ЕЛАБОРАТ ХАКАТОНА

Поштовани пријатељи,
ХАКАТОН је вид међусекторске сарадње која има за циљ стварање употребног
софтвера који у последње време бива све заступљенији вид активности између ИТ сектора и
разних других области свакодневног живота.
Као вид остваривање сарадње између сектора информационих технологија и других
сектора, ХАКАТОН има за циљ унапређење постојећих као и стварања нових метода
примењивих у свакодневним животним активностима.
Реализацијом ХАКАТОНА желимо да младима пружимо могућност да своје идеје и
размишљана кроз процес припреме пројекта добију шансу да реализацију и даљу разраду.
Такође, учешћем у ХАКАТОНУ учесници ће проћи кроз процес израде пројектне
документације док ће удружења добити прилику да активно укључе нове чланове у свој рад.
Овом приликом желимо да искористимо техничке могућности како би смо неке од
лепих ЕКО идеја добиле своје технолошке иновације.
Са једне стране се налазе заљубљеници у природу који својим промишљањем
покушавају да нађу решења у областима којима се баве коришћењем нових технологија. Са
друге стране су ИТ стручњаци који покушавају да на основу представљене идеје осмисле
најсврсисходнији начин како да се идеја реализује коришћењем нових технологија које
стоје на располагању те да препоруче експерте који могу допринети да идеје буду
конкретизоване кроз израду софтверског пакета.
Кроз овај Елаборат даћемо све потребне информације везане за реализацију
ХАКАТОНА од расписивања Конкурса па до саме реализације.
Овогодишњи први ХАКАТОН ће бити отвореног типа и даће
могућност да
заинтересоване организације у сарадњи са школама, студентима и појединцима из Србије
могу да конкуришу и покушају да кроз реализацију ХАКАТОНА своју идеју приведу крају и
осмисле алате за технолошку иновацију.
Организатор: Зелена листа Србије
Начин одржавања: путем ZOOM платформе
Време одржавања: од 05. до 07. новембра 2021.
Почетак ХАКАТОНА: петак, 05.11.2021. год. у 15:00 сати
Завршетак ХАКАТОНА: недеља, 07.11.2021. год. у 15:00 сати
Право учешћа: трочлани ЕКО тим,
РОК за РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА: најкасније до 31.07.2021.
ПРИЈАВА: најкасније до 01.10.2021. год. у 17:59.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ХАКАТОНА:
Читав процес има три своја дела. У првом делу биће расписан Конкурс за избор
учесника ХАКАТОНА на којем могу да се пријаве трочлани тимови ЕКО организација на којем
ће требати да образложе своју пројектну идеју коју желе да имплементирају кроз ИТ
технологију. Од укупног броја пријава одабраће се 20 пројектних идеја које ће се
представити на ХАКАТОНУ. Након представљања одабраће се 10 пројектних идеја са којима
ће се разрадити могућност инплементације уз коришћење нових технологија и стварање
употребног софтвера.
ХАКАТОН траје 48 сатa и представљаће други, централни, део читавог процеса. Сама
реализација је подељена у три целине где ће у првом делу бити представљено 20
пројектних идеја које су победиле на Конкурсу где ће тимови имати прилику да у
полусатном термину до детаља опишу своју идеју и представе дилеме са којима су се
сусрели у осмишљавању и креирању идеје. Затим се оставља време за анализу пројектних
идеја од стране менторског тима те се приступа избору 10 најквалитетнијих идеја које дају
шансу за осмишљавање употребног софтвера. Избор ће се извршити по принципу гласања
на два нивоа: са једне стране гласа пројектни тим, а са друге стране учесници. Десет
пројектних идеја које имају највећи број гласова пласираће се у други део ХАКАТОНА –
радно назван ОЛУЈА ИДЕЈА.
Рад се наставља по групама (учешће узимају и екипе чије идеје нису одабране како
би им се пружила прилика да и они прођу поступак осмишљавања софтверског пакета али и
да дају поглед на идеју из свог неутралног угла) које ће разрађивати по 2-3 пројектне идеје.
Завршница, тј. трећи део представљаће промоцију софтверске идеје и предлога
начина њене имплементације и реализације.

САТНИЦА ХАКАТОНА:
КОНКУРС
:
Сходно пропозицијама Јавни конкурс за
избор 20 пројектних предлога чији ће се
тимови наћи на Хакатону биће расписан
најкасније до 31.07.2021. и трајаће до
01.10.2021. у 17:59.
До тог рока заинтересоване организације,
требају да пријаве свој трочлани Тим и
пошаљу попуњене предлоге пројекта на
прописаном обрасцу као и Пријаву који се
налази као саставни део овог ЕЛАБОРАТА.
Пројектни предлог и Пријаву за учешће на
Конкурсу требају у електронској форми да
стигну најкасније до 01.10.2021. у 17:59
на маил адресу:
zelenalistasrbije@gmail.com
ХАКАТОН
:
Хакатон ћемо реализовати у три дана
преко ZOOM платформе (линк за ZOOM
конференцију добиће 20 екипа учесница
дан пред почетак ХАКАТОНА, на маил који
су навели у пријавном формулару). Сама
реализација ХАКАТОНА има своја три
дела.
ПРВИ ДАН, 05.11.2021.
ПОЧЕТАК: 15:00
Одабране екипе су у обавези да се пријаве
најкасније
5
минута
пре
почетка
ХАКАТОНА.
Након уводне речи домаћина приступиће
се прелиминарном представљању Тимова и
њихових
удружења
са
петоминутним
излагањем у којем би требали што боље
представити
организацију
из
које
долазите.
Затим се приступа промоцији пројектних
идеја у полусатном излагању. Могуће су и
припремљене презентације ради лакшег
образлагања идеје коју пласирате. Након
сваких пола сата оставља се до 15 мин за
питања ради разјашњења недоумица које
су се јавиле код осталих Тимова.
За овај део предвиђено је 12 сати.
Наредних 12 сати остављено је да се
менторски тим определи за 10 пројектних
идеја које ће подржати и које ће бодовати
са бодовима од 1 до 10 од којих је 10
бодова за најбоље оцењену идеју и 1 бод
за најслабије оцењену.
У међувремену и остали Тимови врше своје
оцењивање и бодују остале пројекте
бодовима од 2 до 10 тако што не гласају за
своју пројектну идеју.

Сумирањем свих бодова добиће се ранг
листа од којих ће се одабрати 10 најбољих
идеја које ће се разрађивати током другог
дана ХАКАТОНА.
ДРУГИ ДАН, 06.10.2021.
Тимови
учесници
ХАКАТОНА
биће
подељени у 4 менторске групе и свака ће
одрађивати по 2-3 пројектне идеје.
Од 15,00 започиње ОЛУЈА ИДЕЈА.
Радионице у којима ће се пројектне идеје
детаљно сагледавати из свих углова и
разговарати о добрим и лошим странама,
могућностима како се може имплементирарати
неко
софтверско
решење,
разговарати о алатима са којима се може
доћи до реализације те пронаћи агенције
које су у стању да ту идеју и реализују.
За овај сегмент опредељено је 24 сата.
У групама ће осим Тимова чије се идеје
реализују бити и представници још 2 Тима
која су се сама определила да буду у тој
групи сходно својим интересовањима или
искуству те и они прођу целокупан
поступак и можда покушају касније да
стеченим искуством пораде на својим
идејама и доведу их до реализације.
ТРЕЋИ ДАН, 07.11.2021.
Током трећег дана доћи ће до завршних
сумарних
презентација
урађеног
у
пленарној сесији. Сваки од Тимова има
двадесет минута да презентује своју
разрађену идеју, а остали тимови имају по
10 минута да дају своје импресије и
запажања. На крају се оставља 10 минута
менторском тиму да искаже свој став и
предлог начина реализације софтверског
пакета.
Сви учесници добијају у учеснички пакет
који ће им бити испоручен путем поште на
адресу коју су навели у пријавном
обрасцу. Обавеза им је да се током ZOOM
конференција
појаве
у
учесничким
мајицама ради повећане видљивости
пројекта.
Све пленарне сесије се снимају као и све
групне Олује идеја. Снимљени материјал
биће
саставни
део
пројектног
извештавања ка донатору.
МЕНТОРСКИ ТИМ ХАКАТОНА:
Марко Михајловић
Јован Коцевски
Миљан Јеремић
Лазар Радуловић
Живојин Стојменовић

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА
ПОДАЦИ за ПРОЈЕКТНИ ТИМ

ХАКАТОН - 2021

Назив тима:

Организација/школа/група:

Место:

Маил адреса за контакт:

Контакт телефон:

Вођа тима:

Члан тима:

Члан тима:

Напомене и сугестије:

* Пријава се подноси електронским путем од стране рганизације или појединца уз коришћење електронског потписа.
** Пријаве слати на mail: zelenalistasrbije@gmail.com до 01.10.2021. год. у 17:59

