Warsztaty “Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych
w psychologii” – wstępny program
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, 23-24 V 2019

Dzień 1 - 23 maja 2018 (czwartek)
9.00-9.30
9.30-10.15

10.15-11.00

11.00-11.45
11.45-13.25

13.25-14.25
14.25-16.05
16.05-16.50
16.50-18.20

18.20-18.30

Zajęcia techniczne - instalacja oprogramowania potrzebnego do skorzystania z
warsztatów
CLARIN w pigułce. Skrót informacji na temat infrastruktury badawczej CLARIN ERIC
oraz polskiego konsorcjum CLARIN-PL. Co to jest? Jakie są cele? Kto je tworzy? Kim
są użytkownicy? (Maciej Piasecki)
Badanie języka a psychologia. Prowadzenie badań nad formalnymi aspektami
języka w kontekście psychologicznych celów naukowych. Przykładowe badania i
zastosowania. (Mariusz Zięba / Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz)
Dyskusja, pytania i przerwa kawowa
Ekstrakcja informacji oraz stylometria na usługach psychologii (I). Zajęcia
ukazujące możliwości analizy materiału interesujące z perspektywy psychologów.
Przykładowo: analiza stylometryczna i ekstrakcja informacji z materiałów
pozyskanych od osób po przejściu traumy: wyszukiwanie charakterystycznych cech
językowych (na planie formalnym oraz semantycznym), próba typologii, wykazanie
zmian w czasie. (Tomasz Walkowiak/Maciej Piasecki
Lunch
Ekstrakcja informacji oraz stylometria na usługach psychologii (II). Kontynuacja
zajęć
Dyskusja, pytania i przerwa kawowa
Narzędzia analizy mowy. Jak szybko przeprowadzić podstawowe działania
badawcze na materiale akustycznym - analiza formalna nagrań, tworzenie
transkrypcji nagrań itp. (Danijel Korzinek)
Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia warsztatów

Dzień 2 - 24 maja 2018 (piątek)
9.15-11.15

1115-12.00
12.00-13.30

13.30-14.30
14.30-16.30

16.30-17.15

Słowosieć - polskie zasoby leksykalne i możliwość ich wykorzystania. Słownik ten
jest wzorowany na angielskojęzycznym Princeton WordNet tworzonym pierwotnie
na potrzeby amerykańskich psychologów. Słowosieć może służyć do różnych celów
badawczych - w tym psychologicznych (przykłady wykorzystania anotacji
emocjonalnej pojęć). Podczas zajęć zaprezentowane będą założenia teoretyczne,
sposób tworzenia słowosieci oraz jej dotychczasowe wykorzystania. (Agnieszka
Dziob/Ewa Rudnicka)
Dyskusja, pytania i przerwa kawowa
Słowosieć i narzędzia do jej tworzenia - propozycje zastosowań w psychologii.
Możliwości wykorzystania Słowosieci okiem psychologa. (Mariusz Zięba / Wiktoria
Mieleszczenko-Kowszewicz)
Lunch
Dspace i Inforex - tworzenie korpusów tekstów. Zajęcia prezentujące narzędzia
przeznaczone do tworzenia i publicznego udostępniania korpusów materiałów
językowych (repozytorium Dspace) oraz prowadzenia prac anotacyjnych:
znakowanie, tagowanie) na tekstach (Inforex). (Marcin Oleksy/Michał Marcińczuk)
Dyskusja i podsumowanie warsztatów

UWAGA! Niniejszy program warsztatów może jeszcze ulec niewielkim zmianom.

