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Образовни програм 
Викимедије Србије

■Основна идеја: Наставници и ученици раде на 

доприносу Википедији и другим 

Викимедијиним пројектима у академском 

окружењу
■Глобални програм у преко 60 земаља
■Образовни програм ВМРС: Први ЕдуВики 

програм у свету



Образовни пројекти 
Како је све почело

■ Децембар 2005. представљање Википедије и осталих 
Викимедијиних пројеката на семинару Катедре за 
рачунарство и информатику, Математички факултет 
Универзитета у Београду 

■ Предложена је идеја да се факултети активно укључе у 
писање Википедије, кроз обуку студената за рад и писање 
семинарских радова

■ Реализација је почела 2006/07 на два факултета Универзитета 
у Београду:

■Филолошки факултет
■Факултет за физичку хемију

■Едукативни пројекти у Србији су настали самоиницијативно, 
данас је то тренд и на глобалном нивоу



Образовни пројекти:
Универзитет у Београду 

■ Укључују се и други факултети:
■ Математички факултет, од 2007/08
■ Факултет организационих наука, од 2010/11
■ Електротехнички факултет, од 2011/12
■ Рударско-геолошки факултет, од 2012/13

■ Током 2012/13 повећао се број 
укључених институција. На основу 
стечених искустава, направили смо 
правила уноса, која је заједница на 
Википедији изгласала.



Ширење сарадње
■ Од 2013. почела је сарадња и са другим 

факултетима ван Универзитета у Београду на 
едукативним пројектима:

■ Факултет компјутерских наука, Мегатренд (пролеће 
2013)

■ Рачунарски факултет, Унион (јесен 2013)
■ Факултет драмских уметности, на заједничком 

предмету са студентима ФОН
■ Од пролећа 2014. укључио се и Учитељски 

факултет у Врању Универзитета у Нишу
■ Од факултета ван Србије, од јесени 2011. се 

придружио ЕТФ из Подгорице, Универзитет 
Црне Горе 



Образовни пројекти 
у основним и средњим школама

■ Од јесени 2011. пројекат је почео у 
Седмој београдској гимназији

■ У јесен 2012. придружила се Трећа 
београдска гимназија, у пролеће 2013. 
Земунска гимназија, у фебруару 2014. и 
Математичка гимназија потом током 
2014. Гимназија Ивањица, затим 
основна школа при Математичкој 
гимназији (8. разред)



Образовни пројекти 
данас

■Од јануара 2014. до данас у програм се 
укључило преко 12 факултета и преко 
15 гимназија и средњих стручних 
школа.

■У току су планови за ово полугодиште. 
Сви заинтересовани могу да се укључе.



Академски одбор Викимедије 
Србије

■ Основан у априлу 2012. године
■ Има 5 чланова, председника, 

потпредседника,
■ Осмишљава и реализује едукативне 

пројекте, сарађује са академским 
институцијама, прати домаће и 
глобалне токове на том пољу

■ http://edu.wikimedia.rs/
■ http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipe

dia_Education_Program
■ ЕдуВики конференција, март 2014.

http://edu.wikimedia.rs/
http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Education_Program
http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Education_Program


Акредитовани семинар за 
стручно усавршавање

■ код Завода за унапређивање образовања и 
васпитања за школске 2014/15 и 2015/16 
акредитован је семинар за обуку наставника 
број 435. „Примена онлајн вики 
енциклопедије на српском језику у настави 
и учењу“

■ Прве реализације су у Рибарима  26. и у 
Свилајнцу 27. септембра 2015. године.  
Организују се потпуно бесплатно за све 
наставнике



Образовна екстензија
■Од школске 2015/2016. године учесници 
образовног програма имаће могућност да користе 
образовну екстензију. 

■Екстензија је направљена како би олакшала 
комуникацију укључених страна (наставници 
иученици) и учинила рад прегледнијим и 
видљивијим свима.

■Олакшава размену искустава међу ученицима и 
наставницима, прегледање и оцењивање радова.



Образовни пројекти - планови
■ Развијање текућих и осмишљавање нових образовних 

активности
■ Укључење још неких факултета и средњих школа, нпр. 

најављен је и универзитет Сингидунум, као и Савремена 
гимназија

■ Развијање сарадње са библиотекама кроз обуке 
библиотекара

■ Акредитовани семинар за обуке наставника
■ У употреби су уџбеници који садрже Вики теме (уџбеник 

из информатике за други разред гимназије у издању Клет-
а)

■ Сарадња са другим заинтересованим институцијама



Реализација едукативних пројеката у 
пракси

■ Предавање о томе шта је Википедија и како се 
уређује

■ Радионица на којој ученици, уз помоћ, ураде 
вежбу

■ Ученици добију теме за чланке – радове 
ученика, које израђују у договореном периоду

■ Чланци се пишу по правилима Википедије и 
додатним правилима за радове ученика: 

■ Википедија:Вики гимназијалац

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Фотогалерија

■ Са студентских Вики радионица



Хвала на пажњи!
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