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IMPLICAŢII ÎN CONSTRUIREA MODELELOR PEDAGOGICE
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Social learning is related mostly by the name of the American psychologist Albert Bandura. According to him, only
a part of human behavior can be explained by classical conditioning, because conditioning theories of learning do not
capture social phenomena that occur in real contexts. Thus, Bandura notes that people often learn only looking at the
others. Observing others, a man encodes information about their behavior and subsequent occasions using the encoded
information as a guide for their actions.
As applicable, this model of learning for educational act goes from the acquisition of verbal behavior (eg, language
acquisition through imitation of adult verbal behavior) to the acquisition of motor skills (writing ownership) to the
acquisition of social behaviors, and some attitudes held by adult identification. In the same context of educational
implications, some authors have shown that the teacher can serve effectively in the classroom as a model for learning by
imitation.

Albert Bandura s-a născut la 4 decembrie 1925 în localitatea Mundare, Alberta de Nord, Canada, la aproximativ 50 de mile est de Edmonton, un mic cătun cu aproximativ 400 de locuitori, în mare parte provenind
din imigranţi din Polonia şi Ucraina. El a fost cel mai mic copil şi singurul băiat dintre cei şase copii ai unei
familii de origine est-europeană. Părinţii săi au emigrat în Canada când erau adolescenţi, tatăl de la Cracovia,
Polonia, iar mama din Ucraina.
Tatăl a fost muncitor la calea ferată, compania Trans-Canada, iar mama a lucrat într-un mic magazin ca
vânzătoare. După un timp, din economii au reuşit să cumpere un teren, devenind astfel fermieri. Deşi
vremurile erau extrem de dificile, iar copiii greu de crescut şi în condiţii de mare severitate şi austeritate,
părinţii lui Bandura nu au neglijat bucuria de a savura viaţa, aşa cum era ea, acordând în tot acest timp o
mare importanţă familiei.
Părinţii săi nu au avut educaţie formală, dar au acordat o mare atenţie educaţiei şi nivelului de studii. Astfel,
de exemplu, tatăl său a învăţat singur să citească în trei limbi (olandeză, rusă şi germană pe lângă poloneza
nativă), el fiind numit membru în consiliul şcolii, din districtul în care au trăit.
Orăşelul Mundare în acea perioadă avea doar o singură şcoală, astfel că toată şcolarizarea micului Bandura s-a
desfăşurat într-un singur loc cu resurse materiale şi umane foarte limitate. Din cauza acestor limitări cea mai
mare parte a procesului educativ a fost de fapt o învăţare autodirijată din partea elevului. În ciuda tuturor
acestor inconveniente Dr. Bandura a învăţat foarte multe despre valoarea şi importanţa autodirecţionării încă
de la vârste fragede.
Primii ani ai şcolii elementare Bandura i-a petrecut în oraşul natal. Şcoala acelor timpuri, fiind mică şi
neavând decât doi profesori, de multe ori programa de învăţare pleca de la iniţiativa elevilor. Astfel, de exemplu,
întregul curriculum al orelor de matematică a cuprins un manual unic şi un singur profesor care se străduia
să le citească tuturor elevilor adunaţi în jurul său.
Pentru Bandura, numărul mic de resurse educaţionale s-a dovedit a fi un factor benefic mai degrabă decât
unul dificil. „Conţinutul manualelor este perisabil, dar instrumentele autodirectoare sunt mai utile peste timp”, a
observat Bandura.
La terminarea liceului, după ce a petrecut vacanţa de vară la lucru, în Alaska, Bandura s-a înscris la
Universitatea British din Columbia. La început a optat pentru un curs introductiv de psihologie, devenind
ulterior pasionat de această disciplină. Trei ani mai târziu, în 1949, a absolvit cursurile Universităţii, obţinând
Premiul Bolocan în psihologie.
Bandura şi-a continuat studiile la Universitatea din Iowa care s-a dovedit a fi esenţială pentru studiile sale
în psihologie şi în special în domeniul teoriei sociale a învăţării. A urmat masterul în acelaşi domeniu, pe
care l-a finalizat în 1951, iar doctoratul în psihologie clinică – în 1952.
După terminarea doctoratului, Bandura a ocupat o poziţie postdoctorală la Centrul de Orientare Wichita.
Ulterior, în 1953, a acceptat să devină membru al Universităţii Stanford, unde încă mai activează şi astăzi!
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Bandura a apreciat Universitatea Stanford ca fiind aproape perfectă datorită filozofiei sale privind viaţa studenţească şi activitatea de învăţare, datorită colegilor renumiţi şi a condiţiilor climaterice excelente.
La Universitatea Stanford s-a simţit întotdeauna în măsură să se dedice oricărui domeniu de cercetare a
dorit. Bandura a studiat diferite subiecte de-a lungul anilor, inclusiv agresiunea la adolescenţi (mai exact el a
fost interesat de fenomenul de agresiune la băieţii proveniţi din familii normale, din clasa de mijloc), abilităţile copiilor de autodirijare şi autoreflecţie şi, bineînţeles, autoeficacitatea (percepţia unei persoane despre
capacitatea sa de a produce efecte, sau evenimente care îi pot influenţa viaţa).
Bandura a devenit faimos pentru experimentul său cu păpuşa Bobo din anul 1950. În acel moment teoria
conform căreia învăţarea este şi rezultatul unor întăriri nu era foarte populară.
În experimentul cu păpuşa Bobo, Bandura a prezentat copiilor materiale video cu diferite modele sociale
care manifestau un comportament violent sau nonviolent faţă de o papuşă gonflabilă numită Bobo. Copiii
care au vizionat un comportament violent au fost la rândul lor violenţi faţă de păpuşă; în timp ce grupul de
control a fost foarte puţin violent faţă de păpuşă. Bandura şi colegii săi Dorrie şi Sheila Ross au demonstrat
că modelarea socială este un mod foarte eficient de învăţare. Bandura a continuat să includă modelarea
socială în viziunea sa asupra teoriei sociale a învăţării care a avut un impact enorm asupra psihologiei în
anii 1980. Teoria socială a învăţării se axează pe ceea ce oamenii învaţă din observarea directă şi din
interacţiunea cu alte persoane.
Albert Bandura este Profesor emerit în psihologie la Universitatea Stanford. Cu o carieră care se întinde
pe aproape şase decenii, Bandura este responsabil de contribuţii revoluţionare în mai multe domenii ale psihologiei, inclusiv teoria cognitivă socială, terapia şi psihologia personalităţii. El, de asemenea, a influenţat
tranziţia între behaviorism şi psihologia cognitivă.
Este cunoscut ca iniţiator al teoriei învăţării sociale şi al teoriei autoeficacităţii, precum şi al cunoscutului
experiment cu păpuşa Bobo din 1951. Un sondaj din 2002 l-a clasat pe Bandura pe locul al patrulea ca cel
mai frecvent citat psiholog din toate timpurile, după B.F Skinner, Sigmund Freud şi Jean Piaget. Bandura
este considerat unul dintre cei mai mari psihologi în viaţă şi unul dintre cei mai influenţi psihologi din toate
timpurile.
Modelul psihosocial al învăţării
Conexiunile interdisciplinare între psihologie şi pedagogie şi cele dintre acestea şi alte domenii, precum
logica, sociologia, neurofiziologia, informatica au determinat conturarea unei noi discipline - ştiinţa învăţării.
Învăţarea poate fi analizată atât dintr-o perspectivă restrânsă la contextul şi mediul şcolar, cât şi la un nivel
mai larg, social.
Problematica învăţării a fost abordată de numeroase şcoli de gândire, ceea ce a condus la apariţia a numeroase teorii ale învăţării, teorii care pot fi grupate în modele: a) modelul asociaţionist al condiţionării clasice;
b) modelul behaviorist (asociaţionist-comportamentist); c) modelul functionalist-pragmatist; d) modelul
psihosocial şi altele. În cadrul acestor modele sunt regăsite diverse teorii care descriu şi explică mecanismele
învăţării din punctul de vedere al cadrului teoretic care a fundamentat modelul respectiv.
Modelul psihosocial descrie şi explică mecanismele învăţării sociale din perspectiva teoriei sociale a
învăţării formulată de Albert Bandura.
Învăţarea socială este legată în special de psihologul american Albert Bandura. Potrivit acestuia, numai o
parte dintre comportamentele umane pot fi explicate prin condiţionarea clasică şi condiţionarea instrumentală,
deoarece teoriile condiţionării nu surprind fenomenele de învăţare socială ce apar în contexte reale. Astfel,
Bandura atrage atenţia asupra faptului că oamenii învaţă deseori numai privindu-i pe ceilalţi şi că multe
procese umane de învăţare au loc în mod diferit. Prin observarea altora, individul preia şi codează informaţia
despre comportamentul lor, iar în situaţii de viaţă ulterioare, similare sau nu, foloseşte această informaţie
codată ca factor de susţinere sau validare a acţiunilor proprii.
Raportarea la modele şi imitarea comportamentului observabil al modelului constituie o formă de învăţare
prezentă încă de la vârstele cele mai fragede, fiind ulterior întâlnită în variate contexte de viaţă cotidiană.
În cadrul ciclului copilăriei (3–10/11 ani), modelele sunt reprezentate în mod semnificativ de persoane
adulte (părinţi, membri ai familiei, profesori). Începând cu preadolescenţa (11–14/15 ani) şi, mai târziu, în
adolescenţă (14/15–18/19 ani), modelele familiale trec în plan secund, fiind înlocuite de grupul de aceeaşi
vârstă (colegi de clasă, prieteni), care le oferă norme, valori de referinţă şi opinii specifice. Deseori, adolescenţii
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îşi aleg modele dintre vedetele cele mai prezente în viaţa cotidiană (sport, muzică sau mass-media). Modelele
pot fi reale, dar şi simbolice (cuvinte, idei, acte comportamentale care sunt valorizate social, imagini sau
evenimente cu un anumit impact cultural). Unele filme sau materiale video pot să devină puncte de referinţă
pentru o întreagă generaţie sau mari grupuri umane şi să determine asimilarea unor comportamente şi interiorizarea unor atitudini.
Urmărind acţiunea modelelor, a tipului lor reacţional, atitudinal şi comportamental individul ajunge să
înţeleagă ce comportamente sunt valorizate şi promovate de către societate şi care sunt dezaprobate sau
sancţionate.
Pentru Bandura procesul imitaţiei nu are ca rezultat doar producerea unor comportamente mimetice, ci şi
a unor comportamente inovatoare. Observatorul devine un individ activ, implicat cognitiv în această modalitate de transmitere a comportamentelor şi atitudinilor.
Efectele comportamentale ale expunerii la stimulii modelatori sunt: achiziţionarea de noi răspunsuri care
nu existau anterior în repertoriul comportamental al subiectului, inhibarea răspunsurilor comportamentale
deja elaborate şi facilitarea manifestării răspunsurilor comportamentale atunci când o impune situaţia.
Bandura accentuează importanţa observării şi modelării comportamentelor, atitudinilor şi reacţiilor emoţionale ale celorlalţi. Observarea altora sau preluarea comportamentelor modelelor oferă informaţii despre
alte tipuri reacţionale, despre impactul şi consecinţele lor. Aceste informaţii devin ulterior repere de acţiune.
Teoria învăţării sociale descrie comportamentul uman ca fiind rezultatul interacţiunilor reciproce dintre
influentele cognitive, de comportament şi cele de mediu.
Multe dintre fenomenele de învăţare pot apărea prin observarea şi analiza comportamentului celorlalţi oameni
şi a consecinţelor acestuia pentru cel care analizează. Un individ poate dezvolta tipare de acţiune intrinsece
prin simpla analiză a performanţelor modelelor apropiate. Răspunsurile emoţionale pot fi condiţionate de
reacţiile afective ale celorlalţi, inhibiţiile pot fi induse observând comportamentul celor care sunt pedepsiţi.
Învăţarea socială are drept obiect asimilarea unor modele comportamentale, a noi modele comportamentale,
a noi forme şi scheme de interacţiune interpersonală şi prin aceasta a noi trăsături de personalitate.
În sens larg, toată învăţarea umană este socială pentru că se petrece în contexte culturale şi este dirijată
de modele educaţionale. Există o învăţare socială în sens restrâns specializată în a face experienţa legăturii cu
realitatea, cu valorile şi normele interpsihologice. În învăţarea socială există şi un nivel socioperceptiv, de
imitare spontană, necritică a modelului bazat pe imagini, conduite interpersonale, pe impulsuri motivaţionale
situative, nivel întâlnit mai ales la vârstele mici. El poate fi întâlnit chiar şi la preadolescenţi şi adolescenţi unde nu
mai este vorba de lipsa de experienţă socială ca la cei mici, ci de absenţa cultivării pârghiilor de autocontrol
din cauza unui deficit educaţional. Există şi un nivel sociognostic al învăţării sociale definitorii pentru adolescenţi, ghidat de modelele furnizate de educator în mod conştient. În acest caz, partenerii intercomunică, se
interapreciază, se atrag în baza similitudinii unor calităţi cu profundă rezonanţă morală care emerg din interior.
Bandura susţine că în toate tipurile de modelare, de la imitarea unei simple acţiuni la reproducerea comportamentului social complex, sunt implicate patru deprinderi mediatoare: a) orientarea atenţiei asupra aspectelor relevante ale comportamentului; b) reţinerea trăsăturilor critice ale performanţei mnezice; c) copierea
comportamentului modelului; d) motivaţia de a reproduce comportamentul observat şi justificarea ei sub
forma recompensei interne, externe sau substitutivă.
Învăţarea socială este întotdeauna o interînvăţare şi are drept conţinut experienţele pe care şi le transmit
reciproc cei care intră în acţiune în calitatea lor de indivizi, grupuri sau colectivităţi.
Învăţarea după un model nu este doar o simplă problemă de imitaţie, ci ea implică procesări cognitive
complexe. Bandura susţine că în procesul de imitaţie, observatorul achiziţionează în primul rând reprezentări
simbolice ale răspunsurilor modelului. În observarea modelului şi în folosirea informaţiei despre comportamentul modelului pentru producerea unui răspuns imitativ sunt implicate următoarele procese:
a) procesele prosexice sau de atenţie, întrucât este necesară orientarea atenţiei şi perceperea trăsăturilor
relevante şi distinctive ale modelului;
b) procesele mnezice, necesare memorării comportamentului modelului şi stocarea lui într-o formă simbolică (enunţ verbal, imagine etc.);
c) procesele de reproducere motorie, care presupun folosirea reprezentărilor simbolice în ghidarea performanţei imitative; practic, acum are loc imitarea modelului şi realizarea comportamentului vizat;
sunt implicate subprocesele memoriei – reproducerea şi recunoaşterea;
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d) procesele motivaţionale, care sunt condiţia reproducerii comportamentului modelului; întărirea externă
acordată sau doar anticipată a făcut ca achiziţia comportamentului să fie urmată de performanţa imitativă; în situaţii diverse de viaţă cotidiană, recompensele sociale (admiraţia celorlalţi, aprobarea, atenţia,
lauda) pot contribui la efectuarea cu succes a comportamentelor imitative.
1. Atenţia
Indivizii nu pot învăţa multe prin observaţie dacă nu percep corespunzător trăsăturile semnificative ale
modelului. Procesul atenţiei determină ce e observabil în influenţele modelului expus. Un număr de factori,
unii presupunând caracterizarea observatorilor, alţii presupunând trăsăturile activităţilor ca model şi alţii
interacţiunile umane reglează cantitatea şi tipurile experienţelor observaţionale.
Printre determinanţii atenţiei, modelele asociaţioniste sunt de mare importanţă. Indivizii cu care ne asociem,
fie că îi preferăm sau ni se impun, delimitează tipurile de comportament care vor fi învăţate cel mai eficient.
Oportunităţile pentru învăţarea unui comportament agresiv, de exemplu, diferă de la membru la membru,
în funcţie de grupul la care aparţin (violent sau pacifist). Valoarea funcţională a anumitelor comportamente
date de anumite modele influenţează într-o mare măsura determinarea modelelor pe care oamenii le observă
sau pe care le dezaprobă. Atenţia asupra modelelor este influenţată de atracţia interpersonală. Modelele care
posedă calităţi sunt asimilate, în timp ce modelele cărora le lipsesc caracteristicile esenţiale sau care nu plac
vor fi ignorate sau respinse.
Anumite modele sunt recompensatoare prin natura lor intrinsecă, încât menţin atenţia trează perioade
lungi, fiind ilustrate ca modelele televizate, de exemplu.
Spre deosebire de predecesorii lor care erau limitaţi în mare parte la modelele familiale, oamenii de astăzi
pot învăţa diferite stiluri de comportament de acasă, prin mass-media. Modelele televizate sunt atât de eficiente în captarea atenţiei, încât spectatorii învaţă fără prea mult efort (Band Grusec şi Menleve, 1966).
Nivelul învăţării observaţionale este în parte determinat de componentele modelelor în sine. Mai mult, capacitatea de observare, de a procesa informaţia, scoate în evidenţă, cât de mult vor beneficia ei din experienţele
observate şi cât vor interpreta din ceea ce vad şi aud.
2. Memoria
Oamenii nu sunt şi nu pot fi influenţaţi în mod semnificativ prin simpla observare dacă nu îşi amintesc
ceea ce au observat. Pentru a profita de comportamentele modelelor, observatorii trebuie să reţină modelele
în formă simbolică mai mult. Prin intermediul acestor simboluri, aceste experienţe sunt reţinute în MLD
(memoria de lungă durată). Ea este o capacitate umană de a reţine simboluri. Învăţarea prin observare se
manifestă prin două sisteme reprezentaţionale: imaginar şi verbal.
Anumite comportamente sunt reţinute în imagini. Stimularea senzorială activează senzaţii ce determină
percepţii ale evenimentelor externe. Ca rezultat al expunerii repetate, aceşti stimuli produc modele comportamentale. Când lucrurile sunt corelate, mai exact când un nume este asociat cu o anumită persoană, este
aproape imposibil să auzi numele fără a-ţi imagina şi persoana asociată numelui. În acelaşi fel, simpla referinţa a unei acţiuni observate repetat (conducerea auto, ca exemplu) activează şi planul imaginilor vizuale ale
acestuia. Imaginile vizuale joacă un rol important în învăţarea prin observare mai ales în perioadele de început
ale dezvoltării umane când abilităţile verbale lipsesc.
Al doilea sistem reprezentaţional presupune codarea verbală a evenimentelor bazat pe modele. Multe dintre
procesele cognitive care reglează comportamentul sunt mai degrabă verbale decât vizuale.
Învăţarea prin observare şi retenţia sunt facilitate de aceste coduri simbolice pentru că stochează o cantitate
de informaţie în ele însele. După ce modelele de activităţi au fost transformate în imagini şi simboluri verbale,
aceste coduri de memorare devin ghizi pentru comportament.
Observatorii care codifică acţiunile bazate pe modele atât în cuvinte, etichete sau imagini, învaţă sau reţin
comportamente mult mai bine decât cei care doar observă sau sunt preocupaţi mental de alte lucruri în timp
ce le privesc.
În acord cu această codificare simbolică, repetiţia serveşte ca un ajutor important în memorare. Multe
comportamente învăţate prin observare nu pot fi uşor stabilite datorită lipsei de oportunităţi sau interdicţiilor
sociale. E, de asemenea, de interes major faptul că repetiţia mentală în care indivizii îşi imaginează, manifestând un anumit comportament, măreşte atât atenţia, cât şi eficienţa (Bandura & Jeffrey, 1973; Michael &
Maccoby, 1961).
50

Seria “{tiin\e ale educa\iei”
Pedagogie

ISSN 1857-2103

Nivelul cel mai ridicat al învăţării prin observare e obţinut mai întâi prin organizarea şi repetarea comportamentelor la nivel simbolic, apoi exersându-le.
Anumiţi cercetători (Gewirtz şi Stingle, 1968) au fost preocupaţi de condiţiile care produc răspunsuri imitative pe baza cărora să se explice învăţarea comportamentelor sau dezvoltarea ulterioară.
În primii ani, răspunsurile imitative ale copilului sunt evocate direct şi imediat prin acţiunile modelelor
însele. Mai târziu, aceste răspunsuri se conturează fără prezenţa modelelor mult timp după observarea directă.
Imitarea imediată nu are mare legătură cu funcţiile cognitive pentru că redarea comportamentului este
ghidată de acţiunile modelului. Dimpotrivă, lipsa evenimentelor trebuie să fie reprezentată intern astfel, încât
diferenţa dintre modelele concrete şi cele imaginate este ca şi diferenţa dintre a desena un automobil când îl
avem prezent în faţă şi a-l desena din memorie. În momentul desenării din memorie mâna nu schiţează automat maşina spre deosebire de situaţia în care predomină imaginea dată de reprezentare şi model.
3. Reproducerea proceselor motorii
Al treilea element component al modelelor implică construirea reprezentărilor simbolice în acţiuni concrete,
ceea ce presupune o analiză a mecanismelor ideomotorii. Reproducerea comportamentului e realizată prin
organizarea răspunsurilor sau reacţiilor spaţiale şi temporale în concordanţă cu modelele. Astfel, comportamentul final poate fi separat în organizarea cognitivă de răspunsuri, iniţierea lor, monitorizarea şi redefinirea
lor pe baza feedbackului informativ.
Volumul de învăţare prin observare depinde de priceperi sau abilităţi.
Cei care învaţă şi care posedă elementele constituente le pot integra uşor pentru a produce noi modele, dar
dacă anumite componente lipsesc în ceea ce priveşte răspunsurile lor, reproducerea comportamentului va
avea de suferit. Când există o deficienţă, atunci predispoziţia aptitudinală trebuie să fie mai întâi dezvoltată
prin practică şi prin imitarea modelelor.
Sunt, de asemenea, şi alte impedimente la nivel de comportament prin a face ceea ce s-a învăţat prin observaţie. Ideile sunt arareori transformate în acţiuni concrete, fără greşeală de la început. Acestea presupun
ajustări şi eforturi preliminare. Discrepanţele dintre reprezentările simbolice şi execuţie servesc drept ghid
pentru acţiunea concretă.
O problemă comună în învăţarea priceperilor complexe este că indivizii nu pot de la început decât să se
bazeze pe model. Este foarte dificil să ghidezi acţiuni de observare doar parţial sau să identifici corelaţiile
necesare pentru a realiza o legătură între reprezentare şi reproducere. Abilităţile nu sunt perfectate doar prin
simpla observare. Un instructor de tenis, de exemplu, nu dă începătorilor mingile de tenis, aşteptând ca ei să
descopere regulile.
În învăţarea de zi cu zi, oamenii achiziţionează o aproximare a noului comportament prin modele şi ei îl
redefinesc prin ajustări individuale bazate pe feedback informativ.
4. Motivaţia
Teoria socială a învăţării distinge între achiziţie şi reproducere, pentru că oamenii nu reproduc tot ceea ce
învaţă. Ei mai mult adoptă modele de comportament, dacă acestea sunt apreciate de către dânşii. Nu vor accepta
modele negative sau care presupun sancţiuni.
Printre nenumăratele răspasuri însuşite din observare acele comportamente care par a fi eficiente sunt
favorizate în detrimentul celor cu efecte negative (Hicks, 1971).
Datorită numeroşilor factori care guvernează învăţarea prin observare, modelele prin ele însele nu vor
crea automat comportamente similare la toţi indivizii. Un model care demonstrează în mod repetat răspunsuri
dorite determină pe alţii să reproducă acest model, îl recompensează când reuşesc şi îl încurajează putând
produce acelaşi efect la mai mulţi oameni.
În orice situaţie dată, eşecul unui observator de a-şi însuşi comportamentul modelului poate rezulta din
următoarele cauze:
- neobservarea acţiunilor relevante;
- limbajul neadecvat în explicare;
- incapacitatea de reţinere a ceea ce a fost învăţat;
- inabilitate fizică de a reproduce;
- experienţa insuficientă.
În prezent se insistă asupra faptului că oamenii procesează şi sintetizează informaţiile acumulate prin experienţă, anticipă consecinţele diferitelor acţiuni, decid care comportament este eficace, care este valorizat de
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societate şi care nu, îşi autoevaluează performanţele şi adoptă comportamentele ce le sunt favorabile. Din acest
punct de vedere, teoria învăţării sociale se situează la intersecţia dintre teoria behavioristă şi cea cognitivistă.
În concluzie sunt imitate:
- în special acele comportamente ale modelului care au fost recompensate, şi nu cele care au fost pedepsite;
- modelele cu un status superior, decât cele cu un status inferior;
- comportamentele modelelor considerate competente decât cele considerate incompetente;
- interacţiunea afectuoasă dintre model şi observator facilitează imitaţia; atracţia faţă de model şi competenţa modelului interacţionează în impactul lor asupra comportamentului imitativ;
- modele pe care observatorul le crede asemănătoare în anumite privinţe cu el însuşi (similaritatea favorizează imitaţia);
- recompensa financiară poate stimula mai mult imitaţia decât o fac sancţiunile sociale (aprobarea sau
dezaprobarea celorlalţi);
- există tendinţa ca modelele masculine să fie mai frecvent imitate decât cele feminine.
Utilizarea întăririlor sociale (atenţia, lauda, aprobarea, recunoaşterea valorii personale) de către profesor
în mediul şcolar, pentru mărirea frecvenţei comportamentelor dezirabile, măreşte şansele ca acestea să devină
stabile şi în mediul extraşcolar, unde elevul întâlneşte deseori întăriri sociale asemănătoare.
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