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Raven %

skladnja 30,63

oblikoslovje 30,17

pravopis 22,36

sporočanje 5,05

glasoslovje 3,83

drugo 3,22

besedotvorje 2,30

besedoslovje 1,38

stilistika 0,61

pravorečje 0,46
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Ekipa korpusa Šolar
• aktivnost Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika

• Osrednja ekipa (7): Tadeja Rozman (vodja), Mojca Stritar, Iztok 
Kosem, Simon Krek, Irena Krapš Vodopivec, Špela Arhar Holdt, 
Marko Stabej 

• Transkribiranje (16): Marjeta Burja, Maja Dichlberger, Ana 
Fonda, Andreja Jankovič, Karmen Jordan, Alenka Laharnar, 
Melita Perkovič, Tomaž Potočnik, Eva Radič, Maja Rajh, Nina 
Stankovič, Andrej Tomažin, Martin Uranič, Barbara Vojsk, Urška 
Vranjek, Matic Korošec

• Konverzija, validacija in oblikoskladenjsko označevanje (4):  
Mihael Arčan, Karmen Kosem, Miro Romih, Peter Holozan

• 65 učiteljev z 39 slovenskih šol
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• Zbiranje besedil:
– šolsko leto 2009/2010
– 39 šol iz vseh slovenskih regij 

• 16 osnovnih šol, 23 srednjih šol
• LJ 13, NM 6, GO 4, CE 4, KK 2, PO 2, KP 2, MB 2, SG 2, MS 1, 

KR 1

• Urejene avtorske pravice (korpus prosto dostopen)
• Zbranih 8594 besedil
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• 2703 besedil oz. 963.233 besed
• Slovenščina (84,2 %) + drugi predmeti (zgodovina, 

geografija, filozofija, sociologija, ekonomija, zgodovina, 
psihologija, umetnostna zgodovina, državljanska vzgoja in etika)

• Tipi besedil: 
– esej (64,2 %)
– pisni izdelek (18 %)
– test - odgovori na vprašanja (16,1 %)
– test – daljše besedilo (1,7%)

• Regijska (ne)uravnoteženost:
– JZ 60 %, SV 40 %
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osnovna šola
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izobraževanje

poklicno 
izobraževanje
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• Nadaljnje analize korpusa
• preučevanje usvajanja besedišča (glede na učne načrte)

• detekcija napak, omejenih na regijo ali razred

• Obogatitev korpusnih vsebin:
• (polavtomatsko) označevanje še neoznačenih napak

• standardizacija: izdelava podrobne kategorizacije napak

• Večanje korpusa:
• transkripcija že zbranega gradiva (skoraj 6000 besedil!)

• zbiranje novega gradiva (Gorenjska, osnovna šola, drugi 
predmeti)


