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Šolar (1.0)

• Nastal v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
• Šolsko leto 2009/2010
• 2703 besedil (od 8594)
• 967.477 besed
• Pisna besedila, samostojno tvorjena pri pouku (zadnje triletje OŠ in srednja 

šola)
• 39 šol (60 % JZ Slovenije, 40 % SV)
• 56 % besedil vsebuje jezikovne popravke učiteljev
• Dostopen na: http://www.korpus-solar.net/ (+repozitorij CLARIN.SI)
• Licenca: CC BY-NC-SA 2.5 SI (Creative Commons Priznanje avtorstva-

Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija)



Nadgradnja korpusa Šolar

• projekt pri Ministrstvu za kulturo (2015-2018):
• Z načrtnim dodajanjem novo zbranih (in deloma že zbranih besedil) izboljšati regijsko 

uravnoteženost korpusa Šolar in uravnoteženost po stopnji šolanja.

• Vnesti informacijo o podkategoriji napake učenca v obstoječih besedilih in na podlagi teh 
informacij izdelati učni korpus za jezikovnotehnološke namene.

• Izdelati podkorpus besedil šolarjev dislektikov kot primer korpusa besedil učencev s 
posebnimi potrebami. Podkorpus naj bi kasneje služil kot model za izdelavo vseh nadaljnjih 
podobnih podkorpusov.







Zbiranje in digitalizacija



Zbiranje in digitalizacija

Kopiranje in 
pošiljanje po pošti

(učitelji)

Kopiranje za 
transkripcijo

Pošiljanje/predaja 
v transkripcijo

Transkripcija + 
anonimizacija

Skeniranje in 
nalaganje na 
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(učitelji ali mi)

Priprava za 
transkripcijo + 
anonimizacija

Pošiljanje v 
transkripcijo

Transkripcija + 
anonimizacija

papirnata oblika e-oblika

ŠOLAR

ŠOLAR 2.0

kontaktiranje, 
soglasja,
navodila



Digitalizacija že zbranih besedil

• 5891 že zbranih besedil, ki v prvotni korpus niso bila vključena
• Digitalizacija:
• Digitaliziramo VSA besedila (e-arhiv)

• Prednost imajo besedila, relevantna za Šolar 2.0

• Formata datotek TIFF in PDF

• Spletni repozitorij za shranjevanje (OwnCloud)

• En izdelek – ena datoteka

• Skeniranje:

• Ni učiteljskih popravkov  sivinsko

• Učiteljski popravki  barvno
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Jezikovni popravki učiteljev
• 56 % besedil
• 35.035 popravkov: Zapis (61,1 %), Besedišče (10,9 %), Oblika (10,3 %), Skladnja (17,7 %)

• Analiza jezikovnih težav učiteljev: korpusni pristop (Kosem et al., 2012)
• Pripisovanje kategorij jezikovnim popravkom

• Zapis (68), Besedišče (207), Oblika (120), Skladnja (334)

• Analiza opravljena v orodju WordSmith Tools
• Pomanjkljivosti:
• Nekateri tipi popravkov manj podrobno obravnavani kot drugi

• Več različnih sistemov kategorizacije jezikovnih popravkov

• Kategorije še niso pripisane v korpus

• Omejitev en popravek  ena kategorija





p1>je Simon poljski oficir</p1></u1> Drohojewski. Simonu ni 
jasno<u1 tip="Z-LOC"><p1>,</p1></u1> <u1 
tip="B">zakaj<p1>čemu</p1></u1> so ga sprejeli v zavod. 
Zaposleni<u2 tip="Z-LOC"><p2>,</p2></u2> na

1. Identifikacija teksta iz konkordance v korpusu
◦ Neupoštevanje tipov in podtipov, ker so bili za potrebe analize skrajšani 

(tip=Z podtip=LOC  tip=Z-LOC

2. identifikacija pravega popravka v konkordanci/korpusu

3. pripis podkategorije
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Podkorpus besedil šolarjev dislektikov

• Pridobivanje informacije o odločbah učencev in soglasja

• Kompleksnost pridobivanja informacije, označevanja besedil učencev in 
dosledno upoštevanje anonimnosti

• (Pod)korpus s tovrstnimi metapodatki dostopen samo raziskovalcem 
(potreben podpis pogodbe)

• Možne raziskave:
• Primerjave jezikovnih težav in zmožnosti učencev s primanjkljaji v primerjavi s preostalo 

šolsko populacijo

• Vpogled v posredovane povratne informacije učencem s primanjkljaji



Pričakovani glavni rezultati projekta

• Korpus Šolar 2.0
• 5400 besedil

• 2 milijona besed

• Učni korpus z označenimi kategorijami jezikovnih popravkov
• cca 550.000 besed

• Sistem kategorizacije jezikovnih popravkov
• Dokumentacija!

• Dostopnost:
• Šolar 2.0 in učni korpus: CC BY-NC-SA 2.5 SI

• Novo zbrana besedila: CC BY 4.0



Projekt Nadgradnja korpusa Šolar financira Ministrstvo za kulturo, 
pogodba 3340-15-141006, v okviru razpisa Digitalizacija na področju 
kulture 2015-2018.

Infrastrukturna podpora projektu, zlasti digitalizaciji obstoječega 
gradiva, se izvaja v okviru infrastrukturnega programa Center za 
uporabno jezikoslovje (I0-0051), ki ga sofinancira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


