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Tehnologija ima nekaj skupnega z magijo: 

Je nekaj, česar ne razumemo čisto dobro in samo slutimo
lahko, česa vsega je (ali bi lahko bila) zmožna.

Prav zato, ker se izmika temu, da bi jo lahko popolnoma
dojeli, je – podobno kot magija – hkrati vir fascinacije,
upanja, in po drugi strani bojazni.
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Pojavi se ob vsaki večji

tehnološki pridobitvi: 

• izum radia in njegova vse

večja uporaba v prvih

desetletjih 20. stoletja

• izum televizije (prva uporaba

v javni šoli že 1939, ZDA)

• zlasti pa seveda izum

računalniško podprte

tehnologije





B. F. Skinner, 

50. leta 20. stoletja



In danes? 

Kakšen odgovor lahko danes, v luči
hitrega razvoja tehnologije, damo na
vprašanje, ali stroj lahko zavzame mesto
učitelja?

Praviloma verjamemo, da stroj
nikoli ne bo mogel nadomestiti
učitelja. In znamo za to našteti
vrsto razlogov.



Je odgovor res tako preprost?

Vsaj o treh vprašanjih velja razmisliti:

1. Na kakšen način je tehnologija danes prisotna v naših življenjih in
v šolskem prostoru in v kakšnem razmerju je do človeka (učenca,
učitelja)?

2. Kaj sploh razumemo pod pojmom stroj in kako lahko začrtamo
mejo med strojem in človekom?

3. Kaj razumemo pod izrazom »mesto učitelja«? Ali drugače: kako
razumemo vlogo učitelja v izobraževalnem procesu?
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Kaj sploh razumemo pod pojmom stroj in kako

lahko začrtamo mejo med strojem in človekom?





Kaj razumemo pod izrazom »mesto učitelja«?

Kako razumemo vlogo učitelja v izobraževalnem

procesu?
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