Основна
упутства:
Како користити
Википедију
као наставно
средство
Задужбина Викимедијa

Википедија је слободна енциклопедија
на интернету коју свако може да уређује.
Википедију, пети најпосећенији сајт на
свету, највише користе студенти док многи
предавачи такође користе Википедију као
наставно средство у својим учионицама.
У овој брошури пренећемо Вам њихова
искуства, како бисмо Вам помогли да
утврдите како користити Википедију у Вашим
учионицама.
Поделили смо ову брошуру на три дела:
Планирање задатка
Упознајте се са кључном политиком
Википедије, и пронађите додатне
информације о осмишљавању задатака, са
фокусом на задатак ученика да напишу чланке
на Википедији у оквиру курса.
Током семестра
Сазнајте нешто о структури доброг чланка
на Википедији, о томе како ученици треба
да изаберу које чланке да побољшају,
предлозима шта тачно треба покрити на
радионицама уређивања Википедије, као и
како комуницирати са заједницом уредника
Википедије.
После семестра
Погледајте пример структуре оцене задатака
на Википедији које су одговарали осталим
предавачима.

Планирање задатка

Разумевање кључне политике
Од када је Википедија настала 2001. године, заједница уредника волонтера —
„Википедијанаца’’ — развила је неколико ставки кључне политике, створених са циљем да се
побрину да Википедија буде поуздана и корисна колико год је то могуће. Сваки задатак који
искористите у својој учионици мора да испоштује ову политику. Разумевајући ову кључну
политику омогућавамо Вам да развијете задатак који одговара циљевима Ваших предмета и у
исто време побољшава Википедију.
Слободан садржај
„Дело којим ученици доприносе Википедији је
слободан садржај и постаје део заједнице. Може
да буде измењен и коришћен од стране других под
слободном лиценцом. Сви чланци на Википедији
морају да буду оригинални. Није у реду само копирати
садржај из других извора.“
— Корисник: Lechatjaune
photo CC-BY-SA 3.0 by User:Lechatjaune

Неутрална тачка гледишта
„Све што се налази на Википедији треба да је
написано са неутралне тачке гледишта. Википедија
није место за дискусију или пропагирање
сопствених ставова. Све информације треба да
буду представљене прецизно и непристрасно,
описујући све значајне тачке гледишта објављене
од стране поузданих извора. Треба објаснити
различита мишљења, а не заступати једно или
друго.“
— Корисник: GorillaWarfare
photo CC-BY-SA 3.0 by User:GorillaWarfare

Поуздани извори
„Најпоузданији извори на Википедији су извори
трећих страна са репутацијом проверених чињеница,
као што су књиге објављене у академској штампи,
рецензирани академски часописи и интернационалне
новине. Требало би избећи цитирање блогова,
медијских саопштења и осталих мање поузданих
извора. Студенти треба да користе изворе који
представљају значајне тачке гледишта, а не неке
засебне студије.“
— Корисник: Mariana Jó
photo CC-BY-SA 3.0 by User:Mariana Jó

Релевантност
„Ми користимо концепт релевантности, како би се
утврдило да ли се одређена тема уклапа у чланак.
У суштини, тема се сматра значајном ако постоји
трећа страна која покрива тему као поуздан
извор. Ако Ваши студенти започињу нови чланак,
требало би да пронађу неколико независних
поузданих извора на одређену тему пре него што
почну да пишу.“
— Корисник: Mohamed Ouda
photo CC-BY-SA 3.0 by User:Faris knight

Добра воља
„Свако ко уређује Википедију, укључујући
и студенте, треба да поседује добру вољу у
интеракцији са другима. То значи да се међусобно
третирамо са поштовањем и претпоставком да сви
раде са истим циљем: да се побољша садржај на
Википедији. Ми ценимо учтивост у интеракцији
око спорних тема. Запамтите да се увек расправља
о садржају који се уређује, а не о особи која га
уређује, и да се треба уздржати од личних напада.“
— Корисник: Mike Christie
photo CC-BY-SA 3.0 by User:Mike Christie

Планирање задатка

Осмишљавање задатка
Википедија нуди много опција за задатке, који су
базирани на Вашим циљевима учења. Треба узети у
обзир способности студената, колики допринос желите
да студенти дају Википедији, као и колико времена имате
током курса да посветите задатку.
У овој брошури, издвајамо задатак где се тражи од
студената да напишу чланак на неку тему која је повезана
са предметом курса, један од најчешћих задатака које
користе предавачи.

1
Задатак: Напиши чланак
У задатку „Напиши чланак“ студенти се охрабрују да прошире постојећи
или напишу нови чланак на тему која је повезана са курсом. Студенти
документују информације о теми, користећи поуздане изворе. Предавачи
често истичу овај задатак заједно са дужим аналитичким радом;
студентски чланци на Википедији формирају литературу њихових радова.

Задаци алтернативе:
Преведи чланак

Предавачи страних језика сматрају ово веома једноставним задатком.
Ваши студенти налазе чланке на страним језицима које уче, а нису
доступни на њиховом матерњем језику, и преводе их.

Додај илустрације на чланак

Ако су Ваши студенти вешти у медијима, ово може бити одличан
начин доприношења Википедији на нетекстуалан начин. У
прошлости, студенти су фотографисали локалне споменике за
чије чланке нису постојале слике, дизајнирали инфографике да би
илустровали концепте на Википедији, или правили видео снимке
који су аудио-визуелно приказивали оно што чланци описују речима.

Уредништво

С обзиром на то да је Википедија извор који стварају корисници,
пронаћи ћете доста штампарских грешака и доста места за
побољшање текста. Уколико тражите од студената да побољшају
граматику неког чланка, омогућавате и добар начин да науче вештине
уредништва и да критички размишљају како се исправно пише.

______________
Додатна брошура, „Студије случаја: Како професори предају
уз Википедију“, садржи линкове ка наставном плану и описима
задатака које су предавачи користили широм света. Неколико
уобичајених задатака је приказано овде, али слободно можете
консултовати линк за још идеја.
http://education.wikimedia.org/casestudies
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Циљеви учења

Израда наставног плана

Задатак студенатима да напишу чланак на Википедији углавном
испуњава ова четири циља.

Искусни предавачи кажу да је од пресудног значаја за студенте који ће
уређивати Википедију да се ослободе у односу са заједницом. Захтевање
малих задатака на почетку семестра сличних наведеним у даљем тексту
ће их навићи на сналажење на веб-сајту. Предавачи који не поставе ове
циљеве током семестра, углавном имају лоша искуства у вези са исходима
задатака.

Развој вештине писања

Студенти уче како да пишу за разноврсне и заинтересоване читаоце који
представљају значајан проценат светске онлајн популације. Штавише,
инсистирањем Википедије на проверљивости и коришћењу већ постојећих
извора, студенти стичу већу могућност да разумеју разлике између писања
базираног на чињеницама и сугестивног писања.

Медијска и информациона писменост

Транспарентан и сарађивачки начин развоја садржаја Википедије
омогућава студентима да дубље разумеју како се информација ствара
и користи. Ово пружа одличну прилику за студенте да размисле о
доступним изворима и њиховој правилној примени.

Критичко размишљање и вештине истраживања

Студенти уче да критички анализирају чланке на Википедији да би
утврдили колико добро чланак покрива тему, да процене које информације
недостају и да оцене до које мере је чланак поткрепљен поузданим
изворима. У ширем контексту, оцена Википедијиних чланака помаже
студентима да науче како да оцене различите изворе, а не само Википедију.
Процес процене постојећег чланка и одлучивање које информације
недостају је веома сличан процесу прегледа литературе који је пресудан у
научним истраживањима.

Сарадња

Студенти уче из прве руке како да сарађују са заједницом активних
волонтера уредника (укључујући своје колеге студенте) у развоју
енциклопедијског садржаја. Често добијају повратне информације о
њиховом раду и уче да преговарају са осталим уредницима у стварању
сагласности у вези са садржајем.

Ови прости задаци спремају студенте за комплексније задатке на
Википедији тако што их упознају са вештинама које ће им требати касније.
Студенти треба да направе корисничку страну, додајући реченицу или
две о себи и додајући слику са Викимедијине Оставе.
Охрабривање студената да поставе слику коју су они сами усликали на
Викимедијину Оставу.
Задавање задатка студентима да побољшају јасноћу једне или две
реченице у чланку који је повезан са предавањем.
Студенти могу да користе предавање са курса као референцу у чланку.
Када су изабрали тему на коју ће писати, студенти треба да поставе
поруку у део чланка предвиђен за дискусију, са неколико предложених
извора.
Студенти треба да поставе кратак преглед својих предложених измена
на страницу за разговор пре него што почну са писањем.
Након што су студенти завршили са овим циљевима, биће опуштенији у
раду са Википедијом. Студенти одуговлаче, па је најбоље искористити све
ово као ране циљеве које ће завршити пре него што почну са писањем.

__________
Додатна брошура нуди пример наставног плана коришћеног од
стране више од 100 инструктора који практикују ову врсту задатка.
Преузмите брошуру на линку http://education.wikimedia.org/syllabus
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Одабир чланка
Утврђивање на којим чланцима студенти треба да раде може бити прави изазов.
Неки предавачи направе листу чланака и траже од студената да изаберу теме
са те листе; други захтевају од студената да предложе теме. Ако бисте желели да
Ваши студенти стварају нове чланке уместо да унапређују постојеће, побрините
се да су прочитали услове прага значајности теме на Википедији и да су уверени
да предложене теме прелазе овај праг — односно, да су добро обрађене од стране
угледних извора на том пољу.
Шта то чини добар чланак на Википедији? Побрините се
да сте Ви и Ваши студенти добро упознати са структуром
типичног чланка на Википедији, тако да би студенти
знали у којим областима се од њих очекује допринос.
Већина студената није никада размишљала о структури
енциклопедијског чланка, па би посвећивање пар
минута од часа појашњавању структуре информација у
енциклопедијама било од значаја.
Препоручујемо:
Тражите од студената да изаберу тему која је добро
утемељена у струци, али је слабо представљена на
Википедији. Ако постоји доста литературе у вези са
темом, али мала количина информација на Википедији,
то је најбоља ситуација за рад.
Потражите чланке који су од стране заједнице на
Википедији оцењени као „клица“ или „почетнички“
чланак. Можете да видите процену чланка посетом
њене странице за разговор.
Обавезно истражите неколико различитих варијација
на тему пре креирања чланка. Често можете открити да
је тема већ обрађена под другим именом.
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Не препоручујемо:
Избегавајте покушаје побољшавања чланака обимних
тема (нпр. право) или чланке који су већ високог
квалитета на Википедији („изабрани чланци“). Ове теме
су изазовније за ефектно побољшање.
Не покушавајте да побољшате теме које су веома
контроверзне, као што су глобално загревање, абортус
или Сајентологија. Спорне теме често воде до свађа
на Википедији. Студенти треба да буду охрабрени да
започињу подчланке.
Избегавајте да радите на темама које су слабо
обрађене у литератури. Студенти ће имати потешкоће
у проналажењу довољно поузданих извора како би
креирали чланак на Википедији.
Не започињите чланке са насловима који наговештавају
есејски приступ као „Ефекти које је недавна
другоразредна хипотекарна криза имала на САД и
глобалну економију“ уместо „Другоразредна хипотекарна
криза“. Википедија је енциклопедија и есеји нису
прикладни.

Типична структура
чланка на Википедији
Квалитет чланка на Википедији је
резултат добро дефинисане структуре,
енциклопедијског садржаја и активне
заједнице.

Главна секција

Главна секција (увод) треба да
резимира кључне ставке покривене
у чланку. Имајте у виду да је главна
секција без наслова. Прва реченица
треба да пружи дефиницију теме
чланка.

Инфокутија

Многи чланци садрже инфокутију
који објашњава кључне елементе теме.
Пронађите чланак теме сличне вашој и
копирајте код за инфокутију да бисте га
додали у чланак.

Тело чланка

Заглавља јасно описују одговарајуће
области. У случају овог чланка, тело
покрива историју урагана као и њихов
утицај.

Слике

Слике са слободном лиценцом могу
да се додају у чланке Википедије са
Викимедијине Оставе.

Додаци и фусноте

Након садржаја следи област са
сродним чланцима на Википедији
(„Види још“), извори коришћени у
чланку („Референце“) и листа других
веб-сајтова на којима можете наћи још
информација („Спољашње везе“).
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Подучавање студената вики основама
Током првих недеља предавања, препоручујемо да дате студентима увод у основе Википедије,
укључујући инструкције о изменама и неким стварима које би требало да знају о томе како
се писање на Википедији разликује од класичног факултетског есеја.
Ако имате времена, одведите студенте у рачунарску лабораторију и
демонстрирајте им из прве руке увод у вики означавање. Ово дозвољава
студентима да виде уређивање „уживо“ и могућност да, уколико направе
грешку, поставе питање и добију одговор у реалном времену. Обично,
такви лабораторијски часови трају сат или два.
Ако се осећате довољно комфорно са вики означавањем, можете лично
предавати овај лабораторијски час. Ако не, можете регрутовати локалног
Википедијанца или контактирати Вики амбасадора (уколико такав
постоји на вашем факултету).

Шта обухватити
Подебљати и искосити текст
Како креирати заглавље
Како уредити подсекције
Како креирати набрајања и нумеричке листе
Како креирати линкове
Како креирати референце
Како креирати песак
Разлике између странице чланка, странице за разговор и
корисничке странице
Сврха страница за разговор

______________
Ако бисте радије да студенти ово раде у слободно време, онлајн
тренинг који обухвата овај материјал је доступан на:
http://enwp.org/WP:STUDENT
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Најбоље је да студенти креирају своје корисничке налоге пре него што
дођу у лабораторију. Ово им омогућава да прочитају политику Википедије
у вези са корисничким именима и да размисле колико анонимни желе да
буду на сајту (и такође да избегну покретање аутоматских ограничења
постављених на стварање бројних налога са исте локације у кратком
временском периоду).

Како је Википедија различита од
факултетског есеја
Ево пар начина како би писање чланака на Википедији мотивисало
студенте на додатна размишљања:

Базирано на чињеницама, а не сугестивно
писање.

Студенти ће давати описе информација о теми, узимати цитате са
поузданих извора, и неће заузимати став о теми.

Формални тон и основни језик.

Чланци треба да буду написани формалним тоном, али лако
разумљивим језиком. Википедија није место где ће студенти
указивати на поседовање богатог вокабулара јер Википедију користе
људи из свих друштвених кругова, па тако и људи који никад раније
нису чули о тој теми. Студенти морају да јасно пренесу основе теме у
свом писању.

Без дугачких цитата.

Академско писање фаворизује дугачке цитате из поузданих извора,
али политика Википедије истиче да би требало парафразирати што
је више могуће. Цитирање из извора је пожељно, али би студенти
требало да пруже контекст својим речима и да само цитирају кључне
фразе из оригиналног текста.

Интеракција са заједницом
Сарадња са заједницом Википедије је кључна у остваривању пуних бенефиција студентских задатака на Википедији.
Али, како да то урадите?

Чланови Википедије комуницирају писањем порука међусобно на
страницама за разговор чланака или корисничким страницама за
разговор. Ако други корисник жели да комуницира са Вама, он/а
ће највероватније оставити поруку директно на вашој корисничкој
страници за разговор или страници за разговор чланка на којем радите.
Препоручује се да пратите и одговарате на ове поруке.
Све интеракције на Википедији подразумевају добру вољу. Односно,
уколико се не докаже супротно, претпоставља се да су други уредници
ту да побољшају енциклопедију. Стога, према свим уредницима се треба
опходити са поштовањем.
Када се праве измене чланака на Википедији, очекује се да ће уредници
кратко објаснити своје измене у опису измена. Када попуните мали
квадрат у прозору за уређивање фразом као што је „сређивање“ или
„додавање референце“, други ће моћи да прате историјат чланка када
кликну на картицу „Историја“.

Правила понашања
Као и свака друга заједница, Википедија има правила понашања. Ових
пар простих смерница ће Вам помоћи да се слажете са члановима
Википедије.
Претпоставите добру намеру: Претпоставите да други уредници
покушавају да побољшају пројекат. Покушајте да разумете њихове
тачке гледишта. Расправљајте. Преговарајте.
Будите љубазни и запамтите да је теже разумети сарказам и иронију у
тексту него у вербалној форми.
Увек потписујте Ваше објаве на страницама за разговор тако да други
могу да прате ко шта говори користећи четири тилде (~~~~) које ће
аутоматски додати Ваше корисничко име и временску ознаку.
Дискутујте о главним изменама које правите на енциклопедији на
страницама за разговор чланка.
Дискутујте о садржају чланка, а не о уреднику. Не чините личне
нападе.

Основна упутства: Википедија као наставно средство
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После семестра

Оцена рада студента
Како можете да на исправан начин оцените допринос својих студената Википедији
и писање чланака на Википедији? У зависности од тежине задатка, пројектовање
скале за оцењивање може бити једноставно или изазовно. Ево примера скале за
оцењивање која је добро служила многим предавачима.

Пример скале за оцењивање

5% свако(x4)

Оцена за учешће у раним вежбама Википедије

10%

Учешће у дискусијама на часу

10%

Рецензија и сарадња са колегама

50%

Квалитет Вашег главног доприноса Википедији

10%

Есеј са личним утисцима

оцена студента
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Додатни извори

За предаваче
Студија случаја: Како професори
предају уз Википедију

Да ли су студенти испунили циљеве (поменуте на страни 5)
наведене у Вашем наставном плану?

Петнаест професора из шест земаља су
истакнути у овој брошури, тако што свако
приказује како је он или она користио/ла
Википедију у учионици или како је он или
она оценио/ла задатак. Веб верзија брошуре
укључује линкове ка наставном плану и
пропратном садржају задатка.

Дискусије на часу

http://education.wikimedia.org/casestudies

Многи предавачи траже од студената да воде блог о својим
искуствима. Дајући им упите сваке или сваке друге недеље,
као што је „До које мере су уредници на Википедији самобирајућа група и зашто?’“ помоћи ћете им да почну са
размишљањем о већим проблемима који окружују ову онлајн
заједницу енциклопедије. Такође ће Вам донети материјал
за оцењивање и на Википедији и ван ње. Ако имате времена
на часу, ове дискусије могу да буду нарочито конструктивне
уживо.

Узорак наставног плана

Рани задаци Википедије

Недељни водич укључивања „Напиши чланак
на Википедији“ задатка у ваше учионице.
Он укључује неке кључне циљеве који су
се показали ефектним у обезбеђивању
да студенти извуку највеће образовне
предности од уређивања Википедије.
http://education.wikimedia.org/syllabus

Рецензије
Студенти оцењују међусобни рад на Википедији остављајући
рецензије једни другима на сајту и ван њега. Ове процене
могу да одговоре на питања као што су: колико је поуздана
референца, колико добро чланак одговара теми или колико је
добро чланак написан.

Онлајн оријентација: Википедија
као алат за учење
Сви предавачи се подстичу да заврше онлајн
оријентацију за предаваче пре планирања
наставног плана. Упознаће Вас са културом и
правилима Википедије и провешће Вас кроз
типичан задатак за студенте на Википедији
као што је овај.
http://enwp.org/WP:EDUCATOR

Квалитет доприноса
Многи предавачи упоређују како је чланак изгледао пре и
после рада студента, користећи историју чланка. Можете да
упоредите почетну верзију са крајњом, издвојите доприносе
студената и видите индивидуалне промене које је начинио
сваки студент. Можда желите да Ваши студенти сами ураде
ово поређење и додају у портфељ који ће вам презентовати.

Есеј са личним утисцима
Након завршетка задатка, тражите од студената да напишу
кратак есеј са личним утисцима о својим искуствима
коришћења Википедије. Ово функционише добро и за кратке
и за дуге пројекте на Википедији. Занимљива вежба је да
студенти напишу кратку верзију есеја пре него што почну са
уређивањем Википедије, где ће дати у кратким цртама своја
очекивања и онда се осврнути да ли су или нису испунили та
очекивања након што заврше задатак.

За студенте
Добро дошли на Википедију
Основна упутства доприноса Википедији:
како направити кориснички налог на
Википедији, како почети са уређивањем и
како комуницирати са другим уредницима.
Такође ћете научити како се чланци
развијају на Википедији и како оценити
квалитет постојећег чланка.
http://education.wikimedia.org/welcometowikipedia

Основе уређивања
Студенти се охрабрују да прођу кроз онлајн
тренинг који их спроводи кроз основе како
допринети Википедији.
http://enwp.org/WP:STUDENT
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Да ли сте спремни да се придружите
Википедијином образовном програму?
Образовни програми већ постоје у многим земљама,
и волонтери Викимедије праве нове програме сваког
семестра. У земљама где је активан Википедијин
образовни програм, амбасадори Википедије можда
могу да Вама и Вашим студентима понуде помоћ при
одабиру најбољег начина за допринос Википедији на
часовима.
Придружите нам се!
За више детаља, посетите http://education.wikimedia.org

Све слике са Викимедијине
Оставе су под CC-BY-SA или
лиценцом јавног домена ако није
другачије назначено. Садржај из
брошуре је доступан под Creative
Commons Attribution ShareAlike
лиценцом верзија 3.0
( http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: CC-BY-SA ) или било којом
новијом верзијом.

Заштитни знаци и логотипи
Задужбине Викимедија и било
које друге организације нису
укључени у услове ове Creative
Commons licence.
Wikimedia Foundation, Wikipedia,
Wikimedia Commons, MediaWiki,
Wiktionary, Wikibooks, Wikisource,
Wikinews, Wikiquote, Wikiversity,
Wikispecies, Wikidata, Wikivoyage,
и Meta Wiki чекају на регистрацију
или су већ регистровани као
заштитни знаци Задужбине
Викимедија.
За више информација, молимо
вас посетите нашу страницу о
политици заштитних знакова на:
http://wikimediafoundation.org/
wiki/Trademark_Policy
За друга питања везана за
услове наше лиценце и политике
заштитних знакова, молимо вас
да пишете на: legal@wikimedia.org
Оригинални текст:
Задужбина Викимедија
Извор:
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Instructor_Basics_How_
to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_Tool.pdf
Издавач:
Викимедија Србије
Дечанска 4/3
11000 Београд, Србија

