
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Geselska baza za novi Grško-slovenski slovar (Λ–Μ) 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
2 - Umetnost in humanistika 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z 
 
ZRC SAZU (Založba ZRC), in Amebis programska oprema d.o.o., Kamnik 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Temeljna problema, zaradi je bil ta projekt prijavljen, sta dva: 
1. Grško-slovenski slovar Antona Doklerja iz l. 1915 je jezikovno, vsebinsko in strukturno zastarel, 
zato ga je potrebno posodobiti in nadgraditi ter razširiti, da bo postal del novega, znatno 
obsežnejšega grškega slovarja; 
 
2. slovarja ni mogoče več kupiti in njegova ponovna izdaja ni predvidena. 
 
V sklopu prvega projekta, ki je potekal od julija do septembra 2018, je bila razrešena večina 
vsebinskih in strukturnih težav, pripravljena je bila slovarska zasnova, urejeno je bilo programsko 
okolje za vnašanje slovarskega gradiva v sklopu portala Termania in usposobljena je bila ekipa 
sodelujočih študentov, ki je tvorila jedro skupine. 
 
Pri samem projekta Geselska baza za novi Grško-slovenski slovar (Λ–Μ), so bile dokončno 
razrešene vsebinske, strukturne in programske težave, kar je omogočalo nemoteno delo pri sami 
obravnavi slovarskega gradiva, vse ob nadzoru, kontroli in usklajevanju s strani pedagoškega 
mentorja in pomoči obeh sodelujočih partnerjev. 
 
 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Povzetek projekta: 
a) prvi mesec:  
- potekala so uvodna in individualna srečanja s pedagoškim mentorjem, ki je poskrbel za 
usposobitev sodelujočih študentov za delo, jih uvajal v delo s programom, seznanil z slovaropisjem 
klasičnih jezikov, še zlasti grščine, predstavil spletna orodja in imel individualne vaje z vsakim 
udeležencem;  
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- ob sodelovanju obeh strokovnih sodelavcev so se uredila še zadnja vsebinska in strukturna 
vprašanja; 
- začelo se je samostojno delo študentov z vnašanjem slovarskega gradiva: vnašanje črk lambda 
(λ) - 1. del; 
 
b) drugi mesec projekta:   
- samostojno delo študentov z vnašanjem slovarskega gradiva: vnašanje črk lambda (λ) - 2. del; 
- nadzor dela, pregledovanje in sprotno reševanje zagat s strani pedagoškega mentorja; 
- nadzor nad programsko ustreznostjo in sprotno reševanje oblikovnih ter strukturnih vprašanj 
(pedagoški mentor in oba strokovna sodelavca); 
 
c) tretji mesec projekta: 
- samostojno delo študentov z vnašanjem slovarskega gradiva: vnašanje črk mi (μ) - 1. del; 
- nadzor dela in pomoč s strani pedagoškega mentorja, sprotni pregled in finalizacija vnesenega 
gradiva; 
 
č) četrti mesec projekta: 
- samostojno delo študentov z vnašanjem slovarskega gradiva: vnašanje črke mi (μ) - 2. del;  
- nadzor dela in pomoč s strani pedagoškega mentorja; 
- končna revizija slovarskega gradiva (pedagoški mentor in sodelavec z ZRC SAZU); 
- programska ureditev nove geselske baze in uskladitev s prvo, vzorčno bazo (sodelavec iz podjetja 
Amebis); 
- objava rezultatov na spletu na portalu Termania (sodelavec iz podjetja Amebis). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
I. REZULTATI PROJEKTA 
 
Projekt:  
a) je dosegel in za več kot 140% kvantitativno presegel prvotni načrt; toliko več gradiva od prvotno 
načrtovanega je uspelo ekipi vnesti v sistem in ga urediti, s čimer je bil storjen nov korak pri dosegi 
končnega cilja, tj. novega, posodobljenega in razširjenega grško-slovenskega slovarja, s čimer 
bomo Slovenci po več kot 100 letih dobili nov in sodoben učni pripomoček za učenje grščine in 
ukvarjanje z grškim jezikom v slovenskem jeziku; 
 
b) je strukturno dognan v celoti: trenutna zasnova in programska podpora omogočata kvalitetno 
obdelavo gradiva in ustrezno nadgradnjo, ki bo ob razširitvi nabora besedja lahko pripeljala do 
kvalitetnega študijskega ali celo znanstvenega slovarja, uporabnega za širok nabor različnih strok in 
obenem primerljivega s tovrstnimi slovarji v tujini; 
 
c) po svoji zasnovi in uporabnosti pripomore k širjenju zavesti o pomenu klasične izobrazbe ter o 
pomenu obeh klasičnih jezikov in njuni vlogi pri nas skozi čas, prispeva k razširjanju grškega jezika, 
obujanju njegove, v slovenskem prostoru dodobra uveljavljene tradicije ter širjenje z njim povezanih 
vrednot; 
 
č) dokazuje, da je mogoče tudi znotraj humanističnih strok najti projekte, ki združijo sodelujoče iz 
različnih sektorjev, njihov končni rezultat pa je za širšo družbo in skupnost koristen izdelek 
 
d) odpira možnosti nadaljnjega ali celo trajnega sodelovanja med udeleženimi partnerji  
 
e) neposredno odpira možnosti za nadaljevanje tega projekta in tudi njemu podobnih projektov. 
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II. DOPRINOS PROJEKTA IN NJEGOVIH REZULTATOV K DRUŽBENI KORISTNOSTI 
 
Glavni doprinosi projektnega dela na slovarju so: 
1. stvarni, in sicer: 
 
a) uporabnost geselske baze, ki bo po končanem projektu ponujala vseh slovarskih geselskih 
iztočnic in bo vsem zainteresiranim uporabnikom prosto dostopna na spletnem portalu Termania; 
 
b) nadgradnja dejavnega in uspešnega sodelovanja med različnimi institucijami, ki združujejo 
strokovnjake različnih področij in strok; 
 
c) seznanitev sodelujočih študentov in drugih soudeleženih pri projektu s potencialnimi 
zaposlitvenimi možnostmi v lokalnem okolju; 
 
č) praktični dokaz, da je mogoče vedenja in znanje s področja humanističnih strok aktivno in 
uspešno aplicirati na druga področja, tudi gospodarska; 
 
d) 'notranje' institucionalno povezovanje študentov z različnih strokovnih področij, ki so združeni 
pod okriljem enotnega projekta; 
 
e) prenos in apliciranje sicer specifičnih humanističnih znanj na druga področja po eni ter 
naravoslovno-matematični na drugi strani. 
 
2. socialno-materialni 
Sam projekt je socialno naravnan iz dveh razlogov: 
 
a) z objavo slovarskega gradiva na spletu se v prvi vrsti vsem dijakom in študentom, še zlasti tistim, 
ki si tovrstna učna pomagala v tiskani obliki zaradi socialnih razmer težko priskrbijo, pa tudi drugi 
zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti ne glede na njen ekonomski status omogoči 
brezplačen dostop do slovarske baze grško-slovenskega slovarja, ki bi lahko ob nadaljevanju 
projekta postala standardno spletno pomagalo; 
 
b) s sredstvi, pridobljenimi v okviru projekta, si študentje izboljšajo svoj finančni in socialni položaj, 
saj jih precej prihaja iz socialno šibkejših družin in jim sodelovanje pri projektu pripomore k 
izboljšavi ekonomskega položaja. 
 

 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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