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Википедија и(ли) Викимедија?

❏Википедија је енциклопедијски пројекат слободног садржаја на интернету који 
развијају добровољци широм света

❏Викимедија Србије је невладино, нестраначко и непрофитно удружење, чији су 
циљеви промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног 
садржаја на српском језику искључиво на непрофитан начин, као и идеје да сви 
људи имају једнак приступ знању и образовању

❏Википедија је пројекат, Викимедија је удружење



Викимедија
❏,,Замислите свет у коме свака особа на планети има слободан приступ целокупном 
људском знању. То је оно на чему ми радимо.“ Џими Вејлс

❏Подстиче глобални волонтеризам да постигне ове циљеве

❏Викимедијина Задужбина и 41 огранак

❏Викимедија Србије постоји од 2005. године

❏http://rs.wikimedia.org/ 

http://rs.wikimedia.org/
http://rs.wikimedia.org/


Викимедијини пројекти
❏Википедија
❏Викиречник
❏Викикњиге
❏Викицитати
❏Викивести
❏Викизворник
❏Викимедијина остава
❏Викиверзитет
❏Викиврсте
❏Википутовања



Програми Викимедије Србије
❏Образовни програм

❏ГЛАМ програм

❏Слободан садржај

❏Викиречник

❏Подршка заједници

❏Грантови



Википедија

❏Слободна интернет енциклопедија

❏Постоји већ више од 15 година

❏На 295 језикa 

❏Преко 40 милиона чланака

❏Најпосећенији непрофитни сајт на интернету



Википедија на српском језику

❏Постоји од фебруара 2003. године, http://sr.wikipedia.org

❏~341.000 чланака

❏~189.000 регистрованих корисника

❏Једна од неколико Википедија које користе више писама

❏Ћирилица, латиница, екавица и ијекавица су равноправни



Википедија је слободна јер...
❏Се поштују ауторска права, крађе и плагијати су

забрањени – слике је неопходно означавати одговарајућим лиценцама

❏Сарадници су добровољци, раде без надокнаде

❏Нема власништва над чланцима

❏Свако може да користи садржаје са Википедије, али у складу са лиценцом 



Википедија је енциклопедија јер...
❏Садржи позната знања

(нема оригиналног истраживања, идеја, есеја)

❏Садржај је проверљив                                                                                 (све 
чињенице су подржане веродостојним изворима

❏Приступ теми је избалансиран

(наводе се сви релевантни погледи на тему)

❏Садржи релевантне чињенице 

❏Чланци су о релевантним темама

(нема рекламирања и пропаганде, аутобиографија и самопромоције)



Википедија није...
❏Телефонски именик

❏Папирна енциклопедија

❏Место за рекламу и промоцију

❏Туристички водич

❏Складиште личних датотека или провајдер веб хостинга

❏Фејсбук, блог, форум, cloud, вебсајт

❏Кристална кугла



Пет стубова Википедије
1)Википедија је енциклопедија

2)Википедија има неутралну тачку гледишта

3)Википедија је слободан садржај

4)Википедија има правила понашања

5)Википедија нема чврста правила

❏Остале политике (без оригиналног истраживања, претпоставите најбољу намеру, без 
личних напада, без вулгарности, правило 3 враћања, политика нулте толеранције)



Неутралност

❏Приказивати аргументе свих релевантних страна - неутрална тачка гледишта

❏Избегавати:

❏ пристрасност

❏ сензационалност

❏ оптужбе

❏ рекламирање

❏ навијачки тон



Проверљивост
❏ Википедија се не бави истинитим, већ проверљивим информацијама

❏ Без оригиналног истраживања

❏ Информације треба поткрепити референцама, посебно ако се могу довести у 
питање

❏ Значај 



Корисничка права
❏ Нерегистровани корисник
❏ Регистровани корисник
❏ ...
❏ Администратор
❏ Бирократа
❏ Чекјузер
❏ Оверсајт
❏ Стјуард



Лиценце и ауторска права
Creative Commons (CC)

❏ Сав садржај је објављен под слободним лиценцама (Википедије и 
Викимедијине оставе)

❏ Свако може користити садржаје са Википедије, али у складу са лиценцом. 
Кршење ауторских права се не толерише.

❏ „Кријејтив Комонс ауторство-делити под истим условима“ - садржај се може 
слободно користити, мењати, умножавати и редистрибуирати, под истим 
условима

❏ Није једна лиценца, већ „пакет“ лиценци:

CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA…

❏ У Србији активне од 2007. године



Смернице
❏ Претпоставите најбољу намеру

❏ Будите уљудни
❏ Без личних напада

❏ Критикујте ставове, не људе
❏ Избегавајте вулгарности

❏ Не уједајте новајлије!
❏ Будите одважни



Правила
❏ Игноришите сва правила када вас правила спречавају да унапредите Википедију
❏ Не мешати ћирилицу и латиницу
❏ Правило о три враћања (рат измена)
❏ Право на анонимност
❏ Политика администрације
❏ Политика блокирања и закључавања
❏ Нулта тачка толеранције



Заштита од вандализма
❏ Патролирање
❏ Враћање измена
❏ Закључавање
❏ Блокирање

*Вандализмима се сматрају малициозне измене



Више информација
❏ Помоћ:Садржај
❏ Помоћ:Уређивање
❏ ВП:СЕМ
❏ ВП:СЕМПОМ
❏ ВП:СЕМПИТ



Комуникација
❏Путем страница за разговор корисника

❏На Тргу

❏Путем мејлинг листа

❏На састанцима у канцеларији Викимедије Србије

❏Путем страница за разговор сваког чланка



Примена Википедије у 
настави и другим 
образовним процесима

Ђорђе Стакић
[[Корисник:Djordjes]]



Образовни програм Викимедије 
Србије

❏ Основна идеја: Наставници и ученици раде на доприносу Википедији и другим 
Викимедијиним пројектима у академском окружењу

❏ Глобални програм у 90 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



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



Ширење сарадње
❏ 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.

Резултати Еду пројеката у другом полугодишту/семестру школске 2015/2016



Академски одбор Викимедије 
Србије

❏ Основан у априлу 2012. године
❏ Има 5 чланова, председника, потпредседника,
❏ Осмишљава и реализује образовне пројекте, сарађује са академским 

институцијама, прати домаће и глобалне токове на том пољу
❏ http://edu.wikimedia.rs/
❏ http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Education_Program
❏ ЕдуВики конференција, март 2014.

http://edu.wikimedia.rs/
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 биле у Рибарима  26. и у Свилајнцу 27. септембра 2015. 
године, затим по две у Трећој београдској и у Математичкој гимназији.

❏ код Завода за унапређивање образовања и васпитања за школске 2016/17 и 
2017/18 акредитован је семинар за обуку наставника број 440. „Примена онлајн 
алата као дидактичких средстава у настави и учењу“

❏ Организују се потпуно бесплатно за све наставнике



Образовна екстензија
❏ Од школске 2015/2016. године учесници образовног програма имају могућност 

да користе образовну екстензију. 
❏ Екстензија је направљена како би олакшала комуникацију укључених страна 

(наставници и ученици) 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, ФПН и сарадња са Унијом средњошколаца Србије
❏ Децентрализација програма
❏ 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, означавају се одговарајућим шаблоном: 
❏ 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



Зашто користити Википедију у 
настави?

❏ Слободна енциклопедија - доступна свима, нуди актуелно знање
❏ Википедија нуди велики број опција за задатке, базиране на циљевима учења
❏ Ученици, кроз уређивање Википедије развијају:

❏ вештине писања
❏ вештине читања
❏ медијску и информациону писменост
❏ критичко размишљање и вештине истраживања
❏ сарадњу
❏ техничке и комуникационе вештине



Како је Википедија различита од 
есеја?

❏ Базирано на чињеницама, а не сугестивно писање

❏ Неутрална тачка гледишта (једнако заступљена сва становишта)

❏ Формални тон и основни језик (свима разумљив)

❏ Без дугачких цитата (својим речима)



Шта треба узети у обзир пре 
почетка?

Википедија има своје кључне политике, створене са циљем да буде поуздана и 
корисна. Сваки ученички задатак на Википедији мора да поштује ове политике:

❏ На Википедији је слободан садржај (није могуће копирати друга дела при 
изради чланка)

❏ Неутрална тачка гледишта
❏ Релевантност
❏ Поуздани извори
❏ Добра воља (третирати све друге уреднике са поштовањем и разумевањем)



Планирање задатка
При планирању задатака треба узети у обзир:

❏ који од наведених циљева желите да развијете
❏ способности ученика
❏ колики допринос желите да ученици дају Википедији
❏ колико времена имате да се посветите овом задатку током полугодишта



Примери задатака за ученике
❏ Дотеривање/проширивање постојећих чланака - допринос ученика треба да 

обезбеди да чланци буду јаснији, прецизнији, добро референцирани и обимнији
❏ Писање чланака - индивидуално или у групама (теме су најчешће везане за 

предмет, групе су погодније за ученике)
❏ Превод чланака - преводи се најчешће са Википедије на енглеском, може да се 

ради допуна или нови чланак
❏ Фотографисање/видео снимци и илустровање чланака
❏ Међусобна комуникација - оцена и побољшање рада других



Потенцијални проблеми и како их 
превазићи

Лош квалитет чланака

❏ Утврђивање стандарда за ученичке уносе, који ће бити јасно представљени од 
почетка рада. 

Пример: унутрашње везе, стил, бр. бајтова, структура чланка, илустрације, број 
референци, категорије…



Незаинтересованост

❏ Обуку учинити више практичном и интерактивном
❏ Представити задатак и дати могућност да се укључе само заинтересовани 

ученици (за додатну оцену или оцену више)
❏ Понудити различите активности тј. задатке (свако може да бира примерен себи 

и својим интересовањима)
❏ Организовати Вики-клуб (секцију) где би укључени ученици могли да раде на 

задацима уз узајамну подршку



Праћење рада и пробијање рокова

❏ Дати прелиминарни рок који није дуг (две или три недеље од реализације 
обуке)

❏ Прегледати све чланке и дати коментаре, па поставити крајњи рок да се уноси 
унапреде

❏ Прикључивање образовном програму Викимедије Србије - помоћ запослених и 
волонтера, на Википедији постоје правила везана за семинарске радове



Препоруке
❏ Питајте нас, стојимо на располагању!

❏ Користите портал Семинари - размените искуства и идеје са колегама. Често је 

најбољи савет онај који долази из праксе.

❏ Пратите шта раде други - прилика да избегнете исте грешке и добијете 

инспирацију.

http://seminari.wikimedia.rs/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Уређивање 
Википедије



Интерфејс



Језик и писмо
❏ Википедија на српском језику уређује се искључиво према правилима 

књижевног српског језика
❏ Ћирилично и латинично писмо су равноправни
❏ У употреби је штокавско наречје екавског и (и)јекавског изговора
❏ Како је Википедија енциклопедија, сходно томе негује се енциклопедијски 

научни стил писања
❏ Садржај мора бити објективан, без епитета и преувеличавања, без политичких и 

пропагандних порука и проверљив



Први кораци
❏ Отварање корисничког налога
❏ Једна особа – један налог
❏ Пожељно је али НЕ и обавезно на својој корисничкој страници написати 

неколико речи о себи
❏ Како започети страну?

❏ Неуспешна претрага
❏ Одговарајући УРЛ (путања)

❏ Избор теме - тема мора бити релевантна, значајна, а њен садржај објективан и 
проверљив



Изглед чланка
❏ Пример: Никола Тесла
❏ Општи увод
❏ Скелет чланка (више поднаслова нпр.: биографија, проналасци, занимљивости...)
❏ Одељци Литература и Референце
❏ Одељак Види још (са *)
❏ Одељак Спољашње везе (са *)
❏ Категорије
❏ Међувики (везе ка другим Википедијама)
(са* -> опциони делови)



Именски простори
❏ Главни  (ГИП) - чланци
❏ Корисник - корисничке стране
❏ Википедија - разговор о Википедији
❏ Слика - слике
❏ МедијаВики - системске поруке
❏ Шаблон - шаблони
❏ Помоћ  - стране помоћи
❏ Категорија - категорије
❏ Портал - портали о већим тематикама
❏ Модул - место за програмирање



Уређивачки оквир
Курзив Слика Везе

Подебљано
Потпис

Горња 
палета

Доња 

палета



Текст



Наслови



Вики везе



Вики везе



Вики везе



Спољашње везе



Листе



Листе



Категорије



Категорије



Транслитерација



Слике
❏ Викимедијина Остава (http://commons.wikimedia.org)

❏ Убацивање слика у чланак

[[Слика:Naziv slike.jpg|мини|десно|200п|Опис]]

Назив 
фотографије

Величина Поравнање Величина у
пикселима

Опис 
слике

http://commons.wikimedia.org/


Слике



Постављање слика на оставу

❏ Слање слика
❏ Тек 4 дана по регистровању
❏ Без префикса Слика:
❏ Тај префикс им софтвер додељује аутоматски



Шаблони



Кутијице



Кутијице



Референце
❏ У самом тексту, уметањем референце између тагова <ref> … </ref>
❏ Код књига поред наслова, године и имена аутора навести стране које се 

користе и ISBN књиге
❏ Код веб сајтова навести датум приступа сајту.
❏ На дну чланка:

== Референце ==
{{извори}}, {{reflist}}, {{reflist|2}}



Референце



Референце
❏ Референца према некој литератури (књига, часопис и др)
    

<ref>Петровић, П. (2002), „Назив књиге“, Београд; стр. 28</ref>

❏ Референца према некој веб страници

<ref>[http://www.internet.com Опис референце]</ref>

Интернет страница - линк
Обавезан размак Име сајта опис, назив

датум и сл.



Референце
❏ За референце које се понављају, први пут кад се појаве да им се назив:

<ref name=“ime”> … </ref>
❏ Касније се на ову референцу повезује са 

<ref name=“ime” />
❏ Примери на страни: ВП:СЕМПОМ



Табеле
таблица у коду

изглед таблице у чланку



Формуле
❏ https://sr.wikipedia.org/sr/Помоћ:Формуле



Преусмерења



Стране за разговор
❏ Придружене сваком именском простору
❏ Структуриране дискусије
❏ Увлачење редова двотачком [ : ], нпр.

❏ Питање. ~~~~
❏ :Одговор. ~~~~
❏ ::Потпитање. ~~~~
❏ :::Пододговор. ~~~~
❏ Наредно питање. ~~~~

❏ Увек додати потпис помоћу ~~~~



Стране за разговор



Добро дошли на Википедију!


