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ВикиЛига 

 
Уредувачки настан на Википедија за тема поврзана со информатичката технологија 

 

Во текот на пролетта 2020 година започнува  нов креативен и интересен заеднички 

проект на Википедија на Северна Македонија подржан од владата на Република Северна 

Македонија во сорботка со ФИНКИ отворен за сите што се стремат да стекнат знаења, 

поврзни со подобрување на  содржините,  создавање и пишување содржини преку 

Википедија, можност за понатамошно приклучување во Викимедиините проекти.  

Оваа пролет започнува триримесечната ВИКИЛИГА, турнир за уредување на 

Википедија за теми поврзани со германската култура, кој ќе се состои од 4 единечни-

уредувања организирани во месеците февруари март и април. 

  

 

Истражете ја Википедија и семејството на нејзините сестрински проекти 

Викимедија 

 

За секој поединец кој отсекогаш сакал да дознае повеќе за Википедија, ова е шанса 

да дознаете повеќе за најголемата енциклопедија преку Интернет и петтата најпосетувана 

веб-страница низ целиот свет. Учесниците кои ќе присуствуваат на сите четири 

уредувања, исто така, ќе имаат можност да имаат обука и упатства подучени како 

работилници на секое уредување пред почетокот на главната активност за уредување, на 

следните лекции: 
 

Целна група  
 

Сите заинтересирани над 14 години: ученици од средни училишта, студенти од ФИНКИ и 

ФЕИТ, како и сите кои се заинтересирани да уредуваат содржини поврзани со 

информатичката технологија. 

Здружение за умножување на слободни содржини  

СПОДЕЛЕНО ЗНАЕЊЕ Скопје 

  Адреса: ул. Шидска бр. 68а Скопје 

  Телефон: 078 282 698 

  Жиро с-ка: 250001002838879 

  Банка: Шпаркасе банка Македонија А.Д. Скопје 

  ЕДБ: 4080014543374 
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Цели и подобности 
 

Зголемување на знаењето за Википедија и општо знаење, зголемување и 

подобрување на ИТ и компјутерските вештини на учесниците, подобрување на пишување 

на статии,  вештини за истражување и знаење, запознавање со научно упатени и критички 

методологии за истражување и авторски права, обезбедување содржина и збогатување на 

Википедија со работата на учесниците, зголемување споделување на знаење и 

информации за информатичките технологии. 

 

Наставни јазици: македонски, англиски (можно) 

 

Јазик на уредување на Википедија: Македонски 

 

Времетраење на соработката со проектот: Пролет 2020 година 

 

Одговорни лица од Википедија: Цветко Неделковски, Иван Живковиќ 

 

Телефон за контакт: 078 282 698 (071 365 260/070 590 631) 

 


