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1 Odzivni slovar in uporabniška motivacija 

Na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je nastal nov jezikovni 

vir, Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Gre za najobsežnejšo prosto dostopno 

avtomatsko generirano spletno zbirko sopomenk za slovenščino, ki uvaja nov tip 

jezikovnega vira: odzivni slovar. Slednji je v izhodišču pripravljen z naprednimi 

avtomatskimi metodami, nadaljnji razvoj pa poteka odprto javnosti in v sodelovanju 

z zainteresirano uporabniško skupnostjo. 

Pomemben del odzivnega slovarja je prilagojeni slovarski vmesnik, ki jasno prikazuje, 

na kateri stopnji jezikoslovne izdelanosti je posamezno slovarsko geslo, obenem pa je 

za vsak podatek razvidno, ali izhaja iz jezikovnih virov ali je dodan uporabniško. 

Poimenovanje 'odzivni slovar' izhaja iz dejstva, da se jezikovni podatki po predvideni 

metodologiji dinamično odzivajo: na eni strani na spreminjajočo se jezikovno realnost 

– sodobne metode podatkovne obdelave omogočajo, da se spremembe v jezikovni 

rabi lahko zelo hitro identificirajo in vključijo v slovar, s čimer je zagotovljena njegova 

ažurnost – na drugi strani pa je slovar odziven na stališča sodelujoče jezikovne 

skupnosti, saj omogoča napredno vključevanje znanja in mnenj različnih 

uporabniških skupin. 

Med aktivnostmi za vključevanje uporabnikov, ki jih podpira platforma Slovarja 

sopomenk sodobne slovenščine, so ocenjevanje sopomenskega gradiva, neposredno 

dodajanje lastnih predlogov, javna razprava o obstoječih rešitvah in avtomatski uvoz 

morebitnega obstoječega uporabniškega gradiva v zbirko. Del navedenih možnosti je 

bil za slovenščino že preizkušen, vendar bolj ali manj sporadično, pogosto v smislu 

popestritve slovarske rabe. Nikoli do sedaj pa uporabniki še niso bili integrirani v 

slovarski koncept na način, ki bi omogočal zgoraj predstavljeni razvojni krog. Ko 

govorimo o promociji Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, zato govorimo tudi o 

promociji novih načinov uporabniškega sodelovanja in vključevanja, pa tudi o 

zagotavljanju uporabniške motivacije za tovrstno sodelovanje. 

Projekt Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost je koncept 

odzivnega slovarja predstavil strokovni in uporabniški javnosti, pri tem pa 

identificiral, kakšen je uporabniški odnos do konceptualnih novosti in kakšne vrste 

sodelovanje bi uporabnike najbolj pritegnilo. V projektnem načrtu se vprašanja 

dolgoročne motivacije dotika delovni sklop 4.2, ki ima naslednja cilja:  
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C4.1 Izboljšati vmesnik glede na uporabniško povratno informacijo, da se 

omogoči uporabniku prijaznejša oz. udobnejša raba slovarja na tablicah in 

pametnih telefonih. 

 C4.2 Identificirati in vključiti motivacijske elemente, ki bodo uporabnike 

pritegnili k dolgoročnejšemu sodelovanju in slednje naredili zanje 

zanimivejše in zabavnejše (tekmovanja, igrifikacija). 

V projektu je bilo identificirano, da uporabniško sodelovanje pri razvoju slovarja 

presega pričakovanja na ravni dodajanja novega sopomenskega gradiva (uporabniki 

so dodali visoko število novih sopomenk, ki so po večini uporabne za dopolnitev 

slovarske baze), redkejši od pričakovanega pa so glasovi za »slabe« in »dobre« 

sopomenke. Ti glasovi so tudi manj dosledno pripisani, kot smo pričakovali, 

nenazadnje pa vsebujejo dvoumnosti pri primerih, kjer nekateri uporabniki besedo 

razumejo kot sopomensko, drugi pa ne. Takšni primeri sicer ponujajo zanimivo 

raziskovalno izhodišče, vendar zaradi svoje redkosti uporabniški glasovi trenutno 

niso tako relevantna in zanesljiva povratna informacija jezikovne skupnosti, kot bi si 

v modelu odzivnega slovarja želeli. Kot prioriteto vmesniških adaptacij smo zato 

določili rešitve, ki ponujajo dodatno spodbudo za čiščenje slovarske baze. 

Pri tem želimo skladno s ciljem C4.2 vključiti motivacijske elemente, ki bodo 

sodelovanje naredili uporabnikom privlačnejše in zanimivejše. Pri opredeljevanju, kaj 

je privlačno in zanimivo, smo upoštevali želje uporabnikov, pa tudi spoznanja s 

področja množičenja in igrifikacije v povezavi z izobraževanjem in gradnjo jezikovne 

infrastrukture ter izkušnje iz šolskega okolja, v katerem bi tovrstne adaptacije lahko 

pod določenimi pogoji služile tudi jezikovnodidaktičnim namenom. Možnost 

nagrajevanja najboljših (najbolje ocenjenih, najbolj produktivnih) uporabnikov z 

nazivi ali točkami je priljubljena strategija, ki dokazano spodbuja konstruktivno 

tekmovalnost med uporabniki. Kot je pokazala uporabniška evalvacija (gl. 

Specifikacije za adaptacije uporabniškega vmesnika), je obstoječa rešitev v vmesniku 

zadovoljiva: elementi tekmovanja niso preveč ali premalo opazni, poleg tega pa 

vprašanih lestvica ne motivira neposredno. Na drugi strani je bila ideja igrifikacije, tj. 

vključitve uporabniškega sodelovanja prek jezikovne igre, med uporabniškimi 

sogovorniki, zlasti učitelji, zelo dobro sprejeta. Primer igre, ki deluje na osnovi vnosa 

jezikovnih podatkov in katere mehanika je bila pri pripravi adaptacij upoštevana, je 

Igra besed (poglavje 2). 
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Pri projektnem delu smo izkoristili priložnost, da je vzporedno s projektom Slovar 

sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost potekal tudi projekt 

Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave, financiran s strani 

Ministrstva za kulturo na istem razpisu. V okviru slednjega je bila Igra besed 

prenesena na mobilne naprave. Pripravljeno infrastrukturo smo lahko uporabili in z 

upoštevanjem zbranih uporabniških informacij razvili nov igralni modul, ki se 

imenuje Sopomenke. Z delotokom, ki je temeljil na obstoječih rezultatih, smo lahko v 

obstoječem finančnem okviru projektni načrt nadgradili od posameznih adaptacij, ki 

so bile obljubljene v projektni prijavi, do zaključenega novega izdelka. 

Pri pripravi igre je poleg programerjev in vsebinskega dela ekipe sodeloval 

strokovnjak za oblikovanje mobilne postavitve, pri čemer je bilo v ospredju 

zagotavljanje enostavne in hitre uporabe ter podajanja sprotne povratne informacije 

o uporabniškem doprinosu. Z ustrezno zasnovo vmesnika je mogoče uporabnika 

pritegniti, da se vključi v posamezno nalogo in v njej ostane aktiven dlje časa. Pri izbiri 

in pripravi nalog je bil ključen razmislek o didaktični vrednosti uporabniškega 

sodelovanja za spoznavanje koncepta sopomenskosti, usvajanje besedišča in 

razvijanje jezikovnega metaaparata. Igra Sopomenke posledično združuje množičenje 

in jezikovno didaktiko ter je kot taka primerna tudi za uporabo v razredu. 

2 Igra besed 

Igra besed je bila prvotno razvita kot spletna aplikacija, dostopna na 

https://www.igra-besed.si/. Njeno pripravo je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo 

RS v letu 2013. V igri gre za preizkus v poznavanju besednih zvez, sestavljenih iz 

pridevnika in samostalnika. Računalnik ponudi začetek ali konec besedne zveze, 

igralec pa mora uganiti besede, ki se najpogosteje pojavljajo na manjkajoči poziciji. 

Vpisane besede so točkovane glede na mesto na seznamu pogostosti, ki temelji na 

pojavitvah besednih zvez v milijardnem korpusu Gigafida.  

Ministrstvo za kulturo RS je v naslednjem koraku v projektu Promocija jezikovne 

igralne aplikacije za mobilne naprave (2018−2019) omogočilo nadgradnjo igre v 

mobilno aplikacijo. Kot že v spletni različici se tudi v mobilni igri tekmovalka ali 

tekmovalec preizkuša v poznavanju besed, ki se v slovenščini pojavljajo skupaj. Igra 

je namenjena govorkam in govorcem slovenščine kot prvega jezika in tudi kot 

drugega jezika (na stopnji »nadaljevalci« in višje). Igra vsebuje tri načine igranja 

https://www.igra-besed.si/
https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-komunikologijo/center-za-druzboslovnoterminolosko-in-publicisticno-raziskovanje/obvestila/promocija-jezikovne-igralne-aplikacije-za-mobilne-naprave-
https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-komunikologijo/center-za-druzboslovnoterminolosko-in-publicisticno-raziskovanje/obvestila/promocija-jezikovne-igralne-aplikacije-za-mobilne-naprave-
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(Izberi, Vtipkaj, Povleci), pri vseh so vključene različne kolokacijske strukture. Igra 

poteka v obliki tekmovanja za čim višje število točk na skupni lestvici. Pomembno je, 

da je zasnovana kot podpora množičenju za razvoj odprtih jezikovnih virov za 

slovenščino: s sodelovanjem uporabniki in uporabnice pomagajo čistiti in potrjevati 

gradivo za bazo Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine.  

3 Načela za adaptacijo vmesnika 

Pri zbiranju povratne informacije o možnem novem modulu igre, ki bi vseboval 

gradivo iz Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, so bile izpostavljene oz. v 

pogovoru z učitelji izoblikovane naslednje želje: 

1. DIDAKTIČNA VREDNOST: Igra naj ima didaktično vrednost, npr. za učenje 

novih sopomenk. 

2. KVALITETA GRADIVA: Igra naj vsebuje prečiščeno gradivo (iztočnice naj ne 

bodo iz slovarja izluščene naključno). 

3. KONTROLA UČNE ENOTE: Učitelj naj ima možnost, da se za uporabo igre 

vnaprej pripravi. 

4. POVRATNA INFORMACIJA: Učenec naj ima možnost, da učitelju pokaže, da in 

kako je nalogo opravil. 

5. SAMOSTOJNO DELO: Učenec naj ima možnost za samostojno delo - da njegov 

uspeh ni odvisen od sodelovanja drugih. 

Poleg izpostavljenega je med zahteve mogoče dodati še predpostavko odzivnega 

modela: 

6. UPORABNOST SODELOVANJA: Igra naj bo zasnovana tako, da bo uporabniško 

sodelovanje neposredno koristno za razvoj slovarske baze. 

Glede na našteta načela, razpoložljivost že razvitih modulov in strukturo ter vsebnost 

baze Slovarja sopomenk sodobne slovenščine je bil za nadgradnjo v modul 

Sopomenke izbran način igranja Vtipkaj: igra ponudi iztočnico, igralec ali igralka pa 
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mora vpisati (do) tri sopomenke za dano besedo. Ustrezne sopomenke prinesejo 

točke oz. zvezdice, pri čemer se ustreznost preverja v obstoječi slovarski bazi. 

4 Didaktična vrednost 

Pri pogovorih o potencialni uporabnosti igre za usvajanje besedišča je bilo 

poudarjeno, da imajo učenci (srednješolci) redko priložnost sistematično usvajati 

novo besedišče, zato bi bile vaje, naloge in zlasti igre, ki bi spodbujale učenje novih 

besed,  zelo dobrodošle. Pri tem je pomembno, da je besedišče, ki ga učencem 

ponujamo, v prvi vrsti sodobno,  standardno in v rabi pogosto, čeprav je tudi 

zaznamovano (regionalno, slengovsko itd.) besedišče lahko zanimiva popestritev. Pri 

adaptaciji jezikovne igre smo se posledično odločili, da bomo v igro vključili prikaz 

ene od sopomenk iz Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, ki je igralka ali igralec 

nista navedla. Te »učne« sopomenke črpamo iz jedrnega dela slovarske baze, kjer je 

glede na metodologijo gradivo najbolj kvalitetno oz. najbolje ustreza kriterijem 

sopomenskosti. Posledično v igro vključujemo samo tiste iztočnice, ki imajo vsaj 4 

jedrne sopomenke: če igralka ali igralec uganeta tri, še vedno lahko prikažemo zadnjo 

v nizu. 

Iztočnica moder – uporabnik vnese: pameten, preudaren, bister. 

Igra ponudi jedrno sopomenko: »Si pomislil/-a tudi na besedo razumen?« 

5 Kvaliteta gradiva 

Seznam iztočnic, ki se pojavljajo v igri je bil pripravljen glede na to, kako bogat nabor 

jedrnih in bližnjih sopomenk določena beseda vsebuje. Upoštevano je bilo tudi 

spoznanje, da so večbesedne sopomenke v bazi pogosteje problematične, zato smo 

vključili samo enobesedne primere in glagole s povratnim se. Vrh tako razvrščenega 

seznama (cca. prvih 6.000 primerov) smo nato ročno pregledali in s seznama 

odstranili besedišče, ki je lahko žaljivo, vulgarno ali kako drugače občutljivo (npr. 

besedišče s področja nasilja, spolnosti, drog in alkohola in podobno) oz. besedišče, ki 

lahko spodbuja tovrstne sopomenske vnose. Prav tako so bili odstranjeni primeri, ki 

so bili zaradi svoje terminološkosti za igro prezahtevni ali preveč specifični. Rezultat 

je seznam 5.000 pregledanih in potrjenih iztočnic, ki si v igri sledijo v paketih po 10 

iztočnic. Na začetku igre so iztočnice, ki so splošne in imajo največ sopomenk, na 
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koncu igre pa so iztočnice, ki imajo v bazi manj sopomenk. S tem stopnjujemo 

težavnost igranja, kar lahko na uporabnika deluje motivacijsko. 

Primeri enostavnejših iztočnic: hud, živahen, odličen 

Primeri težjih iztočnic: šumeč, utrujen, zvezda 

6 Kontrola učne enote 

V primeru, da se iztočnice v igri pojavljajo naključno in pri vsakem uporabniku oz. 

uporabnici različno, med uporabo v razredu učitelj nima pregleda in kontrole nad 

potekom igranja in posledično ne more preveriti sodelovanja in podati povratne 

informacije. Igro smo zato zasnovali tako, da si paketi iztočnic sledijo po vnaprej 

določenem vrstnem redu. 5.000 iztočnic je razdeljenih v 500 paketov po 10 iztočnic, 

pri vsakem igralcu ali igralki si sledijo identično in zaporedno. Obenem je na voljo 

način igranja Vaja, kjer lahko igralec ali igralka sama izbereta, kateri paket želita 

igrati. Tako lahko učitelj paket tudi vnaprej preveri in za delo pri določeni šolski uri 

izbere težavnost, ki je ustrezna določeni stopnji ali skupini učencev. 

 Paket vsebuje npr. naslednje iztočnice, za katere lahko učitelj vnaprej poišče tudi zglede 

 ali pripravi vaje, ki usvajanje novega besedišča še utrdijo: domislica, sfrizirati, skrbeti, 

 šokiran, spiti, sporazum, številka, vidik, vsebovati, vseobsegajoč. 

7 Povratna informacija 

Po vpisovanju sopomenk se uporabniški predlogi ocenijo z zvezdicami: za vsako 

ustrezno sopomenko igralec oz. igralka prejme zvezdico. Ocene se v lestvici tudi 

seštevajo. Zaslon, na katerem je prikazana igralčeva uspešnost za celoten paket 10 

iztočnic (gl. Slika 1), lahko učenec ali učenka enostavno fotografira in kot posnetek 

zaslona pokaže opravljeno nalogo učitelju oz. učiteljici. Izpostaviti je treba, da se bo z 

vpisi uporabnikov in uporabnic širila tudi baza sopomenk, kar pomeni, da bo igra z 

vsako nadgradnjo natančneje ocenjevala uporabniško uspešnost.  

8 Samostojno delo 

Igra besed je v osnovi namenjena tekmovanju med igralci, za modul Sopomenke pa 

smo razvili samostojni način igranja. S tem smo zadostili potrebi, da je igra zanimiva 
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in uporabna tudi, če jo uporabnik ali uporabnica želita igrati sama. V nadaljevanju bo 

igro seveda mogoče nadalje razvijati za večigralnostni način. 

9 Uporabnost sodelovanja 

Kot je bilo omenjeno, je igra Sopomenke namenjena čiščenju slovarske baze oz. 

potrjevanju ustreznih sopomenk v bazi. Z vsakim uporabniškim vnosom določene 

sopomenke, se slednji pripiše potrditev, ki ustreza pripisu pozitivnega glasu v 

slovarskem vmesniku. Ko je določena sopomenka vpisana zelo pogosto, obenem pa 

so vnosi ustrezno heterogeni (različni uporabniki prek daljšega časovnega obdobja), 

je mogoče sopomenko v bazi označiti kot potrjeno, s čimer ji pripišemo poseben 

status. Slednji lahko v naslednjem koraku npr. vpliva na to, da je potrjena sopomenka 

prikaza bolj pri vrhu ali da je premaknjena iz razdelka bližnjih sopomenk v jedrne. V 

primeru, da uporabniki izrazito pogosto vpisujejo sopomenko, ki je v bazi še ni, se 

predlog zabeleži in obravnava po enakih uredniških delotokih kot dobro ocenjeno 

uporabniško dodano gradivo v slovarskem vmesniku. Na drugi strani pa se lahko 

sopomenke v slovarski bazi, ki jih po daljšem obdobju igranja ni vpisal niti en od 

uporabnikov, obravnavajo kot manj prisotne v zavesti jezikovne skupnosti. 

10 Oblikovna podoba igre 

Pri oblikovanju igre smo sledili obstoječi vizualni podobi, ki pa smo jo nadgradili tako, 

da je bilo mogoče vključiti vse naštete nove elemente in funkcionalnosti. Spodaj 

nadaljevanju navajamo nekaj primerov grafične postavitve. 

Slika 1: Oblikovna podoba igre Sopomenke 
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11 Novosti sodelovanja v odzivnem modelu 

Igra Sopomenke dopolnjuje model odzivnega slovarja z igrifikacijo množičenja, ki je v 

specifični adaptaciji namenjena igranju na mobilnih napravah, primarno mobilnih 

telefonih. Model odzivnega slovarja, ki smo ga navedli v projektni prijavi (Slika 2) zato 

po končanem projektu nadgrajujemo v model, ki vsebuje tudi igrifikacijo (Slika 3). 

Slika 2: Odzivni slovar in jezikovna skupnost 
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Slika 3: Odzivni slovar z igrifikacijo na mobilnih napravah in jezikovna skupnost 

 

 

 

 

 

  


