се може пратити њихово           
даље ангажовање и рад. Праћење рада наставника се врши и помоћу           
њихових корисничких налога на Википедији, увидом у историју измена сваког          
наставника појединачно.  

 
  

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ (општи преглед постигнутих резултата у односну на планиране у 
пројекту и најважнијих достигнућа; позитивни утицај на циљне групе) 

 

Очекивани резултати Постигнути резултати и 
мерљиви показатељи који 
доказују остварење 
односног резултата 

Извор провере остварености 
постигнутих резултата 

Одржана 4 
семинара 

Одржана 6 семинара - Извештаји за ЗУОВ са 
одржаних семинара и 
спискови учесника 

- Израђене фотографије које 
сведоче о одржаним 
семинарима 

- Евиденција са 
Викимедијиног портала за 
семинаре 

- Евиденција коју ЗУОВ води 
на свом званичном сајту 

Одржан један 
семинар ван 
Београда 

Одржана два семинара 
ван Београда 

- Извештаји за ЗУОВ са 
одржаних семинара и 
спискови учесника 

- Израђене фотографије које 
сведоче о одржаним 
семинарима 

- Евиденција са 
Викимедијиног портала за 



семинаре 
- Евиденција коју ЗУОВ води 

на свом званичном сајту 

Обучених 80 
наставника 

Обучен 151 наставник Извештаји са одржаних семинара 
и спискови учесника 

- Евиденција са 
Викимедијиног портала за 
семинаре 

- Евиденција коју ЗУОВ води 
на свом званичном сајту 

80 нових и 
допуњених чланака 
на Википедији или 
неком другом Вики 
пројекту 

109 нових и допуњених 
чланака на Википедији 
или неком другом Вики 
пројекту 

- Извештаји са одржаних 
семинара и спискови 
учесника 

- Евиденција са 
Викимедијиног портала за 
семинаре 

 

Минимум 4 
имплементирана 
пројекта у средњим 
школама након 
семинара 

Планирано је да се 
сарадња настави са 4 
школе које су биле 
укључене у пројекат 

 

 
 

Резиме: 
 
Примарни постигнути резултати се огледају у едукацији наставника о правилима и           
процедурама коришћења садржаја на интернету (отвореност садржаја, доступност        
садржаја, лиценцирање садржаја на интернету, поштовање интелектуалне својине и сл.) и           
њиховом оспособљавању за проналажење, коришћење и богаћење наставног садржаја на          
интернету коришћењем нових технологија. Наставници су кроз ову врсту едукација          
постали обучени и осамостаљени за повезивање и организовање наставних садржаја          
једног или више предмета у тематске целине коришћењем вики алата. О успешности            
пројекта сведочи и чињеница да је уместо четири планирана семинара одржано шест, од             
чега два ван Београда. Број обучених наставника и нових и допуњених чланака је такође              
превазишао планиране метрике пројекта. 
 
Дугорочни резултати пројекта се огледају у успостављању мреже наставника који ће у            
својим институцијама спроводити пројекте и користити вики алате у наставном процесу,           
упознавању нових наставника основних и средњих школа са вики алатима и увођење            
Википедије у образовни систем и посредном упознавању ученика средњих школа са вики            
алатима преко наставника. По завршетку обуке наставници су оспособљени да користе           
вики алате у повезивању наставних садржаја различитих предмета у наставне целине           
кроз писање вики чланака, речника и других викимедијиних садржаја. Наставник ће           
наставне садржаје развијати користећи мултимедијалне вики алате на отвореним вики          
платформама и усвојити међународне стандардне отвореног приступа образовним        
садржајима.  

 



  
ОДРЖИВОСТ 
(планови за 
одрживост 
активности и ефеката 
постигнутих 
резултата) 

Током и након одржаних семинара који су планирани овим         
пројектом, остварени су контакти са школама у којима ће бити          
одржани исти семинари у наредној школској години. Контакти су у          
великој мери остварени на основу препорука које смо добили од          
учесника који су прошли семинаре, чиме пројекат показује велики         
потенцијал одрживости. Нарочито је битно истаћи да су школе из          
мањих градова у Србији заинтересоване за учешће на пројекту у          
будућности, јер се у мањим местима у Србији о овим темама мало            
говори. На сајтовима Викимедије (као што је Википедија), и у          
будућности ће се пратити постављање садржаја од стране        
полазника семинара и њихових ученика. Ефекат који смо постигли         
реализацијом овог пројекта је ширење образовног и свима        
доступног садржаја на интернету, али и популаризација научних        
области кроз примену вики технологија. Полазници и њихови        
ученици су на овај начин оснажени да примене концепт отвореног          
садржаја на интернету поштујући принципе референцирања и       
права интелектуалне својине; да повезују различите наставне       
садржаје чиме се остварује веза између различитих научних        
дисциплина и да усвајају технику коришћења вики алата и         
софтвера. Коришћење интернета, медија блиског ученицима, у       
настави повећаће њихову мотивацију за учење, што ће утицати на          
боља постигнућа. Примена вики технологије у настави, а нарочито         
оспособљавање ученика за коришћење вики алата у процесу        
учења, уз поштовање правила и процедура, допринеће подизању        
информатичких компетенција ученика. Могућност за повезивање      
различитих научних дисциплина коришћењем вики платформе      
допринеће квалитетнијим постигнућима ученика из различитих      
наставних предмета. 

 

ИНТЕРНИ 
МОНИТОРИНГ И 
ЕВАЛУАЦИЈА (које 
инструменте сте 
користили да мерите 
напредак пројекта и 
постигнуте резултате 
током реализације 
пројекта) 

Интерни мониторинг и евалуација су вршени током целог        
трајања пројекта од стране Викимедије Србије и ЗУОВа-а. Током         
семинара наставници су писали чланак на Википедији у складу         
са методологијом отворене платформе уз примену вики алата и         
отворених мултимедијалних садржаја. Провера садржаја     
вршила се по јасно дефинисаним процедурама контроле од        
стране администратора Викимедијиних пројеката. Викимедија     
Србије је после сваког семинара вршила анализе количине и         
квалитета постављеног садржаја, броја учесника који те садржаје        
постављају и степена коришћења различитих вики алата. Након        
семинара сваки полазник је попуњавао евалуациони лист       
припремљен од стране ЗУОВ-а, који им је послат на обраду.          
ЗУОВ је резултате објављивао периодично, а добијени резултати        
су следећи (максимална оцена је 4):  
Први семинар: број учесника: 21, просечна оцена: 3.93 
Други семинар: број учесника: 25, просечна оцена: 3.84 
Трећи семинар: број учесника: 28, просечна оцена: 3.84 
Четврти семинар: број учесника: 28, просечна оцена: 3.86 
Пети семинар: број учесника: 24, просечна оцена: 3.90 
Шести семинар: број учесника: 25, просечна оцена: 3.84 



НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ 
( опишите потешкоће 
са којима сте се 
сусрели и како сте их 
решили; које су то 
корисне лекције које 
могу бити примењне 
у будућности) 

Предуслови за успешно остваривање пројекта су на првом месту         
обезбеђивање довољног броја учесника за реализацију      
семинара, простора у којем ће семинар бити одржан и техничких          
услова. Највећа потешкоћа нам је била непостојање довољно        
брзог интернета, што смо превазишли коришћењем мобилног       
вај-фај рутера. Ризик са којим смо се у неколико наврата          
суочавали јесте отказивање учесника дан пре семинара.       
Међутим, то смо решавали тако што смо имали сталну         
комуникацију са школама и они су за веома кратко време          
налазили друге учеснике који су попуњавали упражњена места.        
Информатичка писменост наставника је у неким ситуацијама       
представљала потешкоћу, али смо такве ситуације превазишли       
на начин да смо тим наставницима пажљивије и детаљније         
објашњавали тематику, нарочито у практичном делу семинара,       
где су увек имали помоћ акредитованих предавача уколико        
нешто не би знали да ураде. Када је реч о простору у којем је              
семинар одржаван, увек су школе излазиле у сусрет у том          
смислу и успевале да обезбеде салу са рачунарима где би          
семинар био одржан. Међутим, у случају Дванаесте београдске        
гимназије то није био случај, па смо ову потешкоћу превазишли          
тако што смо контактирали Математичку гимназију са којом        
имамо одличну сарадњу и предложили им да семинар одржимо у          
њиховој школи. Том семинару су присуствовали наставници       
Дванаесте београдске гимназије и Математичке гимназије.  

АКТЕРИ У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА (сарадња 
са свим актерима на 
реализацији пројекта: 
државни органи, 
невладине 
организације, трећа 
лица) 

Викимедија Србије, као носилац пројекта, ангажовала је 4 особе 
које су биле предавачи на семинарима и које су за то 
акредитоване код ЗУОВ-а. Осим Викимедије Србије, директни 
актери на пројекту су школе чији су наставници учествовали у 
семинару: 

- Математичка гимназија (Београд),  
- Дванаеста београдска гимназија (Београд),  
- ОШ "Милан Ђ. Милићевић" (Београд),  
- ЕТШ "Никола Тесла" (Панчево),  
- Образовни систем "Руђер Бошковић" (Београд), 
- Економско-трговинска школа (Бечеј),  
- ОШ "Кнез Сима Марковић" (Барајево) 

Управе школа су такође имале значајну улогу као актери у 
реализацији активности из разлога што су биле у сталној 
комуникацији са наставницима и активно радиле на организацији 
семинара. Од других актера, значајну улогу је имао ЗУОВ који 
врши сталну контролу извештаја и евалуација семинара. 

 
 

Датум и место:   
У Београду, 12.06.2017. 

 


