
 

 

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: SOS-Slovenščina 
 

• 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 Mariboru (prijavitelj) 
Slavistično društvo Maribor 
Študentsko društvo ERASMUS študentska mreža pri Univerzi v Mariboru 

 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V okviru projekta SOS-Slovenščina smo pripravili inovativno spletno aplikacijo SOS-Slovene, ki se 
bo uporabljala pri učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ali preživetveni ravni 
(A1) in bo namenjena tujim neslovensko govorečim študentom in posameznikom, ki se prvič 
srečujejo s slovenskim jezikom. Aplikacija je podprta s korpusom besed in sporazumevalnih 
vzorcev ter govorjenim korpusom. V projekt je bilo vključenih 10 študentov, ki so bili razdeljeni v 2 
skupini: slovenistično in matematično. Študenti so delali pod mentorstvom 3 pedagoških mentorjev 
in sodelovali z 2 strokovnima sodelavcema. V vseh fazah projekta so študenti s svojimi predlogi in 
pobudami aplikacijo sooblikovali in evalvirali. 
Spletna aplikacija SOS-Slovene bo prispevala k reševanju problema poučevanja slovenščine s 
pomočjo spletne aplikacije, s čimer bo prispevala k povečanju motiviranosti za učenje slovenščine 
kot drugega/tujega jezika. Razvoj tovrstne aplikacije ima širši družbeni pomen, ker prispeva k lažji 
jezikovni integraciji v slovensko družbo. 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Aktivnosti projekta so potekale v okviru dveh posameznih skupin: slovenistične in matematične. 
Slovenistična skupina je skrbela za jezikovno naravo, matematična pa za programsko naravo 
projekta.  
V obdobju od 25. 2. 2019 do 30. 4. 2019 je opravljena analiza stanja spletnih aplikacij za 
poučevanje tujih jezikov na preživetveni ravni, izdelan korpus besed in sporazumevalnih vzorcev in 
ustvarjen osnutek spletne aplikacije ter promoviran projekt med neslovensko govorečimi UM.  
Slovenistična skupina je definirala 24 jezikovnih tematskih področij za spletno aplikacijo, 
matematična skupina pa se seznanila z uporabo programskih jezikov: HTML, CSS, JavaScript, 
jQuery in s pripravo spletnih aplikacij v PHP ter izdelala osnutek vizualne podobe aplikacije. 
Slovenistična skupina je izdelala korpus najpogostejših besed in sporazumevalnih vzorcev s 
prevodi v angleščino, matematična skupina pa masko spletne aplikacije za vnašanje korpusa.  
V obdobju od 1. 5. 2019 do 24. 6. 2019 sta potekali zadnji 2 fazi projekta, in sicer: (3) Izdelava 
spletne aplikacije SOS Slovene in (4) Promocija projekta in rezultatov projekta. Študenti slovenisti 
so v sodelovanju s strokovnim sodelavcem 1 v obdobju od 6. 5. 2019 do 17. 6. 2019 posneli 
govorjene korpuse. V obdobju od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019 je bil opravljen vnos besed in 
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sporazumevalnih vzorcev s posnetimi govorjenimi korpusi. Matematična skupina je v obdobju od 
20. 5. 2019 do 10. 6. 2019 delala na programski realizaciji spletne aplikacije (izdelava PHP kode, 
preizkus delovanja PHP kode, dopolnjevanja obrazca za dodajanje podpodročja in fraz s PHP kodo, 
posredovanje navodil slovenistom za vnašanje v masko spletne aplikacije, odprava napak pri 
delovanju aplikacije ipd.). V obdobju od 1. 6. 2019 do 24. 6. 2019 je potekala promocija spletne 
aplikacije SOS Slovene pred neslovensko govorečimi študenti Univerze v Mariboru. Na podlagi 
njihovih vsebinskih pripomb je bila aplikacija ustrezno dopolnjena, napake pa uspešno odpravljene.  

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Pripravljena je kakovostna in privlačna prosto dostopna spletna aplikacija, ki bo obogatila 
poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika in prispevala k motiviranosti za učenje ter 
izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc. 
Spletna aplikacija je prosto dostopna na naslednji spletni povezavi: http://sos-slovene.ff.um.si/ 

 
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.). 

 
Logotip aplikacije: 
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Začetna stran aplikacije: 

 


