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 «Άλλο είναι η επιστήμη. Η σχετικότητα που την κυβερνάει βάζει πάνω της τη 

σφραγίδα της κι αυτή η σειρά από σφραγίδες του σχετικού, που μοιάζουν όλο και 

περισσότερο με το πραγματικό, που αποτελεί τη μεταβλητή βεβαιότητα του 

ανθρώπου(…)Η επιστήμη ζητάει την αέναη κίνηση. Τη βρήκε. Είναι ο εαυτός της». 

Victor Hugo: Φιλοσοφία και φιλολογία:χ.χ.:49. 

 

Ο ALBERT BANDURA: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ. ΘΕΩΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. 

 

 Albert Bandura
1
:Καθηγητής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου του Stanford. Η 

φωτογραφία από την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

Στην εργασία αυτή ερευνάται η θεωρία της κοινωνικογνωστικής μάθησης του Albert 

Bandura, οι παιδαγωγικές και ψυχολογικές διαστάσεις της, καθώς και η εφαρμογή 

της στην αγωγή, στη διδασκαλία, στη μάθηση, στην οικογένεια και στην εκπαίδευση. 

Η μάθηση μέσω προτύπων έχει διαχρονική αφετηρία και αποτελεί το πλαίσιο της 

θεματικής μας, που αναλύει τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε μια 

ευρύτερη θεώρηση των επιστημών της αγωγής. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALBERT BANDURA. 

Σε διάλεξη που έδωσε Ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του 

Stanford, Albert Bandura
2
, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε επίσημα επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, μίλησε με θέμα: "On Shaping 

One's Future: The Growing Primacy of Human Agency:
3
 « O Albert Bandura 

θεωρείται ο μεγαλύτερος ψυχολόγος του 21ου αιώνα και κατατάσσεται ανάμεσα 

στους πέντε μεγαλύτερους ψυχολόγους του 20ού αιώνα, σύμφωνα με πρόσφατη 

έρευνα της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. O Bandura υπήρξε πρωτοπόρος στο 

χώρο της Ψυχολογίας εισάγοντας μια σειρά από όρους που έμελλε να αλλάξουν 

ριζικά την πορεία και την κατεύθυνση του επιστημονικού αυτού πεδίου. Η 

κοινωνικογνωστική θεωρία της μάθησης που εισηγήθηκε και ανέπτυξε ο Albert 

Bandura άνοιξε το δρόμο για την προσέγγιση της Γνωστικής Ψυχολογίας και της 

Ψυχολογίας της Συμπεριφοράς». Σε συνέντευξή του απάντησε σε μια σειρά 

ερωτήσεων και μεταξύ των άλλων τονίζει και τα εξής:
4
  

2. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ALBERT BANDURA
5
 

Οι απαντήσεις του Bandura οριοθετούν τη θεωρία του σε μια ελεύθερη και 

εκλαϊκευμένη διατύπωση . Ο Bandura αναφέρεται στην κοινωνικογνωστική θεωρία 

του και απαντά στις ερωτήσεις, ως εξής
6
:  

1. «Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο προϊόντα του περιβάλλοντός τους, αλλά είναι οι ίδιοι 

οι παραγωγοί νοήματος. Η κοινωνικογνωστική θεωρία της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας δίνει έναν κεντρικό ρόλο στις γνωστικές αυτορρυθμιστικές και 
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αυτοαντανακλαστικές διαδικασίες, στη δυνατότητα του ανθρώπου για προσαρμογή 

και αλλαγή
7
». 

2. «Η κοινωνικογνωστική θεωρία προσφέρει μια πιο αισιόδοξη εικόνα για τον 

άνθρωπο καθώς του δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής του προς 

το καλύτερο. Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος της θεωρίας αυτής που την 

διαφοροποιεί από τις παραδοσιακές θεωρίες είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην 

κοινωνική διαμόρφωση της γνώσης
8
». 

3. «Oι παραδοσιακές θεωρίες έδιναν μεγάλη έμφαση στο πόσο επηρεάζεται η 

συμπεριφορά από τις επιβραβεύσεις και τις τιμωρίες. Η δική μου θεωρία τονίζει την 

πολύ σημαντική επίδραση της συμβολικής μίμησης προτύπων στην καλλιέργεια νέων 

ικανοτήτων, κινήτρων, συναισθηματικών τάσεων και αξιών
9
». 

4. Στην ερώτηση για την αυτο-αποτελεσματικότητα ο Bandura απαντά: «Πάντως τα 

νέα εκπαιδευτικά συστήματα δεν μπορούν παρά να λάβουν υπόψη τους, ότι οι 

άνθρωποι είναι σε θέση να ρυθμίσουν το επίπεδο της φυσιολογικής τους 

ενεργοποίησης μέσα από την πίστη τους στην αυτο-αποτελεσματικότητά τους, την 

αντίληψη δηλαδή που έχουν για την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν 

συγκεκριμένες καταστάσεις
10

». 

5. Σε προσωπικό επίπεδο σχετικά με την αγωγή στη δική του οικογένεια, o Bandura, 

απαντά: «Είναι σημαντικό να μπορείς να αναγνωρίζεις ποιες είναι οι εμπειρίες που 

οφείλεις να παρέχεις στα παιδιά, έτσι ώστε να είναι σταδιακά σε θέση να μπορούν 

από μόνα τους να γίνουν διαμορφωτές των δικών τους ενεργειών. Να πάρουν τον 

έλεγχο του εαυτού τους καθώς μεγαλώνουν
11

». 

6. Η συνέντευξη κλείνει με δύο ακόμα ερωτήσεις για την επιθετικότητα και για την 

τηλεόραση: Ειδικά για την επιθετικότητα απαντά: «Δεν υπάρχουν κοινωνίες που 

είναι ειρηνόφιλες και κοινωνίες που είναι επιθετικές. Όλες οι κοινωνίες έχουν τη 

δυνατότητα και την προδιάθεση να γίνουν επιθετικές, αλλά το εάν θα το αναπτύξουν 

και θα γίνουν τελικά επιθετικές έχει περισσότερο να κάνει με τις κοινωνικές 

συνθήκες που θα προωθήσουν ή θα καταπνίξουν αυτή την τάση». Σε ό,τι αφορά την 

τηλεόραση ασκεί κριτική στις Κυβερνήσεις, που χρησιμοποιούν την τηλεόραση «ως 

μέσον προς σκοπόν»,ιδιαίτερα στις ιμπεριαλιστικές τους τάσεις:. «Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα να παρουσιάζουν εκείνα που οι ίδιοι επιθυμούν. Έτσι, σε αυτό τον 

πόλεμο διεξάγονται μάχες και στο τηλεοπτικό πεδίο. Τα σώματα, είτε άψυχα είτε εν 

ζωή, αποτελούν το όχημα και την τροφή αυτού του δεύτερου πολέμου, του 
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πολέμου της είδησης
12

». Η κοινωνική μάθηση στηρίζεται στη μίμηση των 

προτύπων. Σύμφωνα με τον Albert Bandura βασικοί παράγοντες για να συντελεστεί 

η κοινωνική μάθηση είναι η παρατήρηση και το παράδειγμα των προτύπων. Ο 

μαθητής παρατηρεί με προσοχή την εξωτερική πραγματικότητα και ενισχύει τη 

μάθηση έχοντας ως παράδειγμα το πρότυπο. Έτσι η κοινωνική μάθηση δε συντελείται 

με καθημερινές διαλέξεις και συμβουλές της αυθεντίας, αλλά μέσα από τις 

καθημερινές πράξεις και τα ζωντανά παραδείγματα. Επομένως οι ποινές στα πρότυπα 

δεν επιτυγχάνουν το ζητούμενο δηλαδή τη σκόπιμη και συνειδητή επίδραση της 

ενήλικης γενιάς στην ανήλικη. «Αγωγή είναι η επίδραση, που ασκούν οι γενιές των 

ανηλίκων πάνω στις γενιές που δεν είναι ακόμα .ώριμες για την κοινωνική ζωή. Ο 

αντικειμενικός της στόχος είναι να καλλιεργήσει ορισμένες φυσικές διανοητικές και 

ηθικές ιδιότητες, που απαιτούν από αυτό, και η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της, 

και το κοινωνικό περιβάλλον για το οποίο ιδιαίτερα προορίζεται». Emile 

Durkheim:
13

 Αντίθετα με τις αμοιβές των θετικών προτύπων ενισχύεται η κοινωνική 

μάθηση με στοιχεία της γνωστικής ψυχολογίας, όπου ο μαθητής με την προσωπική 

του αντίληψη επεξεργάζεται εσωτερικά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, σε μία 

σύζευξη κοινωνικών και γνωστικών ικανοτήτων ώστε να καταλήξει σε μία μάθηση 

που την ονομάζουμε κοινωνικογνωστική μάθηση.
14

 

 

3. Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΜΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ALBERT BANDURA
15

. 

Στη μάθηση έχουμε διάφορες διαδικασίες στην επιτυχία των στόχων μας. Οι 

συμπεριφοριστές έχουν προτάξει τον συνδυασμό ερέθισμα- αντίδραση. Επίσης 

γνωρίζουμε το μοντέλο της δοκιμής και πλάνης. Στην κοινωνικογνωστική μάθηση 

έχουμε τον μαθητή ως δρων κοινωνικό υποκείμενο, ενεργό με τις δικές του 

δραστηριότητες και ταυτόχρονα την έμμεση εμπλοκή του, όπου ως μανθάνων, 

παρατηρεί με προσοχή και αντιλαμβάνεται τις πράξεις των άλλων. Ο μαθητής 

επιλέγει πρότυπα, παρατηρεί τις πράξεις καθώς και την εν γένει συμπεριφορά τους 

και μιμείται τα πρότυπα αυτά για να καταλήξει έτσι στην κοινωνικογνωστική 

μάθηση. Αν και η επιθετικότητα και η εν γένει συμπεριφορά του δρώντος 

υποκειμένου αποτελεί γενίκευση στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας, η γνώση 

καθαυτή συνυφαίνει τους γνωστικούς και αξιακούς στόχους με τις δεξιότητες δηλαδή 

στις «…αυτορυθμιστικές και αυτοαντανακλαστικές διαδικασίες, στη δυνατότητα 
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του ανθρώπου για προσαρμογή και αλλαγή 
16

». Ο Bandura θα πει:
17

 «Δεν υπάρχουν 

κοινωνίες που είναι ειρηνόφιλες και κοινωνίες που είναι επιθετικές. Όλες οι 

κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα και την προδιάθεση να γίνουν επιθετικές, αλλά το εάν 

θα το αναπτύξουν και θα γίνουν τελικά επιθετικές έχει περισσότερο να κάνει με τις 

κοινωνικές συνθήκες που θα προωθήσουν ή θα καταπνίξουν αυτή την τάση». Η 

παρατήρηση των προτύπων χωρίζεται σε κατηγορίες. Υπάρχουν τα πρότυπα, τα 

οποία με τις πράξεις τους επιδοκιμάζoνται από το περιβάλλον και εισπράττουν 

αναγνώριση, αμοιβές, κοινωνική προβολή, επιβράβευση κλπ. Αντίθετα υπάρχουν 

παραδείγματα αρνητικών προτύπων, όπου τα δρώντα υποκείμενα τιμωρούνται, 

απορρίπτονται, και αποβάλλονται από το κοινωνικό περιβάλλον ανάλογα με τη 

συμπεριφορά τους. Στην πρώτη περίπτωση των θετικών προτύπων το δρων 

κοινωνικό υποκείμενο στηρίζεται σε μία διακριτή αυτονομία. Δεν δρα με 

καταναγκασμό, αλλά αποδέχεται έναν κώδικά αξιών, που εκπορεύεται από κανόνες 

ευπρέπειας, εργατικότητας, τιμιότητας και καλής συμπεριφοράς. Έτσι το δρων 

κοινωνικό υποκείμενο δεν υπόκειται, ούτε σε νομικές, αλλά ούτε σε κοινωνικές 

κυρώσεις. Οι κοινωνικές κυρώσεις είναι εξίσου οδυνηρές, γιατί η υπάρχουσα 

κουλτούρα αποδοκιμάζει κάθε συμπεριφορά, που αντιστρατεύεσαι το υπάρχον 

σύστημα. Αυτό απομονώνει τα άτομα ή την ομάδα και τελικά τα αποβάλλει από το 

κοινωνικό περιβάλλον. Με απλά λόγια η διαδικασία αυτή διατυπώνεται ως εξής
18

: 

Όποιος είναι αντίθετος με την υπάρχουσα κουλτούρα, η υπάρχουσα ή υπερέχουσα 

κουλτούρα τον περιθωριοποιεί και τον εξοντώνει. Τα θετικά και ευεργετικά πρότυπα 

που παρατηρεί το δρων κοινωνικό υποκείμενο ενσωματώνονται στη συνείδησή του 

και αποτελούν πια έναν κώδικα αξιών, ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς, που 

σε δεδομένη στιγμή αναπαράγονται ως πράξη συνειδητής επιλογής και εφαρμογής 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τα πρότυπα που δρουν σε μια διάσταση 

ετερονομίας. Στα υποκείμενα αυτά που λειτουργούν ως πρότυπα οι πράξεις τους 

αντιμετωπίζονται με νομικές και κοινωνικές κυρώσεις. Έχουμε δηλαδή μια νομική 

παρέμβαση καταναγκαστική, αλλά και μια δυσκολία ομαλής ένταξης του ατόμου στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Συνήθως εφαρμόζεται ο νόμος, που αξιώνει απροφάσιστη 

υπακοή και απαρέγκλιτη συμμόρφωση με τους νομικούς κανόνες. Αυτό το έμμεσο 

παράδειγμα του προτύπου είναι αποτρεπτικό και καθορίζει τη συμπεριφορά κάθε 

δρώντος υποκειμένου. Η εκπαίδευση επομένως μέσα από την αγωγή και την 
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κοινωνικογνωστική μάθηση, εμπλουτίζει το περιβάλλον των μαθητών με θετικά 

πρότυπα, και αποφεύγει την προβολή αρνητικών προτύπων. Στις σχολικές αίθουσες 

αναρτώνται συνήθως εικόνες με θετικά πρότυπα: Ιστορικά πρόσωπα, ήρωες, 

εφευρέτες, μεγάλοι ποιητές, ζωγράφοι
19

 κλπ. Επίσης πολλοί άνθρωποι ομολογούν ότι 

είχαν κάποιο ή κάποια ισχυρά πρότυπα στην εξελικτική πορεία της ζωής τους. Η 

οικογένεια αγωνίζεται επίσης να προστατεύσει τα παιδιά της σχολικής ηλικίας από 

την τηλεόραση και ιδίως από κάθε ακατάλληλο θέαμα. Επομένως ο Bandura 

επαναφέρει τη συζήτηση για το διδακτόν της αρετής, κάτι που εξελίσσεται στο 

διάλογο του πλατωνικού Σωκράτη με τον Πρωταγόρα, με διαφορετικές διαδικασίες, 

όπου τελικά ο Σωκράτης συναινεί στη διδασκαλία της αρετής μέσα από τη γνώση:
20

  

 

4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ALBERT BANDURA: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
21

 :  

Το θεωρητικό και το λειτουργικό περιεχόμενο της θεωρίας του Albert Bandura
22

 

διαρθρώνεται στις εξής διαδικασίες:
23

 

Διαδικασίες προσοχής
24

. 

Διαδικασίες διατήρησης της μάθησης. 

Διαδικασίες παραγωγής. 

Διαδικασίες κινήτρων
25

. 

Τα τέσσερα αυτά βασικά στοιχεία της κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας του Bandura 

συνοψίζονται στο σχήμα που ακολουθεί
26

: 
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5. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
27

 

Στην περίπτωση της προσοχής διακρίνουμε την επιλεκτικότητα, τη 

διακριτικότητα, και τη συχνότητα. Διαδικασίες προσοχής: ο παρατηρητής, α) 

προσέχει, β) παρατηρεί και γ) εξετάζει το πρότυπο.
 
Η προσοχή είναι επιλεκτική: Ο 

παρατηρητής κάθε φορά επιλέγει μέσα από ένα μεγάλο σύνολο χαρακτηριστικών και 

προτύπων, ένα ορισμένο ποσοστό που θα μιμηθεί. Οι επιλογές του παρατηρητή 

εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες τόσο σε σχέση με το πρότυπο όσο και με τον 

ίδιο τον παρατηρητή.
 28

 

Σε σχέση με τον παρατηρητή ο Bandura υποστηρίζει, πως οι διαδικασίες προσοχής 

εξαρτώνται και από:  

Σαφήνεια και διαύγεια όσον αφορά τη συμπεριφορά του, προκειμένου ο 

παρατηρητής να μην αναρωτιέται για το είδος της και τον τρόπο εκδήλωσής της. 

Συναισθηματική αξία: μια συμπεριφορά φιλική, ζεστή, ευχάριστη και ευγενική 

επηρεάζει τον παρατηρητή και μέσω της συναισθηματικής διάστασης υιοθετεί την 

ίδια συμπεριφορά. 

Απλότητα: μια συμπεριφορά, απλά δομημένη, ώστε να διευκολύνει τον παρατηρητή 

στην εκμάθησή της. 

Συχνότητα: όσο πιο συχνά παρουσιάζεται η προς εκμάθηση συμπεριφορά, τόσο πιο 

εύκολα και γρήγορα υιοθετείται. 

Διαδικασίες μάθησης 
στην 

Κοινωνικογνωστική 
θεωρία: 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
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Πρακτική χρησιμότητα: η επιτυχημένη συμπεριφορά του προτύπου αμείβεται και 

έτσι ο παρατηρητής δε διστάζει να τη μιμηθεί με απώτερο σκοπό να πάρει μια 

αμοιβή.
29

Σε σχέση με τον παρατηρητή δίνεται μεγάλη σημασία στα ατομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου
30

:  

Γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες: Οι ιδέες, αντιλήψεις, στάσεις που ήδη έχουν 

διαμορφωθεί στο άτομο, καθορίζουν την υιοθέτηση της μιας ή της άλλης 

συμπεριφοράς, στη μίμηση του ενός ή του άλλου προτύπου. 

 

6. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ:
31

  

Ενδιαφέροντα, αξίες, συναισθήματα παρατηρητή και προτύπου παρουσιάζουν 

μια συνάφεια, σχέση και εγγύτητα. 
32

Έτσι η μίμηση γίνεται με αμοιβαία συμφωνία 

απόψεων. Ο ερευνητής επιστρατεύει την αντίληψη, που στηρίζεται στην μετά 

προσοχής παρατήρηση της πραγματικότητας, καθώς και τα συναισθήματά του σε 

σχέση με τα ευάρεστα ή δυσάρεστα γεγονότα. Ο άνθρωπος ως δρων κοινωνικό ον 

επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση με τα πρότυπα και οικειοποιείται τα θετικά τους 

στοιχεία. Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των παρατηρηθέντων όλα τα 

καινοφανή και σημαντικά στοιχεία ακολουθούν τη μνημονική κατοχύρωση, ώστε να 

διατηρηθούν και να λειτουργήσουν με τη βοήθεια του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Η διατήρηση των γεγονότων και των βιωμάτων που αποκτώνται 

συνειδητά ή ασυνείδητα αποκτούν μία αλληλουχία και κωδικοποιούνται, ώστε να 

είναι λειτουργικά σε δεδομένη κατάσταση. Η κωδικοποίηση είναι εικονική ή 

γλωσσική ή λεκτική. Οι εικόνες μπορούν να ανακληθούν στη μνήμη μας και από 

ακουστικά ερεθίσματα ο ήχος ανακαλεί την εικόνα.  

 

7. Ο JEAN PIAGET ΑΣΚΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ. 

Εδώ χρειάζεται προσοχή να μην φτάσουμε στον βερμπαλισμό της εικόνας, 

που κατά τον Jean Piaget μπορεί να είναι χειρότερος από τον βερμπαλισμό των 

λόγων
33

. Αναφερόμενος ο Jean Piaget στις άμεσες μεθόδους διδασκαλίας κάνει 

ιδιαίτερη μνεία για τον βερμπαλισμό της εικόνας, κάτι που πρέπει να προσέξουν όσοι 

εφαρμόζουν την κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura και ιδιαίτερα στην 

προβολή των εικόνων με τα πρότυπα:
34

 «Eνώ στις ενεργητικές μεθόδους έχουμε 

ενεργητική συμμετοχή του μαθητή με κινητοποίηση και δραστηριοποίηση, στις 
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άμεσες μεθόδους το κυρίαρχο στοιχείο είναι η επικράτηση της εικόνας. Η 

εποπτική διδασκαλία εξαίρεται στο έπακρο και στη θέση των πραγμάτων 

τοποθετείται η εικόνα. Έτσι, ενώ παλαιότερα το σχολείο χαρακτηρίζονταν ως το 

σχολείο των λόγων, με την έξαρση της λογοκοπίας και του βερμπαλισμού, τώρα η 

εικόνα έχει την κυρίαρχη θέση και έχουμε το βερμπαλισμό της εικόνας.
35

 Ο Piaget 

τονίζει ότι η χρήση της εικόνας δεν προάγει την ενεργητική μάθηση. Έχει 

παρατηρηθεί ότι ο καταιγισμός της εικόνας, όπως τουλάχιστον τη βρίσκουμε στο 

παραδοσιακό σχολείο, δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα της 

μάθησης. Το σχολείο πίστευε ότι αναρτώντας πίνακες, σχεδιαγράμματα και εικόνες 

θα μπορούσε να ενισχύσει τη μάθηση. Αυτή η συνεχής εξοικείωση με τις εικόνες 

δημιούργησε μια αδιαφορία παρατήρησης και μελέτης του εικονιζόμενου 

αντικειμένου».
36

 Ο Jean Piaget υποστηρίζει ότι:
 37

 Η εικόνα στις λειτουργικές της 

εκφάνσεις δεν ενισχύει τη ενεργητική μάθηση. Σε σχέση όμως με τις λεκτικές 

μεθόδους αποτελεί πρόοδο, αλλά δίνει την ψευδαίσθηση, ότι αποτελεί καινοτομία. 

Μπορούμε να μιλήσουμε για τον βερμπαλισμό της εικόνας, που αναστέλλει την 

αυθόρμητη δραστηριότητα. Οι εικόνες παγιδεύουν επίσης τη δημιουργικότητα γιατί 

είναι καθηλωτικές:
38

 «Με τον ίδιο τρόπο, μια παιδαγωγική θεμελιωμένη πάνω στην 

εικόνα, ακόμα και αν εμπλουτιστεί από τον προφανή δυναμισμό του φιλμ, παραμένει 

ακατάλληλη για το σχηματισμό της ενεργητικής δημιουργικότητας. Γιατί η νόηση δεν 

μπορεί να συρρικνωθεί στις εικόνες ενός φιλμ. Είναι περισσότερο συγκρίσιμη με τον 

κινητήρα που εξασφαλίζει το ξετύλιγμα των εικόνων και κυρίως με τους 

κυβερνητικούς μηχανισμούς που θα εξασφάλιζαν ένα τέτοιο ξετύλιγμα, χάρη σε μια 

εσωτερική λογική και με διαδικασίες αυτορρύθμισης και αυτοδιόρθωσης. Με λίγα 

λόγια, η εικόνα, το φιλμ, οι οπτικοακουστικές μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιεί κάθε 

παιδαγωγική που θέλει να δώσει στον εαυτό της την ψευδαίσθηση ότι είναι 

σύγχρονη, όλα αυτά είναι πολύτιμα βοηθητικά μέσα και είναι προφανές ότι σε σχέση 

με τις καθαρά λεκτικές μεθόδους αποτελούν πρόοδο. Αλλά υπάρχει ένας 

βερμπαλισμός της εικόνας-όπως υπάρχει ένας βερμπαλισμός της λέξης- και 

αντιπαραβαλλόμενες με τις ενεργητικές μεθόδους, οι άμεσες μέθοδοι δεν κάνουν 

τίποτε άλλο από το να υποκαθιστούν (από τη στιγμή που ξεχνούν την ακατάλυτη 

προτεραιότητα της αυθόρμητης δραστηριότητας και της προσωπικής ή αυτόνομης 

έρευνας του αληθινού) τον παραδοσιακό βερμπαλισμό με αυτόν τον ήπιο, κομψό και 

ραφινάτο βερμπαλισμό 
39

». 
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8. Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
40

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ 

ΚΩΔΙΚΑ.
41

 

Η λεκτική κωδικοποίηση συνδέεται με τον γλωσσικό κώδικα. Από τις λέξεις 

οδηγούμαστε στα πρότυπα, αφού η δύναμη της γλώσσας περιγράφει ανάγλυφα τη 

συμπεριφορά των προτύπων. Εδώ έχουμε το αισθησιοκινητικό στάδιο, που 

αντιστοιχεί σε μία ορατή πραγματικότητα, και στη συνέχεια το συμβολικό και το 

σημειακό στάδιο. Αυτό οδηγεί το δρων κοινωνικό υποκείμενο στην κωδικοποίηση 

και επέκεινα στην αποκωδικοποίηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς 
42

. 

43
 

Σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση και την κωδικοποίηση των προτύπων είναι και 

η επανάληψη. Είναι χαρακτηριστική η λατινική ρήση: Repetitio mater studiorum 

est
44

:Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Ο Bandura συμπληρώνει ότι για να 

ευδοκιμήσει η διαδικασία της διατήρησης, χρειάζεται οργάνωση των γνώσεων. Οι 

Συμβολική κωδικοποίηση: Δύο συστήματα 
μετατροπής των χαρακτηριστικών του προτύπου.  

ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η δημιουργία εικόνων 
σε σχέση με το 

πρότυπο. 

Στο άκουσμα ενός 
συγκεκριμένου 

ονόματος, 
ανακαλούμε στη 
μνήμη την εικόνα 
του συγκεκριμένου 

προσώπου. 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι λέξεις 
χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν το 
πρότυπο. 

Ο Bandura υποστηρίζει 
πως είναι πιο εύκολο να 
μάθει κάποιος κάτι αν 
διαβάσει τις οδηγίες 

χρήσης παρά αν του γίνει 
μια επίδειξη με εικόνες. 
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γνώσεις είναι προϊόν της αφομοίωσης ολόκληρου του παραστατικού κύκλου. 

Επομένως το άτομο δε δέχεται παθητικά τις γνώσεις και τα ερεθίσματα, αλλά 

παρεμβάλλει την προσωπικότητά του ως ενεργό κοινωνικό υποκείμενο, με κριτική 

σκέψη και όχι τυφλή αποδοχή. Έχει επομένως αξιολογικά κριτήρια, τα οποία δρουν 

ανασταλτικά και αποτρεπτικά, όπου αυτό απαιτείται. Ακόμα μπορεί να ενεργοποιήσει 

τις συμπεριφορές των προτύπων, που οδηγούν σε κοινωνικούς και γνωστικούς 

μηχανισμούς σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα και την υπάρχουσα κουλτούρα της 

κοινωνίας, στην οποία έχει ενταχτεί.  

9. ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ Ο BANDURΑ: ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
45

. 

Τα τέσσερα στάδια που διακρίνει ο Bandura είναι τα εξής
46

: Συμβολική 

κωδικοποίηση (μέσω εικονικού ή γλωσσικού συστήματος), Συμβολική επανάληψη (η 

εσωτερική διεργασία που αναπαράγει με τη φαντασία τη συμπεριφορά), Πραξιακή 

επανάληψη (η πραγματική επανάληψη της συμπεριφοράς) και η γνωστική οργάνωση 

(τονίζεται η σημασία της γνωστικής λειτουργίας και οργάνωσης στη μάθηση):.
47

 

 

 

10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
48

 

 Συμβολική κωδικοποίηση. 

Πραξιακή επανάληψη. 

Γνωστική 
οργάνωση. 

Συμβολική επανάληψη. 
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Η έννοια της παραγωγής στηρίζεται στην εκτέλεση της συμπεριφοράς που 

αναδεικνύει το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Για να φτάσει κανείς στην εκτέλεση 

μέσα από την ιδεατή συμπεριφορά τού προτύπου, χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες, 

που προσιδιάζουν στο πρότυπό του. Αν θαυμάζεις έναν μεγάλο αθλητή πρέπει να 

έχεις τις βιολογικές προϋποθέσεις, ώστε να ξεκινήσεις μια παρόμοια 

δραστηριότητα
49

.  

 

 

11. Η ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ: FEEDBACK.
50

 

Όταν οι εισροές των προτύπων δε φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

και τα outputs είναι μη αναμενόμενα, επανερχόμαστε στα inputs και τότε ακολουθεί 

αναγκαστικά η ανατροφοδότηση:Feedback. Σε περίπτωση που επιμείνουμε στην 

αρχική μας θέση και δεν επιχειρήσουμε την δέουσα αλλαγή, δηλαδή τη θετική 

ανατροφοδότηση, τότε θα υπάρξει στασιμότητα και η συμπεριφορά θα φέρει τα 

χαρακτηριστικά της αρνητικής ανατροφοδότησης και όχι τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, που είχαμε θέσει αρχικά στους σκοπούς και στόχους μας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και σε επιμέρους εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Κινητικές δεξιότητες 

• Η σωματική 
αρτιότητα και 
ικανότητα του 
παρατηρητή. 

• Μόνο αν 
υπάρχουν τα 
απαραίτητα 

σωματικά εφόδια 
θα μπορέσει ο 
παρατηρητής να 
μιμηθεί επιτυχώς 
το πρότυπο. 

Παρατήρηση 
δράσης 

• Η δράση του 
προτύπου δεν 
πρέπει να είναι 
αποσπασματική 

• Ο παρατηρητής 
πρέπει να έχει 
συνεχή και 

συνολική εποπτεία 
της δράσης που 
θα μιμηθεί ή θα 

απορρίψει. 

Ανατροφοδότηση 

• Η πρώτη 
προσπάθεια 

μίμησης (όπως 
οτιδήποτε 

συμβαίνει για 
πρώτη φορά), 
μπορεί να μην 
είναι επιτυχής. 

• Σε ρόλο 
διορθωτικό και 
συμβουλευτικό. 

• Οδηγεί σε σωστά 
αποτελέσματα. 
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 Αυτή η επιστροφή στα εισερχόμενα αποτελεί το ζητούμενο σε κάθε εκπαιδευτική 

ενέργεια και οδηγεί σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, διαφορετικά η κοινωνία 

οδηγείται σε στασιμότητα και κοινωνικές εκρήξεις 
51

. 

 

 

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό η ανατροφοδότηση: Feedback θα γίνει συστηματικά, 

μέχρις ότου φτάσουμε στις επιθυμητές εκροές δηλαδή στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Η Ανατροφοδότηση αλλάζει και ενισχύει τα εισερχόμενα, αυτά 

τροποποιούνται, και ξεκινάει εκ νέου η επεξεργασία. Τα εξερχόμενα θα είναι 

διαφορετικά μετά την ανατροφοδότηση. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 

πτυχές των ανθρώπινων αναγκών. Στην περίπτωση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας 

του Bandura θα γίνει αλλαγή των προτύπων καθώς και της γενικότερης διαδικασίας 

της αγωγής και της μάθησης. Η τροποποίηση αυτή συμβαδίζει ήδη και με τη δική μας 

τροποποίηση, στο τροποποιημένο ήδη πολιτισμικό περιβάλλον. 

 

12. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BANDURA
52

. 

Το τελευταίο στάδιο είναι τα κίνητρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό στάδιο 

στην κοινωνικο-γνωστική θεωρία του Bandura. Σε κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά 

αναζητούμε τα κίνητρα. Η συμπεριφορά εξαρτάται επίσης από τα αποτελέσματα κάθε 

πράξης. Το δρων κοινωνικό υποκείμενο προτάσσει το αποτέλεσμα της πράξης. Αυτό 

που οι γονείς επισημαίνουν στα παιδιά: Πρώτα σκεπτόμαστε και μετά πράττουμε 

     Η ανατροφοδότηση 

          «επιστρέφει» 

        στα εισερχόμενα! 
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και όχι πρώτα πράττουμε και μετά σκεπτόμαστε. Αν κάποιος πράξει και μετέπειτα 

σκεφτεί τις συνέπειες, τότε οι συνέπειες μπορεί να είναι οδυνηρές και μη 

αναστρέψιμες.  

Ο άνθρωπος βλέπει το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του προτύπου a priori 

σκέφτεται και μετά πράττει. Ο Βandura κωδικοποιεί τα κίνητρα ως εξής
53

:Τα 

κίνητρα ανάγονται στην παρώθηση του υποκειμένου για το πράττειν. Έχει προηγηθεί 

η παρατήρηση και έχουν συναχθεί τα συμπεράσματα. Το δρων κοινωνικό υποκείμενο 

έχει κάνει την επιλογή του, χωρίς να γενικεύει και τελικά οδηγείται στην πράξη. Η 

επανάληψη της πράξης κατά τον Βandura εξαρτάται από το θετικό αποτέλεσμα
54

. 

Συνεκτικό στοιχείο λειτουργίας των κινήτρων αποτελούν τα εξωγενή και ενδογενή 

ερεθίσματα. Τα εξωγενή ερεθίσματα σχετίζονται με τα ευάρεστα ή δυσάρεστα 

γεγονότα, ενώ στα ενδογενή συγκαταλέγονται οι συνέπειες των πράξεων, το 

ωφελιμιστικό περιεχόμενο και η αυτό-ενίσχυση. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η 

εσωτερική ενίσχυση που αξιολογεί τις στάσεις των προτύπων. Αυτό θωρακίζει το 

δρων κοινωνικό υποκείμενο, το παραδειγματίζει, ώστε να προλαμβάνει δυσάρεστες 

εκπλήξεις από παρορμητικές συμπεριφορές και αποφάσεις. Εδώ νομίζουμε ότι ο 

κώδικας της δεοντολογίας λειτουργεί προστατευτικά για τις επιλογές του, 

σταθμίζοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, που έχει μία σταθερή γραμμή 

πλεύσης.:
55

 

Σύμφωνα με το Bandura οι διαδικασίες κινήτρων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

Η εξωτερική ενίσχυση: Εξωγενή κίνητρα: η εξωτερική ενίσχυση, υλικές απολαβές, 

κοινωνική αναγνώριση ή απόρριψη. Ενδογενή κίνητρα (Συνέπειες της δράσης, 

Προσωπικά κριτήρια, Αυτό-ενίσχυση). 

Η συμβολική- εσωτερική ενίσχυση: η εσωτερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

και των συνεπειών της δράσης του προτύπου. 

Η αυτό-ενίσχυση: Ο βαθμός ομοιότητας ή απόκλισης των δεδομένων θα οριοθετήσει 

και την αυτοενίσχυση: 
56

 

Συμπερασματικά οι κώδικες της συμπεριφοράς των προτύπων έχουν χαρακτήρα 

πληροφοριακό και παρωθητικό, η δε αξιολόγηση από το ίδιο το υποκείμενο 

λειτουργεί ως ανασταλτικός μηχανισμός, αφού επιλέγει τις θετικές συμπεριφορές και 

απορρίπτει τις αρνητικές. Κατά την άποψή μας οι διαδικασίες αυτές περιέχουν έναν 

συμβολικό καταναγκασμό και ο παιδαγωγός δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση 

προβολής εικόνων,  που δείχνουν τιμωρητικές διαδικασίες προτύπων, με τη σκέψη 
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ότι θα δημιουργήσουν αναστολές στους μαθητές και θα καταστρέψουν κάθε ίχνος 

δημιουργικότητας. Αυτό δημιουργεί μια αντισυμπεριφορά, που είναι 

αντιπαιδαγωγική και δεν έχει μονιμότητα. Το καλύτερο θα ήταν να προβληθεί η 

εικόνα της τάξης σε μια συλλογική δράση και να διαφανεί η διαφοροποίηση των 

υποκειμένων, χωρίς την εξατομίκευση και την προβολή σκηνών, που οι μαθητές 

τιμωρούνται για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εδώ θα ορθωθεί ο κώδικας της 

ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς και θα αποφευχθεί η ετερονομία. 

 

 13. Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗN ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BANDURA
57

. 

Σε μία σύζευξη τριών νέων παραγόντων, ο Bandura, μεταπλάθει τη 

θεωρητική σκέψη του μέσα από νέες αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες. Διαχωρίζει την 

αυτοτέλεια των τριών παραγόντων και τους θεωρεί ισάξιους και αλληλεπιδρώμενους. 

H λειτουργία του κάθε παράγοντα συναρτάται με την τελική συμπεριφορά στα 

πλαίσια της αμοιβαιότητας, που συνδιαμορφώνει τη βουλησιαρχική επιλογή του 

ατόμου, με τη παρέμβαση της υποκειμενικής του στάσης: «…Η ελευθερία ορίζεται 

με βάση τον αριθμό των επιλογών που έχει στη διάθεσή του το άτομο και το 

δικαίωμά του να τις ασκήσει».
58

 Στο σχήμα που ακολουθεί καταγράφονται οι τρεις 

παράγοντες, όπως τους καθορίζει ο Βandura. Πρόκειται για το σχήμα της τριαδικής 

αμοιβαίας αιτιοκρατίας:
59

. Σύμφωνα με τη θέση αυτή το άτομο έχει διαφορετική 

συμπεριφορά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα δράσει ως κοινωνικό υποκείμενο
60

. 

Το δρων κοινωνικό υποκείμενο δεν εξαρτάται μόνον από το περιβάλλον ή από τις 

ενδογενείς καταβολές του, αλλά και από τη συμπεριφορά του, που παρεμβαίνει στο 

περιβάλλον και δημιουργεί νέα δεδομένα, όπως φαίνεται στη σχηματική παράσταση 

που ακολουθεί:
61

. Άτομο, συμπεριφορά και περιβάλλον δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν ιεραρχικά, μιας και αν ένας από τους όρους εκλείψει, το μοντέλο παύει 

αμέσως να είναι λειτουργικό και χάνει τη δυναμική και λειτουργική του διάσταση. 

14. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑΣ (TRIADIC RECIPROCAL 

DETERMINISM)
62

. 

Ο Bandura ασκεί κριτική τόσο «στην περιβαλλοντική αιτιοκρατία (ορθόδοξος 

συμπεριφορισμός) όσο και στη «βιολογική και ατομική αιτιοκρατία
63

».Θεωρεί τις 

θεωρίες αυτές μονοδρομικές, γιατί αποκλείουν το δρων κοινωνικό υποκείμενο που 
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επεμβαίνει προσωπικά και μετασχηματίζει τις καταστάσεις. Ο Bandura υιοθετεί το 

μοντέλο της αμοιβαίας τριαδικής αιτιοκρατίας(triadic reciprocal determinism) και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι :
64

 «η ανθρώπινη συμπεριφορά και η λειτουργία του 

ανθρώπου ως κοινωνικού όντος ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα που προκύπτει από τη 

συνεχή αλληλεπίδραση και των τριών παραγόντων της συμπεριφοράς(Σ) (των 

ενδοπροσωπικών στοιχείων του ατόμου(Α) και των γεγονότων του 

περιβάλλοντος(Π)
65

. 

 

  

Ο Bandura αναφέρεται και στην αυτοκαθοδήγηση (Self-direction),που αξιολογεί τις 

πράξεις και μάς οδηγεί στον κοινωνικό έλεγχο. Είναι η αυτονομία και η ετερονομία 

που καθορίζει και αυτοκαθορίζει κάθε ανθρώπινο ον
66

.Γενικότερα παρατηρούμε ένα 

πλέγμα αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων και το δρων 

κοινωνικό υποκείμενο βρίσκεται πάντα στο μεταίχμιο, προσπαθώντας να 

εξισορροπήσει την καθημερινότητά του. 

Κατά τον Bigge η αλληλεπίδραση στη θεωρία του Bandura διαφοροποιείται από τις 

υπάρχουσες συμπεριφοριστικές θεωρίες
67

: 

1. Ο Bandura δέχεται την πραγματικότητα της αιτιοκρατίας, αλλά αμφισβητεί την 

ιδέα ότι η αιτιοκρατική διαδικασία μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης. 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

ATOMO 
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Αντίθετα κατά τη δική του γνώμη, η αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος 

είναι μια διαδικασία, που χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα (a reciprocal process)
68

. 

2. Η αλληλεπίδραση μονής κατεύθυνσης σημαίνει ότι:
69

«…τα άτομα και οι 

περιβαλλοντικές καταστάσεις θεωρούνται ανεξάρτητες οντότητες που συνδυάζονται 

μεταξύ τους για να παραγάγουν τη συμπεριφορά». 

3. Στην αλληλεπίδραση διπλής κατεύθυνσης:
70

«…η συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως 

αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης του ατόμου και του περιβάλλοντος, που καθένα με 

τη σειρά του, επιδρούν το ένα στο άλλο, το άτομο επενεργεί πάνω στο περιβάλλον 

και το περιβάλλον επενεργεί πάνω στο άτομο. Το ένα αποκρίνεται στο άλλο». 

4. Η αμοιβαία αλληλεπίδραση (reciprocal interaction) σημαίνει ότι:
71

«…οι 

αλληλοεξαρτώμενες συμπεριφορές, άλλοι προσωπικοί παράγοντες και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες λειτουργούν συζευγμένοι μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας 

αμοιβαίας αλληλεπίδρασης ως αλληλένδετοι παράγοντες αμοιβαίου καθορισμού.» 

Σε ό,τι αφορά τη συμβολική αλληλεπίδραση ο Bandura παρατηρεί ότι η 

συμπεριφορά δε στηρίζεται μόνο στις εναλλακτικές πρακτικές, αλλά στις νοητικές 

ικανότητες του ατόμου . Η κοινωνική μάθηση δεν μπορεί να στηριχτεί σε 

διαμορφωμένο κώδικα ψυχολογικής συμπεριφοράς. Ο Bandura ασκεί κριτική στις 

συμπεριφοριστικές θεωρίες, που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρακτικά επιτεύγματα 

και όχι στους παράγοντες που συνιστούν και επηρεάζουν την ενσυνείδητη παρουσία 

του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική η θέση του Bandura:
72

. «Ούτε οι γονείς ούτε οι 

δάσκαλοι μπορούν να κάνουν τα παιδιά να συμμορφωθούν προς όλους τους 

ευσεβείς τους πόθους». 

Η θεωρία του Bandura έχει δεχτεί τη επίδραση και άλλων θεωριών χωρίς να 

αφίσταται μίας νέας προσέγγισης της αγωγής και της μάθησης, για το λόγο αυτό 

προτάσσει τον όρο «κοινωνική μάθηση». Μέσα από τη θεωρία των προτύπων ο 

Bandura θέλει να οδηγήσει το δρων κοινωνικό υποκείμενο σε μια αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς του χωρίς δεσμευτικές παρεμβάσεις. Ο Bandura δίνει στα άτομα τη 

δυνατότητα να κάνουν τις επιλογές τους με βουλησιαρχικό τρόπο και με πλήρη 

συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους. Όπως παρατηρεί ο Bigge: «Όσο 

μεγαλύτερη είναι η διορατικότητά τους, η εμπειρία τους και η δυνατότητά τους να 

επηρεάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόοδος προς την 

επίτευξη των στόχων τους»
73

. 
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Η μάθηση με παρατήρηση και μίμηση προτύπου κατευθύνει το δρων κοινωνικό 

υποκείμενο από την κοινωνικογνωστική μάθηση και τη μαθησιακή αυτοτέλεια σε μια 

αυτοτελή και αυτόνομη δράση. Η εκπαίδευση οφείλει να επιμορφώσει τους 

εκπαιδευτικούς σε καινοτόμες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, ώστε να εισάγουν εκείνες 

τις στρατηγικές, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να χειραφετηθούν και να περάσουν 

από :το γνώναι και ειδέναι στο βούλεσθαι και δραν. 

 

15. Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ALBERT BANDURA 
74

  

O Bandura έχει διαφορετική άποψη από τους ψυχοβιολόγους, τον Lorenz 

και τον Freud. Ο Bandura ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την επιθετική συμπεριφορά.Oι 

άνθρωποι δεν είναι ούτε επιθετικοί, ούτε ειρηνόφιλοι, αλλά γίνονται με τη μίμηση 

των προτύπων:
75

 «Ο Bandura στο σύγγραμμά του: «επιθετικότητα με βάση την 

κοινωνική ανάλυση», παραθέτει τις διάφορες θεωρίες που ερμηνεύουν την επιθετική 

συμπεριφορά και αναλύει τις προϋποθέσεις δημιουργίας και εδραίωσης της 

επιθετικής συμπεριφοράς, με βάση το μαθησιακό πρότυπο της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή η επιθετικότητα μπορεί να μην είναι 

αποτέλεσμα ενδογενούς αντίδρασης( θεωρία του Lorenz) ούτε το αποτέλεσμα 

παρεμπόδισης μιας σκόπιμης ενέργειας(θεωρία Dollard) για την «αποστέρηση 

επιθετικότητας», που όμως αφήνει αναπάντητο το ερώτημα της εμφάνισης της 

επιθετικότητας εκεί που δεν έχει προηγηθεί κατάσταση αποστέρησης. Η 

επιθετικότητα υποστηρίζει ο Bandura,είναι μια συντελεστική αντίδραση του ατόμου 

που την χρησιμοποιεί ως μέσο για να πετύχει κάποια αναμενόμενη αμοιβή ή κατά 

κύριο λόγο μια μιμητική αντίδραση που προκύπτει από την παρατήρηση επιθετικών 

προτύπων». Ειδικότερα ο Bandura,σε ό,τι αφορά την επιθετικότητα υποστηρίζει τα 

εξής:
76

 

1. Η επιθετική συμπεριφορά μαθαίνεται από το κοινωνικό υποκείμενο χωρίς την 

προσωπική του δράση, την ενίσχυση ή την τιμωρία, αλλά με παρατήρηση και μίμηση 

των αντίστοιχων προτύπων με θετική ή αρνητική συμπεριφορά, δηλαδή αρκεί να 

παρατηρήσει: «… ένα άλλο άτομο πρότυπο σε πραγματική, συμβολική ή λεκτική 

μορφή
77

». 

2. «Η έμμεση εσωτερική ενίσχυση (vicarious reinforcement –Verstaerkung),είναι 

ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη δόμηση μιας επιθυμητής και κοινωνικής 
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συμπεριφοράς
78

». 3. Ο ρόλος της ενίσχυσης είναι συμβολικός, ένα είδος 

«εσωτερικής συμβολικής άσκησης» ή «γνωστικής επανάληψης» και «εσωτερικού 

προγραμματισμού του ατόμου
79

». 

4. Τα κίνητρα για την πράξη δημιουργούνται, επίσης από την αίσθηση της ικανότητας 

(αξιοσύνη),που έχει το άτομο για τον εαυτό του
80

». 

 

16. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ALBERT BANDURA ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
81

 

Η εφαρμοσμένη παιδαγωγική πιστεύει ότι η θεωρία είναι συστηματοποιημένη 

πράξη και τανάπαλιν. Με αυτή την παραδοχή επισημαίνει μια σειρά από προτάσεις 

που δεν είναι δεσμευτικές και τελικά η εφαρμογή τους επαφίεται στους γονείς και 

στους εκπαιδευτικούς. Στο ερώτημα πώς συντελείται η μάθηση με μίμηση προτύπου 

Bandura :
82

 

1. «Στις νέες του αυτές οι μελέτες κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα που 

χαρακτηρίζουν και την ουσία της θεωρίας του για τη μάθηση με παρατήρηση και 

μίμηση προτύπου τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι α). Επιρροές των προτύπων 

έχουν κατά κύριο λόγο πληροφοριακό χαρακτήρα…( Bandura 1976, σελίδα 23Β). Η 

«συμπεριφορά του ατόμου μαθαίνεται και οργανώνεται από ενδιάμεσες βασικές 

λειτουργίες και μηχανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα πριν από την εκδήλωση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς (Bandura 1976,σ. 45). .γ) «η αμοιβή» (.ως ενίσχυση του 

παρατηρητή ή του προτύπου για τη μάθηση με παρατήρηση και μίμηση προτύπου… 

«παίζει κυρίως έναν παρωθητικό ρόλο και με την έννοια αυτή δεν αποτελεί και τόσο 

έναν αναγκαίο παράγοντα» (Bandura 1976 σ. 51). Από τα παραπάνω διαπιστώνει 

κανείς ότι ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από πληροφορίες και ότι η πραγματική μάθηση 

έρχεται ως αποτέλεσμα ενδιάμεσων πνευματικών λειτουργιών και διεργασιών Με 

βάση τις αντιλήψεις αυτές ο Bandura είναι προφανές ότι ασπάζεται ως προ το 

σημείο αυτό το γνωστικό μοντέλο μάθησης το οποίο υποθέτει ότι μεταξύ των 

παρωθητικών ερεθισμάτων και των αντιδράσεων του ατόμου, ή αλλιώς μεταξύ της 

απόκτησης της συμπεριφοράς του παρατηρητή μέσω ενός προτύπου και της 

εκδήλωσής της μεσολαβούν ενδιάμεσες γνωστικές διαδικασίες (Edelmann 1996, σ.. 

286).Παράλληλα ο Bandura ξεχωρίζει τη μάθηση ως απόκτηση 

συμπεριφοράς(μάθηση με στενή έννοια) και τη μάθηση ως εκδήλωση ή εφαρμογή της 

συμπεριφοράς( μάθηση με την ευρεία έννοια)-κάτι που συναντά κανείς σε πολλές 
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θεωρίες και κυρίως στις γνωστικές
83

». Η μάθηση ως εκδήλωση η εφαρμογή της 

συμπεριφοράς μας η σημασία ευρεία έννοια κάτι που συναντά κανείς σε πολλές 

θεωρίες και κυρίως στις γνωστικές πιο συγκεκριμένα ο Bandura 1976, 1979 

διαφοροποιεί το όλο γεγονός της μάθησης με παρατήρηση και μίμηση προτύπου σε 

δύο ομάδες τη φάση της απόκτησης γνώσεων και τη φάση της εκτέλεσης των 

γνώσεων
84

 1979, σ. 34 και 36.  

2. Η επιθυμητή συμπεριφορά μαθαίνεται μέσω καθημερινών πράξεων στην 

οικογένεια και στο σχολείο και όχι μέσα από διαλέξεις . 

2. Η έξαρση του bullying στα σχολεία καθιστά επιτακτική την ανάγκη προβολής 

θετικών και όχι αρνητικών προτύπων και ενίσχυση της αυτορρύθμισής του. μαθητή. 

3.Προτεραιότητα στην επιβράβευση των μαθητών θα έχει η ενθάρρυνση και όχι η 

αμοιβή. 

4. Οικοδόμηση παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη και στο παιδαγωγικό τακτ 

του εκπαιδευτικού. 

5. Τέλος η παρρησία και η συνεργασία του παιδιού ατομικά και ομαδικά μέσα από 

την ομάδα εδραιώνει την ανάγκη αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης σε πνεύμα 

αμοιβαιότητας και ισότητας στο σχολείο, που πρέπει να είναι κοινότητα ζωής και όχι 

στίβος ανταγωνισμού. 

 

17. Η ΜΙΜΗΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ Μ. Μ. Ε.:ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
85

 

Τις επικίνδυνες επιπτώσεις των αρνητικών προτύπων μέσω των ΜΜΕ τις 

βλέπει κανείς στην ανεξέλεγκτη διαφήμιση και στην παραγκώνιση των υγιών 

προτύπων. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά που επιχειρεί ο Pierre Castel,για την 

επίδραση των μηνυμάτων του ραδιοφώνου στις επιλογές των μητέρων για την 

ανατροφή και την υγεία των παιδιών τους:
86

.«Οι μητέρες της Γαλλόφωνης Αφρικής: 

«…κάτω από την επίδραση μιας έντονης διαφημιστικής καμπάνιας πείστηκαν-χωρίς 

αυτό να αναφέρεται ρητά στη διαφήμιση-ότι το γάλα σκόνη ήταν προτιμότερο για 

τα παιδιά τους, από το μητρικό γάλα. Δυστυχώς επειδή το γάλα σκόνη, ήταν πολύ 

ακριβό, δεν αγόραζαν αρκετή ποσότητα και το αραίωναν με πολύ νερό. Παράλληλα 

δεν τηρούνταν όλοι οι όροι που απαιτεί η υγιεινή. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί 

υποσιτισμός και ασθένειες με διαρκώς μεγαλύτερη συχνότητα για τα μωρά. Και τι να 
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πούμε για τις μητέρες εκείνες, της Ακτής του Ελεφαντοστού, που έδιναν στα μωρά 

τους Nescafe:Τρεις φορές την ημέρα το ραδιόφωνο τους έλεγε:
87

 «Το Nescafe κάνει 

τους άνδρες πιο γερούς, τις γυναίκες πιο χαρούμενες και τα μωρά πιο έξυπνα». Τα 

σχολεία πρέπει να προβάλλουν στους μαθητές τους πρότυπα όχι για τη δημιουργία 

δουλικών έξεων, αλλά για τις πανανθρώπινες αξίες και φυσικά για τη γνωστική 

αυτοτέλεια και την ειρηνική τους συνύπαρξη στο περιβάλλον και την εξισορρόπηση 

των δυνάμεων του νου και της ψυχής, ώστε να καταστεί η ζωή τους, αξία ζωής. Θα 

παρατηρήσουμε επίσης ότι τα καλύτερα πρότυπα δεν είναι ούτε ο βερμπαλισμός των 

λόγων, ούτε ο βερμπαλισμός της εικόνας, αλλά η σωστή επιλογή και πέραν τούτου οι 

καθημερινές πράξεις των ενηλίκων και όχι οι καθημερινές διαλέξεις. Η αμετροέπεια 

στην προβολή προτύπων μπορεί να οδηγήσει στην εξάτμιση του ενδιαφέροντος και η 

ψυχολογία μάς υπενθυμίζει, ότι χωρίς ενδιαφέρον η μάθηση είναι στιγμιαία και 

επιφανειακή και θα αποσβεστεί «θάττον ή βράδιον». Ειδικότερα για όσους ασκούν 

έργο αγωγής και μάθησης, και ιδιαίτερα για εμάς τους εκπαιδευτικούς προέχει η ορθή 

επιλογή προτύπων με αντικειμενικά κριτήρια χωρίς να ενδώσουμε στις ομάδες 

αναφοράς (Begugsgruppen), και μάλιστα όταν διακυβεύεται η προσωπικότητα 

καθώς και η ηθική και η βιολογική σφαίρα κάθε δρώντος κοινωνικού υποκειμένου. 

 

18. Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΝ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΜΕ ΜΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ
88

:  

Ο Πρωταγόρας διαλέγεται με τον Σωκράτη για το διδακτόν της αρετής και 

αναφέρεται στα θετικά πρότυπα αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στα αρνητικά και στις 

διαδικασίες της μίμησης των προτύπων με απροφάσιστη υπακοή των 

παιδαγωγούμενων στους παιδαγωγούς. Ο ρόλος των γονιών και του παιδαγωγού είναι 

εμφανής στο διδακτόν της αρετής, αλλά η υπακοή είναι προϋπόθεση και σε κάθε 

παρέκκλιση εφαρμόζονται οι σωματικές ποινές. Το παιδί παρομοιάζεται με το δέντρο, 

που ο κηπουρός το ισιώνει λυγίζοντάς το. Η θεωρία αυτή είναι αντιπαιδαγωγική και 

παραποιεί τη δομή του παιδαγωγικού φαινομένου. Δεν είναι δυνατό να εξομοιώσουμε 

τα παιδιά με τα φυτά, ούτε να ταυτίσουμε τον ρόλο του παιδαγωγού με τον ρόλο του 

κηπουρού. Στα πρότυπα ο Πρωταγόρας προηγείται του Bandura, αφού τα πρότυπά 

του είναι: ποιητές και ήρωες, που τα παιδιά καλούνται να τους μιμηθούν. Τέλος, ο 

Πρωταγόρας πιστεύει ότι οι κυρώσεις οδηγούν στην ευθύνη, δηλαδή στην 

αυθυπεύθυνη προσωπικότητα, με κώδικα αξιών την ευκοσμία και την ευπρέπεια, που 
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βάζουν τον άνθρωπο στην ευθεία οδό δηλαδή στο: ευ πράττειν, και στο ευ 

ποιείν:
89

«Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική ηλικία να διδάσκουν και 

να νουθετούν, συνεχίζοντας για όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει 

ένα παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα του και ο παιδαγωγός του 

και ο ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι' αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα 

βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του λόγο και 

εξηγώντας του ότι αυτό είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το 

άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά πρέπει να τα κάνεις και 

αυτά να μην τα κάνεις. Κι όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όμως δεν 

υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα χτυπήματα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που 

λυγίζει και γέρνει. Κι ύστερα, όταν το στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να 

επιμεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο την ευκοσμία των παιδιών, παρά τα 

γράμματα και τη μουσική. Και οι δάσκαλοι άλλωστε γι' αυτό φροντίζουν κυρίως. 

Και μόλις τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και είναι σε θέση στο εξής να καταλάβουν 

ένα γραπτό κείμενο, όπως μέχρι τώρα καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάζουν, 

καθισμένα στα θρανία τους, να διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των μεγάλων 

ποιητών και τα αναγκάζουν να μάθουν απέξω αυτά τα έργα, στα οποία υπάρχουν 

πολλές συμβουλές, αλλά και αναλύσεις για τα πράγματα, και έπαινοι και εγκώμια 

για τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι να θελήσει να τους μιμηθεί και 

να έχει διάθεση να γίνει παρόμοιος. [...]. 

Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, με τη 

σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, 

ώστε να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. Έτσι, και η 

πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των καλών, παλαιών 

νομοθετών, αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να 

συμμορφώνονται με αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει, υφίσταται 

κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές ονομάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και 

σε πολλά άλλα μέρη, ευθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην 

ευθεία. Ενώ λοιπόν είναι τόσο μεγάλη η προσπάθεια που καταβάλλεται για την αρετή 

και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο επίπεδο, εσύ Σωκράτη εκπλήττεσαι και απορείς αν 

η αρετή είναι διδακτή; Το εκπληκτικό όμως θα ήταν μάλλον το να μην μπορεί να 

διδαχθεί η αρετή»
90

 . Ο Πρωταγόρας μιλάει για την αρετή δηλαδή για τον υπεύθυνο 

πολίτη, αλλά όχι και τον ελεύθερο, και φυσικά όχι για τα υλικά αγαθά. Η 
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παιδαγωγική του Πρωταγόρα είναι αντιπαιδαγωγική και την αποτάσσουμε. Δεν είναι 

δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τη σύγχρονη παιδαγωγική το : «κτείνειν αυτόν ως 

νόσον της πόλεως» . Η δημοκρατική αγωγή διακηρύσσει την αρχή: Κάτω τα χέρια 

από το παιδί. Η σύγχρονη παιδαγωγική στηρίζεται στην αμοιβαιότητα και την 

ισότητα μεταξύ παιδαγωγού- παιδαγωγούμενου και ξεκινάει από το παιδί: Aus dem 

Kinde aus. Το σχολείο είναι μαθητοκεντρικό :Schülerorientierterunterricht.
91

. Ο 

μαθητής δρα ατομικά και ομαδικά μέσα από την ομάδα.  

19. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ SMILES: ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗΝ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ.:ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΑΞΙΖΕΙ ΕΚΑΤΟ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
92

. 

Αναφερόμενος ο Smiles στο βιβλίο του: ο χαρακτήρ, εξαίρει τη δύναμη της 

οικογένειας στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα, έχοντας ως πρότυπο τη 

μητέρα και την οικογένεια και παρατηρεί.:
93

 «Μία παροιμία λέγει ότι «τα ήθη 

κάμνουν τον άνθρωπον», άλλη δε ότι « ο νους κάμνει τον άνθρωπον», ορθοτέρα 

όμως είναι η γνώμη ότι «η οικογένεια κάμνει τον άνθρωπον», διότι η οικογενειακή 

ανατροφή περιλαμβάνει όχι μόνον τα ήθη και τον νουν, αλλά και τον χαρακτήρα». Οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν αναδιαπαιδαγώγηση, αφού η διαπαιδαγώγηση έχει προηγηθεί 

στην οικογένεια. Ο πρώτος παιδαγωγός είναι η μητέρα.:
94

 «Η ανατροφή του λοιπόν 

αρχίζει από της πρώτης πνοής. Μία μήτηρ ηρώτησέ ποτε κληρικόν κατά ποίον 

χρόνον να αρχίσει την ανατροφήν του τεραετούς τέκνου της. Κυρία, απήντησεν 

εκείνος, εάν δεν αρχίσατε ακόμη, εχάσατε τέσσαρα έτη. Η κατάλληλος στιγμή δια 

να κάμετε αρχήν ήταν ευθύς άμα είδατε το πρώτον μειδίαμα να λάμπει εις τα χείλη 

του τέκνου σας.» Είναι σημαντική η θέση του Vιgotsky,ότι: Η καλή διδασκαλία 

προηγείται της ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι η οικογένεια προηγείται και συμβάλλει 

στην οικοδόμηση των αξιών που θα αποτελέσουν τον κώδικα της ένταξης στη 

σχολική τάξη. Φυσικά ο ρόλος της μητέρας είναι καθοριστικός . Ο Smiles θα 

ανυψώσει τη γυναίκα –μητέρα πάνω από το Δάσκαλο.:
95

 «Μία μήτηρ αξίζει εκατόν 

διδασκάλους. Εις την οικογένεια είναι ο μαγνήτης όλων των οφθαλμών. Αδιακόπως 

τα τέκνα της την μιμούνται. Το δε παράδειγμα το οποίον δίδει, έχει πού μεγαλυτέραν 

σημασίαν παρά παν μάθημα. Το παράδειγμα είναι διδασκαλία δι΄έργων και όχι δια 

λόγων. Εναντίον του κακού παραδείγματος δεν ωφελεί η καλυτέρα συμβουλή».  

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZsIDK77HNAhWoCMAKHcP_D-o4FBAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley-vch.de%2Fcontents%2Fjc_2106%2F2008%2F110_s.pdf&usg=AFQjCNHuHXYIUBCIlG08BVSdr2Mtv5QVEg&sig2=Dzd-IkLwe3j4kfwq5TksuQ&bvm=bv.124817099,d.ZGg
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 20.O SIR WALTER SCOTT: ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΗΣ ΗΘΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α. ΡΑΓΚΑΒΗ. 

Ο Smiles παραθέτει την άποψη του διάσημου Σκώτου μυθιστοριογράφου Sir 

Walter Scott,ο οποίος θεωρεί ως άριστα πρότυπα όχι μόνον τους διανοούμενους ενός 

έθνους αλλά και τους απλούς χωρικούς της Σκωτίας.
96

 : «Αλλά δια να εκτιμήσωμεν 

ακριβώς τα αρετάς ενός έθνους, δεν αρκεί να λάβωμεν υπ ΄όψιν τους μεγάλους μόνον 

άνδρας του, πρέπει να εξετάσωμεν οποίος είνε ο επικρατών χαρακτήρ του λαού εν 

γένει. Ότε Αμερικανός συγγραφεύς επεσκέφθη τον Ουάλτερ Σκοτ εις την έπαυλίν του 

ο διάσημος Σκώτος μυθιστοριογράφος δια να τιμήση τον ξένον του προσεκάλεσεν εις 

συναναστροφήν του όχι μόνον τους ευπόρους γείτονάς του, αλλά και τους πτωχούς 

γεωργούς». «Επιθυμώ,είπε, να γνωρίσης τους καλούς και γνήσιους χωρικούς της 

Σκωτίας. Δεν θα εννοήσης την αξίαν του έθνους αν ίδης μόνον τους ευγενείς του και 

τους κυρίους ή τας κυρίας των ανωτέρων τάξεων,διότι αυτοί είναι παντού επάνω 

κάτω όμοιοι. Οι πολιτικοί άνδρες,οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες, αποτελούν την 

διανοητικήν ζωήν την κεφαλήν της κοινωνίας. Εκείνοι όμως, οι οποίοι γίνονται οι 

θεμελιωταί νέων βιομηχανιών, ή ανοίγουν νέα στάδια εργασίας ή προόδου καθώς 

επίσης και η μεγάλη ομάς των εργατικών τάξεων, εκ του μέσου των οποίων 

αναλάμπει ενίοτε η αληθής ηθική διάνοια αυτοί εκπροσωπούν την πραγματικήν 

δύναμιν και αποτελούν την αληθή βάσιν του έθνους». Οι αρετές ενός έθνους δεν 

αποτελούν προνόμιο της άρχουσας τάξης. O Sir Walter Scott θεωρεί ισάξια 

πρότυπα για μίμηση και τους απλούς χωρικούς της Σκωτίας, με την αγνή και πηγαία 

συμπεριφορά και όχι μόνον τους εκπροσώπους της υψηλής κοινωνίας, που είναι 

παντού πάνω κάτω οι ίδιοι. Τη μίμηση προτύπων στο χώρο της λογοτεχνίας
97

 

συναντούμε στην ομολογία του Α. Ρ. Ραγκαβή για την οφειλή του στον διάσημο 

Σκωτσέζο μυθιστοριογράφο Scott . Ο Ραγκαβής ομολογεί με παρρησία ότι έχει ως 

πρότυπο τον sir Walter Scott και ότι τον μιμείται. Όπως παρατηρεί η Σ. Ντενίση:
98

 

«Το γεγονός ότι η οφειλή του Ραγκαβή στον Scott ομολογείται για πρώτη φορά 

είκοσι χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος δεν πρέπει να μάς 

ξαφνιάζει. Παρόλα που στα περιοδικά της εποχής δεν υπάρχει κάποιο κριτικό άρθρο 

που να κατηγορεί τον Ραγκαβή ότι μιμήθηκε τον Scott είναι βέβαιο ότι κατηγορίες 

αυτού του τύπου πρέπει να διατυπώθηκαν, και όχι άδικα, οπότε ο Ραγκαβής πρέπει να 

αισθάνθηκε υποχρεωμένος να αμυνθεί παραδεχόμενος το εμφανέστερο δάνειό του». 

Τη σημασία της επίδρασης και της μίμησης προτύπων βλέπουμε στο κείμενό του 
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Ραγκαβή, που ομολογεί ότι τον έχει ως πρότυπο, ότι δανείζεται από τον Scott,ότι 

βαδίζει στα ίχνη του και ότι δεν φοβάται μήπως ελεγχθεί ως μιμητής του. Τουναντίον 

σεμνύνεται και εναβρύνεται γιατί προσδέθηκε στο άρμα μιας τέτοιας 

μεγαλοφυΐας:
99

 «…και πρέπει ν΄ αποσιωπήσω εκ των πρωτίστων συμβάντων του 

αξιομνημονεύτου εκείνου αθλητικού αγώνος ίνα μη συναντηθώ μετά σού; Ουχί. 

βιαζόμενος να βαδίσω επί τα ίχνη σου, πώς καλλίτερον δύναμαι να ειπώ ή ως είπας 

σύ; Ο φόβος μην ελεγχθώ σος μιμητής δεν θέλει με αναχαιτίσει εξ εναντίας θέλω 

σεμνύνεσθαι προσδεθείς εις το άρμα της σης μεγαλοφυίας …» 

Θα ήταν ευκταίο να υπάρχει στενή συνεργασία οικογένειας και σχολείου για την 

επιλογή των σωστών προτύπων. Να υπάρχει χρόνος προκαθορισμένος για την 

επιμόρφωση των γονιών όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από ειδικούς 

ψυχολόγους και Παιδαγωγούς. Η στροφή του σχολείου στην αξιοποίηση του 

οικογενειακού δυναμικού θα ξεκινήσει από τη μητέρα. Ο Smiles εξαίροντας το ρόλο 

της γυναίκας και την επίδρασή της στον χαρακτήρα του παιδιού συνεχίζει με την 

παράθεση κειμένου που εξυμνεί τη γυναίκα ως παιδαγωγό.:
100

 «Είναι αληθές, λέγει 

Γάλλος συγγραφεύς, ότι αι γυναίκες δεν έγραψαν Ιλιάδας, δεν ανήγειραν 

Παρθενώνας, δεν έγλυψαν ως ο Φειδίας αγάλματα. Δεν ανεκάλυψαν ούτε την 

άλγεβραν, ούτε το τηλεσκόπιον ούτε την ατμομηχανήν. Χρεωστούμεν όμως εις αυτάς 

ανώτερόν τι και ωραιότερον όλων τούτων, διότι επί των γονάτων των ανετράφησαν 

όντα αγαθά και ενάρετα, τα ωραιότερα δημιουργήματα της φύσεως». Στα θετικά 

πρότυπα ανάγεται και ο θαυμασμός του Θεμιστοκλή για τον Μιλτιάδη. Ο 

Θεμιστοκλής υμνούσε και είχε ως πρότυπο τη δόξα του Μιλτιάδη, που το 490 π.Χ 

κατατρόπωσε τους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα. Ο Θεμιστοκλής έλεγε: Ουκ εά 

με καδεύδειν το Μιλτιάδου τρόπαιον, δηλαδή δεν με αφήνει να κοιμηθώ η δόξα του 

Μιλτιάδη. Ο Σιμωνίδης θα χαράξει το επίγραμμα: «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι 

Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν». Δέκα χρόνια αργότερα 480 π. 

Χ. Ο Θεμιστοκλής συντρίβει τον περσικό στόλο στη Σαλαμίνα με το σύνθημα που 

έμεινε ανεξίτηλο στην ιστορία: «Ω παίδες Ελλήνων…». . 

 

21.MARTHA NUSSBAUM:NOT FOR PROFIT WHY DEMOCRACY NEEDS 

THE HUMANITIES: ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
101

. 
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  Στη σύγχρονη εποχή η Martha Nussbaum επικρίνει τις κοινωνίες που 

στερούνται προτύπων και εκπαιδεύουν τους νέους με γνώμονα το κέρδος και όχι τον 

ανθρωπισμό. Η μονοδιάστατη εκτεχνίκευση του ανθρώπου οδηγεί σε μια πλανητική 

κρίση παιδείας, όπου ο άνθρωπος μηχανοποιείται και χάνει τον ουμανιστικό του 

προσανατολισμό του . Τα κοινωνικά πρότυπα είναι συνήθως ο ατομισμός και το 

εύκολο κέρδος. Οι επισημάνσεις αυτές περιέχουν μεταξύ των άλλων και τα εξής
102

: 

Όπως υποστηρίζει η Martha Nussbaum: «Αντί για ολοκληρωμένους πολίτες τα 

Πανεπιστήμια θα παράγουν πια γενιές χρήσιμων μηχανών». Η πρόταση να 

καταργηθούν τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο του Middlesex 

της Βρετανίας προκάλεσε διεθνή συναγερμό και απότρεψε τον κίνδυνο: «Η 

προώθηση στα πανεπιστήμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γνωστικών 

αντικειμένων που εξασφαλίζουν σε μαθητές και φοιτητές άμεση θέση στην αγορά 

εργασίας γίνεται σε βάρος κάποιων άλλων μαθημάτων και προς όφελος, βεβαίως, των 

αγορών. Η αρχή έγινε με την κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών
103

 και των 

Λατινικών σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ακολούθησε ο περιορισμός και 

άλλων μαθημάτων, όπως της λογοτεχνίας, της ιστορίας, των τεχνών που προσέφεραν, 

πολλά χρόνια τώρα, γενικές γνώσεις απαραίτητες για τη διαμόρφωση του πνεύματος 

των νέων ανθρώπων, της καλλιέργειάς τους, της έκφρασης όλων των ικανοτήτων 

τους, αλλά και του μέλλοντος της δημοκρατίας γενικότερα
104

». Η Martha Nussbaum 

στο νέο της βιβλίο «Not for profit: Why Democracy Needs the Humanities», 

αναλύει πρώτιστα την «πλανητική κρίση» της παιδείας, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα 

την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η δημοκρατία δεν οικοδομείται, ούτε διατηρείται 

με τη μηχανοποίηση του ανθρώπου, ούτε με την αμφισβήτηση της παράδοσης και 

των διαχρονικών αξιών. Το κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών είναι το 

κέρδος. Αυτό το κέρδος και τη συσσώρευση χρημάτων απορρίπτει ο Σωκράτης. Ο 

Πλούταρχος αναφέρεται στον Σωκράτη:
105

 «Δεν είχε λοιπόν απόλυτο δίκιο ο 

Σωκράτης, όταν έλεγε ότι αν μπορούσε θα ανέβαινε στο ψηλότερο σημείο της πόλης 

και θα φώναζε με όλη την δύναμη της φωνής του:
106

 «Ω άνθρωποι, συνειδητοποιείται 

τι κάνετε, με το εξαντλείτε όλο σας το ενδιαφέρον στο να αποκτήσετε όσο γίνεται 

περισσότερα χρήματα, ενώ για τα παιδιά σας, που θα τους αφήσετε αυτά τα χρήματα, 

δεν ασχολείστε καθόλου μαζί τους;
107

». Ο ίδιος ο Σωκράτης με την απολογία του 

αποτάσσει τα χρήματα και συντάσσεται με την αρετή: «Σάς λέω ότι: «δε 

δημιουργείται από τα χρήματα η αρετή αλλά από την αρετή τα χρήματα και όλα τα άλλα 
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αγαθά των ανθρώπων, και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή
108

». Τρεις είναι οι 

σημαντικότερες. διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται για το μετασχηματισμό 

της σημερινής κατάστασης. Η πρώτη αφορά την παράδοση και όσους δεν θέλουν 

καμιά παρέμβαση για αλλαγή, έστω και αν κάποια σημεία λιμνάζουν. Θέλουν το 

καθιστικό σχολείο. Η δεύτερη είναι η νεοφιλελεύθερη άποψη που έχει αναγάγει τα 

πάντα σε επιχείρηση, σε κέρδος, σε εργοστάσιο (μαρμελάδας). Η τρίτη είναι η 

επανίδρυση του Πανεπιστημίου με βαθιές τομές μέσα στα πλαίσιο του διεθνούς 

ανταγωνισμού και των νέων αναγκών. :
109

 H M. Nussbaum παρατηρεί:
110

 « Σήμερα 

βιώνουμε μια κρίση ευρέος φάσματος και διεθνούς κλίμακας», λέει σε κείμενό της σε 

αμερικανική εφημερίδα, το οποίο αναδημοσιεύει το περιοδικό «Κουριέ 

Ιντερνασιονάλ» σ' ένα μεγάλο αφιέρωμά του
111

: «H M. Nussbaum αναφέρεται και 

στον Ινδό συγγραφέα Rabindranath Tagor, που χαρακτηρίζει τα αγαθά για 

ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών μας «το υλικό μας κάλυμμα»-,και παραβλέπουμε 

τα συναισθήματα». Η ευζωία κατά τον Σωκράτη συνδέεται με την εξέταση και τον 

έλεγχο
 
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά η Martha Nussbaum ένα επιπλέον 

πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν ανεξέταστο βίο είναι ότι συχνά 

αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο χωρίς σεβασμό.
112»

. «Ο Σωκράτης, που 

θεωρούσε πως αν δεν ερευνάς τη ζωή σου δεν αξίζει να τη ζεις, ζούσε σε μια 

κοινωνία που αγαπούσε τις έντονες συζητήσεις, εξέταζε κάθε επιχειρηματολογία και 

πλήρωσε με τη ζωή του την εμμονή του στο ιδανικό της κριτικής σκέψης. Σήμερα το 

παράδειγμά του βρίσκεται στο κέντρο της θεωρίας και της πρακτικής της 

εκπαίδευσης του πολιτισμού στη δυτική παράδοση
113

. Τα πρότυπα των φοιτητών 

στην κοινωνία του κέρδους και της κατανάλωσης είναι τα εργαστήρια για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και όχι οι βιβλιοθήκες. Η M. Nussbaum, επικαλούμενη τον 

αρθρογράφο των NYTimes, David Brooks, υποστηρίζει ότι σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης: τα φρονηματιστικά μαθήματα, όπως η γλώσσα και η ιστορία δίνουν τα θέση 

τους σε μαθήματα θετικού περιεχομένου έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Οι φοιτητές 

καταφεύγουν στα εργαστήρια για να εξασφαλίσουν θέση εργασίας
114

: «Έτσι, δεν 

έχουμε παρά να περιμένουμε στο μέλλον τη συνεχή υποχώρηση των σχετικών 

σπουδών, που έχει ξεκινήσει ήδη από καιρό. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών 

στις "liberals arts" (κατευθύνσεις γενικών σπουδών όπου διδάσκονται οι τέχνες, η 

λογοτεχνία και επιστήμες στα αμερικανικά πανεπιστήμια) έπεσε κατά 50% στο 

χρονικό διάστημα μιας γενιάς και η τάση δείχνει πως το ποσοστό θα αυξηθεί στο 
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άμεσο μέλλον
115

. Κριτική στη συνθήκη της Μπολόνιας ασκεί η Martha Nussbaum, 

παραθέτοντας την άποψη του Ούρλιχ Μπέκ:«Η μεταρρύθμιση της ανώτατης 

εκπαίδευσης, εχθρική στην παροχή γενικών γνώσεων, παπαγαλίζει με αναίσχυντο 

τρόπο τεχνοκρατικές απόψεις-παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα κ.λπ.- που οι 

πρυτάνεις του πανεπιστημίου και το σώμα των καθηγητών, μισο-φοβισμένο, μισο-

πρόθυμο, εφαρμόζουν. Πρόκειται για μια "μακντοναλντοποίηση" του γερμανικού 

πανεπιστημίου. Το "φαστ φουντ" βρήκε το ταίρι του στη "φαστ-εκπαίδευση
116.

» Για 

την αντιμετώπιση αυτής της απαξίωσης της Γενικής Εκπαίδευσης που πλήττει και την 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνονται τρεις διορθωτικές παρεμβάσεις
117

. 

 

22. ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΕΧΝΙΚΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 

ο Jacques Ellul
118

 αναφέρεται στον τεχνολογικό ολοκληρωτισμό. επικρίνει τα 

τεχνολογικά πρότυπα.H τεχνολογία δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοσκοπό
119

. Τα 

πρότυπα δεν μπορούν να είναι ούτε ο homo consumens
120

, αλλά ούτε και ο 

«στοματοδεκτικός χαρακτήρας» του Freud.
121

Με παρόμοια πρότυπα οδηγείται ο 

άνθρωπος στην αλλοτρίωση και τον απανθρωπισμό. Η συνεχής μείωση των 

ανθρωπιστικών σπουδών οδήγησε σε μία έξαρση της τεχνολογίας, που 

θεωρήθηκε ικανή για τη λύση των ανθρώπινων προβλημάτων. Η Mathilde Niel 

παραθέτει την άποψη του καθηγητή Rimbaud, που εκφράζει την περιφρόνησή του 

για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ταυτόχρονα θεωρεί τις θετικές επιστήμες 

πανάκεια για την ανθρώπινη κοινωνία:
122

 «Ο καθηγητής Rimbaud, της σχολής 

επιστημών του πανεπιστημίου του Νανσύ, διακηρύσσει πως νιώθει πραγματική 

περιφρόνηση για τις ανθρωπιστικές επιστήμες:
123

 «Αυτό που χρειάζεται πάνω απ’ 

όλα-γράφει- είναι οι πραγματικοί μαθηματικοί, οι φυσικοί χημικοί, οι βιολόγοι 

και οι γεωλόγοι και τίποτα περισσότερο. Όλα τα άλλα δεν είναι παρά επικίνδυνη 

και στείρα φλυαρία». Τα ανθρωπιστικά πρότυπα φθίνουν και οδηγούν την κοινωνία 

μας στη συρρίκνωση και την αλλοτρίωση. Η M. Niel θα αμφισβητήσει την 

τεχνολογική υπεροχή, γιατί παρά την επίλυση πολλών προβλημάτων άφησε τις ψυχές 

των εργατών σκλαβωμένες:
124

«Βέβαια, η τεχνολογία απελευθέρωσε πολλούς εργάτες 

από την εξαντλητική δουλειά και τους ξαλάφρωσε από τα βάσανά τους. Αλλά οι 

ψυχές τους έμειναν σκλαβωμένες. Κατά συνέπεια, η τεχνολογία δεν 
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«αποπροσωποίησε» τον άνθρωπο. Έκανε μονάχα πιο κραυγαλέα την αλλοτρίωσή 

του. O Friedman
125

 υποστηρίζει ότι το αναγνωστικό κοινό στη Γαλλία συνεχώς 

μειώνεται. οι ποιοτικοί αναγνώστες σπανίζουν.:
126

 «Εκτός από τους ελάχιστους που 

περνούν την ανάπαυσή τους διαβάζοντας, με το να μορφώνονται, καλλιεργώντας ένα 

χόμπι, πόσοι δεν είναι εκείνοι που σκυλοβαριούνται και σκοτώνουν τον καιρό τους με 

παθητικές διασκεδάσεις που ενισχύουν τη δημιουργημένη από την εργασία 

αλλοτρίωση; Στη Γαλλία, τη χώρα της κουλτούρας- τα 58% των ατόμων δεν έχουν 

ανοίξει ποτέ βιβλίο, και η πλειονότητα από τα υπόλοιπα 42% διαβάζουν μόνον ένα-

δύο βιβλία το χρόνο, κι αυτά στο μεγαλύτερο μέρος αστυνομικές ιστορίες και 

χωνευτικά». Ο Βandura μιλάει για την κοινωνικογνωστική μάθηση μέσω προτύπων. 

Τα ηθικά πρότυπα και οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι παρεζευγμένες αξίες. Η 

τεχνολογία θα ήταν καλό να τεθεί στην υπηρεσία του ουμανισμού. Τότε θα είχαμε 

πρότυπα που θα διαπαιδαγωγούσαν την παλιά και τη νέα γενιά με γνώμονα την 

παιδεία του νου και της ψυχής
127

 και με πρότυπα όχι στο ρόλο της 

manipulation
128

,αλλά στις αξίες της παιδείας και του ήθους. Αυτός ο κώδικας της 

αυτορρύθιμησης, της αυτονομίας και της αυτοδιαχείρισης του Bandura θα μπορούσε 

να κάνει τον άνθρωπο «χαριτωμένο»,όπως το διατύπωσε ο Μένανδρος: «Ὡς χαρίεν 

ἔστ' ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ». Δηλαδή πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, 

όταν είναι πραγματικός άνθρωπος. 

23. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ BANDURA ΓΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 

Ο Bandura συντάσσεται με τους συμπεριφοριστές, υποστηρίζοντας ότι η 

επιθετικότητα δεν οφείλεται στον γονότυπο, αλλά οποιαδήποτε προδιάθεση 

εδραιώνεται και εκδηλώνεται μέσα από το φαινότυπο και γενικότερα την επίδραση 

του περιβάλλοντος. Επομένως δεν υπάρχουν πολεμοχαρείς ή ειρηνόφιλοι λαοί, 

αλλά γίνονται κάτω από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων
129

. Η θεωρία 

των προτύπων, έχει ισχυρή βάση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ο ρόλος του 

παιδαγωγού και του ψυχολόγου θα ήταν άνευ λόγου και αιτίας.O Bandura 

επικεντρώνει τη θεωρία του στην κοινωνικογνωστική μάθηση με τη μίμηση των 

προτύπων και επεκτείνει τα αποτελέσματα στην αυτορρύθμιση, που εδράζεται σε 

έναν κώδικα αξιών και στην κοινωνική ειρηνική συνύπαρξη. Πιστεύει ότι η 

επιθετικότητα δεν είναι φυλογενετική και αναδεικνύει τη σύζευξη του φαινότυπου 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrpqTSjebNAhXGcRQKHQ8gAHsQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.acrobase.gr%2Fshowthread.php%3Ft%3D487609&usg=AFQjCNHAtaW4xURhp2OUEu43tXnz0avTcQ&sig2=EdRvUxEezpvs9hHYKbTTyA&bvm=bv.126130881,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrpqTSjebNAhXGcRQKHQ8gAHsQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.acrobase.gr%2Fshowthread.php%3Ft%3D487609&usg=AFQjCNHAtaW4xURhp2OUEu43tXnz0avTcQ&sig2=EdRvUxEezpvs9hHYKbTTyA&bvm=bv.126130881,d.bGg
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και του γονότυπου. Συμπερασματικά δέχεται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς ως 

αποτέλεσμα τη κοινωνικογνωστικής μάθησης. Η άποψη αυτή συναντάται και στους 

Tolstoi και Ibsen που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος δρα με νόμους ευπρέπειας και 

καλής συμπεριφοράς, που οικοδομούνται σε μια αρμονική σύζευξη του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος και κάθε αυταρχική και ετερόνομη παρέμβαση 

αντίκειται στην αξιοπρέπειά του Η κοινωνία δε χρειάζεται φυλακές και δημίους αλλά 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, που δρουν με γνώμονα τις αυτο-

αντανακλαστικές και αυτορρυθμιστικές τους επιλογές. Η κριτική βέβαια 

επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της κακίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

ανθρώπων, αφού δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλλων. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι 

κακοί και ενίοτε θηριώδεις, που ανήκουν στην κατηγορία του : Homo homini 

lupus.Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς ανασταλτικούς μηχανισμούς και 

γίνονται λύκοι για τον πλησίον. Θα ήταν εξιδανικευμένη περίπτωση αν επικρατούσε 

η έννοια του πλησίον και αν οι άνθρωποι είχαν ως έμβλημα το σωκρατικό : «Ει 

αναγκαίον είη αδικείν ή αδικείσθαι ελοίμην αν αδικείσθαι ή αδικείν», δηλαδή : 

αν με ρωτούσαν τι θα προτιμούσα, να αδικήσω ή να αδικηθώ, θα προτιμούσα να 

αδικηθώ παρά να αδικήσω. 

  

24. ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 

Είθισται να τίθεται το ερώτημα και να δηλώνεται a priori : το δέον γενέσθαι. 

Σε θεωρητικά επιστημονικά θέματα είναι παρακεκινδυνευμένο και δεν πρέπει οι να 

εκλαμβάνονται οι προτάσεις μας ως θέσφατο και ως δόγμα με απόλυτη βεβαιότητα. 

Κάτι τέτοιο θα έκλεινε μια για πάντα το θέμα, και θα δε θα χρειαζόταν να επιχειρηθεί 

μία νέα έρευνα και προσέγγιση του θέματος. Υπάρχει σεβασμός στο αντίπαλο δέος 

στα πλαίσια του προβληματισμού και της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και της 

παιδαγωγικής. 

 Η εφαρμογή της κοινωνικογνωστικής μάθησης με τη μίμηση προτύπων αλλά και των 

επιστημολογικών αναζητήσεων προϋποθέτει μεταξύ των άλλων και τα εξής: 

1.Προσεκτική επιλογή των προτύπων και ταυτόχρονα διάλογος για τα επιτεύγματά 

τους. 

2. Συμμετοχικότητα των παιδιών με προσωπικές τοποθετήσεις, χωρίς τον φόβο των 

συνεπειών σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αρνητικής κριτικής. 



31 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 6 
 

 
ISSN 1792-7587 

3. Αποφυγή προτύπων με αρνητική συμπεριφορά και συνακόλουθα με επιβολή 

κυρώσεων στα πρότυπα αυτά. 

4. Εξασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών του παιδιού, ώστε να μην αντιγράψει 

πτυχές ματαίωσης αναγκών και να οδηγηθεί σε αδιέξοδα.. 

5. Η αξιολόγηση των μαθητών να μην γίνεται συγκριτικά, αλλά ατομικά, και να 

επισημαίνονται γνώσεις ή δεξιότητες που δίνουν στο παιδί τα χαρακτηριστικά του 

ατομικού του ρυθμού. 

6. Όταν υποβάλλονται ερωτήσεις των παιδιών που δεν εμπίπτουν απόλυτα στο θέμα, 

ο παιδαγωγός δεν πρέπει να πει: αυτό είναι άσχετο. Μπορεί να είναι άσχετο σε σχέση 

με τον γονιό ή τον εκπαιδευτικό, αλλά όχι με τον ερωτώντα. 

7. Οι άριστοι μαθητές δεν είναι μόνον για τα βραβεία, τη σημαία ή άλλες αμοιβές 

αλλά πρέπει να είναι συνεργάτες και βοηθοί των άλλων παιδιών ατομικά και ομαδικά 

μέσα από την ομάδα. 

8. 0 εκπαιδευτικός πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί το ρήμα εξαρτάται και το 

επίρρημα ίσως και να μην εμφανίζεται ως παντογνώστης και πάνσοφος. 

9. Ενίσχυση της αυτορρύθμισης της παιδικής συμπεριφοράς μέσα από πράξεις των 

παιδαγωγών και όχι μέσα από καθημερινές διαλέξεις. 

10. Οι εκπαιδευτικοί αντί να αναλίσκονται στον έλεγχο της σχολικής τάξης πρέπει 

πρώτα από όλα να μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. 

11. Η αυτονομία του παιδιού αποτελεί τον τελικό ευκταίο στόχο της αγωγής και της 

μάθησης.  

12. Το καλύτερο πρότυπο των παιδαγωγών για τους μαθητές τους είναι να γίνουν οι 

ίδιοι από δι-δάσκαλοι, δάσκαλοι, όπως παρατηρεί ο Αλέξανδρος Δελμούζος στο 

Βολιώτικο σχολείο.: «Παντού και μέσα στην τάξη και έξω ζητούσα με κάθε τρόπο να 

υποχωρήση στην αντίληψη των παιδιών ο Διδάσκαλος στον Δάσκαλο, στον 

άνθρωπο δηλαδή που ενδιαφέρεται για τη μόρφωσή τους κι αισθάνεται την αγάπη να 

λάβη κι αυτός μέρος στην μικρή ζωή τους. Το παιδί νιώθει το ενδιαφέρον, την αγάπη 

και την εκτίμηση που δείχνεις γι΄ αυτό, και σε πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
130

. Τα 

πρότυπα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητας του παιδιού. Η Ψυχολογία μας λέει ότι τα έξι πρώτα έτη της 

παιδικής ηλικίας είναι σημαντικά για τον χαρακτήρα αλλά και την οικοδόμηση της 

εξυπνάδας του παιδιού: Οι Γερμανοί έχουν ως πυξίδα έχουν τη χαρακτηριστική ρήση 

: Ό,τι δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης δεν το μαθαίνει αργότερα και ο Γιάννης.
131

 Η 
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Προσχολική Αγωγή αποτελεί θεμέλιο της αγωγής και της μάθησης Jean Chateau 

αναφέρεται στον Alain. Και παραθέτει το κείμενο του:Ligneau για την αγωγή:
132

 « Η 

αγωγή, η ψευτο-επιστημινική και ψευτο- επιστημονική αντιστρέφει τους όρους και 

θεωρείται πολυ επιδέξια ν΄ αρχίζει το σπίτι από τα πατώματα, γιατί αυτά θα 

κατοικήση και γιατί δεν κατοικούμε στα θεμέλια»Lagneau,Discours de Nancy.
133

. 

Στο πνεύμα αυτό ο Γάλλος ανθρωπιστής και παιδαγωγός Alain επικρίνει την κάθετη 

δoμή της εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται περισσότερο για τις ανώτερες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, τείνει να εξαφανίσει την προσχολική αγωγή, και ταυτόχρονα 

δημιουργεί συνειδήσεις ανωτερότητας και κατωτερότητας, αρχίζοντας το χτίσιμο του 

οικοδομήματος από τα πατώματα και από τα σαλόνια γιατί αυτά θα κατοικήσει 

πρώτα και δεν ενδιαφέρεται για τα θεμέλια. Μια τέτοια αγωγή υποστηρίζει ο Alain : 

δημιουργεί σχολεία ίσα για παιδιά άνισα
134

Η αγωγή λοιπόν οφείλει να απευθύνεται 

όμοια προς όλους και κατ΄ αρχήν στα βραδυκίνητα πνεύματα, Το πρόβλημα 

συνίσταται στο να μην αφήνω καθόλου ούτε ένα μόνο ευφυή να γίνεται κυβερνήτης 

προβάτων(Elementsd une doctrine radicale ), έχει λυθεί πια σήμερα,» αλλά το 

άλλο πρόβλημα είναι δύσκολο, να ξυπνούμε δηλαδή κάθε πνεύμα, όσο μπορούμε 

περισσότερο, με τις ανώτερες και πολυτιμότερες γνώσεις, και να φροντίζωμε 

περισσσότερο για το βραδυκίνητο πνεύμα, ώστε να ρυθμίζωμε τη διδασκαλία μας όχι 

με βάση τους ευφυείς, αλλά με βάση τους προικισμένους λιγότερο από τη φύση. Και 

τούτο ακριβώς είναι εκείνο που ενδιαφέρει, γιατί η αληθινή πρόοδος δε βρίσκεται 

στο πνεύμα του Θαλή, αλλά στο πνεύμα της υπηρεσίας του».
135

. 

O Jean Piaget αναφέρεται στην διάπλαση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και 

καθορίζει το περιέχον και το περιεχόμενο των προτύπων. Προϋπόθεση είναι να 

απαλλάξουμε τον άνθρωπο από τον εγωκεντρισμό και την ετερονομία, οικοδομώντας 

πρότυπα αμοιβαιότητας και ισότητας με την εκούσια υποταγή σε αμοιβαίους 

κανόνες, που κατοχυρώνουν όχι μόνο την προσωπικότητα και την αυτονομία του 

ίδιου του δρώντος υποκειμένου, αλλά και των άλλων που συζούν με αυτονομία υπό 

την έννοια του πλησίον, σε πνεύμα αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Ο Jean 

Piaget καλεί τους παιδαγωγούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδικής 

προσωπικότητας, που υπερβαίνει τον ατομικό εγωκεντρισμό, ώστε να διαμορφωθεί 

μια υπερατομική διανοητική και ηθική συνείδηση.
136

:«Τι σημαίνει όμως 

ανάπτυξη της προσωπικότητας; Και πάνω απ’ όλα με ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους 

μπορεί να εξασφαλιστεί, εφόσον η «πλήρης ανάπτυξη» διόλου δεν αποτελεί τον 



33 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 6 
 

 
ISSN 1792-7587 

τελικό στόχο όλων των γνωστών μορφών εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα 

αντιπροσωπεύει ένα αίτημα αντίθετο προς του συνηθισμένους στόχους της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης και ένα ιδεώδες που πρέπει να συμβιβαστεί με τους 

συλλογικούς στόχους της παιδείας; Το κείμενο του άρθρου 26 δε δίνει τον ορισμό της 

προσωπικότητας. Προσδιορίζει όμως ότι η ανάπτυξή της συνοδεύεται από το 

σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων προσωπικοτήτων. Ο 

προσδιορισμός αυτός, που από την πρώτη άποψη φαίνεται ταυτολογικός, συνεπάγεται 

ωστόσο πολλά, και θα μπορούσε κανείς να συναγάγει απ’ αυτόν μια ολόκληρη 

αντίληψη για την προσωπικότητα ορίζοντάς την σαν σχέση αμοιβαιότητας. 

Πραγματικά, από ψυχολογική όπως και από κοινωνιολογική σκοπιά, η διάκριση 

ατόμου και προσωπικότητας είναι πολύ βασική. Το άτομο είναι το εγώ 

συγκεντρωμένο στον εαυτό του έτσι που με αυτόν τον ηθικό ή διανοητικό 

εγωκεντρισμό, να εμποδίζονται οι σχέσεις αμοιβαιότητας που υπάρχουν δυνάμει σε 

κάθε εξελιγμένη μορφή κοινωνικής ζωής. Αντίθετα, «πρόσωπο» είναι το άτομο που 

δέχεται ελεύθερα κάποιο είδος πειθαρχίας ή συνεισφέρει στη δημιουργία της, 

υποτασσόμενο εκούσια σε ένα σύστημα αμοιβαίων κανόνων που κάνουν την 

ελευθερία του άξια σεβασμού από τον καθένα. Η προσωπικότητα είναι επομένως 

μια οριστική μορφή διανοητικής και ηθικής συνείδησης – εξίσου απομακρυσμένη 

από την ανομία που συνοδεύει τον εγωκεντρισμό όσο και από την ετερονομία των 

εξωτερικών πιέσεων – καθώς πραγματώνει την αυτονομία της υποτάσσοντάς την 

στην αμοιβαιότητα. Με πιο απλά λόγια, η προσωπικότητα είναι ταυτόχρονα 

αντίθετη προς την αναρχία και προς τον καταναγκασμό, γιατί είναι αυτόνομη και 

δυο αυτονομίες δεν μπορούν παρά να έχουν μεταξύ τους σχέσεις αμοιβαιότητας. 

Ας δεχθούμε λοιπόν τελικά ότι η πρόταση ή εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην 

πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και την ενίσχυση του σεβασμού 

προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, σημαίνει ότι η 

εκπαίδευση πρέπει να διαμορφώνει άτομα ηθικά και διανοητικά αυτόνομα, που 

να σέβονται την αυτονομία των άλλων, υπακούοντας ακριβώς στον κανόνα της 

αμοιβαιότητας που νομιμοποιεί και τη δική τους αυτονομία». Ο R. Russel θα τονίσει 

τη σημασία και την επίδραση των προτύπων στην παιδική προσωπικότητα, 

τονίζοντας με έμφαση ότι το παιδί μαθαίνει τις καταστάσεις που ζει. Επισημαίνει 

ότι αν τα πρότυπα του είναι:
137

 «επικριτικά-γίνεται επικριτικός. Αν ζει με εχθρικά 

πρότυπα γίνεται επιθετικός. Αν ζει μέσα στην ειρωνεία, γίνεται ντροπαλό. Αν ζει σε 
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περιβάλλον ντροπής αισθάνεται ενοχές. Αν δείξουμε στο παιδί κατανόηση και 

βοήθεια το οπλίζουμε με υπομονή . Όταν επαινούμε το παιδί το μαθαίνουμε να 

εκτιμά. Αν ζει σε περιβάλλον δικαιοσύνης γίνεται δίκαιος. Αν ζει σε ασφάλεια 

αποκτά πίστη. Αν το επιδοκιμάσουμε ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή του».
138

. Η σημασία 

των προτύπων τού Albert Bandura για την κοινωνικονωγνωστική μάθηση είναι 

καθοριστική και συντελεί, ώστε εφεξής να αποκτήσει το δρων κοινωνικό υποκείμενο 

την αυτορρύθμισή του. Σαφή πρότυπα με σκόπιμες επιδράσεις και συνειδητές 

εκκλήσεις εκτίθενται στο κείμενα της Laura Huxley,με τον τίτλο:
139

 Η προσευχή 

των αγέννητων, όπου οι αγέννητοι εκλιπαρούν τους άντρες και τις γυναίκες, τους 

γεννήτορές τους, πριν γεννηθούν, να τους υποσχεθούν καθαρό νερό και αέρα. Μια 

κοινωνία απαλλαγμένη από επιθετικότητα, οργή και φόβο. Οι αγέννητοι ζητούν να 

τους περιβάλλουν οι δημιουργοί τους με αγάπη, θέλουν να αγαπηθούν και να 

αγαπήσουν. Αυτά είναι τα πρότυπα που θα τους οδηγήσουν στην ατομική και 

ομαδική ευδαιμονία. Οι αγέννητοι κάνουν έκκληση:
140

 «… Μη μάς δίνετε έναν 

κόσμο οργής και φόβου, γιατί ο νους μας θα είναι οργή και φόβος. Μη μας δίνετε βία 

και μολυσμένο αέρα, γιατί το σώμα μας θα είναι αρρώστια και απέχθεια. Καλύτερα 

να μείνουμε εδώ που είμαστε, παρά να μας φέρετε, σε μια ανθρωπότητα βασανισμένη 

και αυτοκαταστροφική. Άντρες και γυναίκες που ζείτε στη Γη, Είστε δημιουργοί μας. 

Εμείς, οι αγέννητοι σας ικετεύουμε: Αν είστε έτοιμοι να αγαπήσετε και ν’ 

αγαπηθείτε, προσκαλέστε μας σε αυτή τη Γη, των Χιλίων Θαυμάτων, κι εμείς θα 

γεννηθούμε, για να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε». Με υγιή πρότυπα θα αποκτήσει 

η εκπαίδευση τον έλεγχο των αντικοινωνικών πράξεων, που η ανεξέλεγκτη παρουσία 

τους αποτελεί απειλή για την ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και λαών:
141

 Αυτή είναι η 

έκκληση των αγέννητων στην ενήλικη γενιά, που έχει την ευθύνη της 

διαπαιδαγώγησής τους. Ο Bandura μιλάει για την κοινωνικογνωστική μάθηση, τη 

θεωρία των προτύπων, την αυτό-αποτελεσματικότητα και τις αυτορρυθμιστικές 

και αυτό-αντανακλαστικές διαδικασίες, ώστε τα παιδιά να πάρουν τον έλεγχο του 

εαυτού τους καθώς μεγαλώνουν, να ενταχτούν στο κοινωνικό σύνολο και δράσουν ως 

έλλογα όντα και να αποκτήσουν την αυτονομία.
142

. Αυτό θα επιτευχθεί με την αγωγή 

και τη μάθηση. Στον Halil Guibran
143

 θα συναντήσουμε πρότυπα και τις θέσεις του 

Bandura για αυτορρύθμιση με μία διαφοροποίηση. Ο Guibran καταφέρεται κατά των 

προτύπων που καλλιεργούν τον παιδαγωγικό ναρκισσισμό με την καινοφανή θέση 

του: Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας.:
144

« …Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. 
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Είναι οι γιοί και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Έρχονται στη ζωή με τη 

βοήθειά σας, αλλά όχι από σάς, και μ΄όλο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε σάς. 

Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι όμως και τις ιδέες σας γιατί αυτά έχουν 

δικές τους ιδέες. Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους όχι όμως και την ψυχή τους, 

γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να 

επισκεφθείτε, ούτε στα όνειρά σας. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, 

αλλά μη γυρεύετε να κάνετε αυτά να σάς μοιάσουν. Εσείς είστε τα τόξα απ΄ όπου τα 

παιδιά σας σαν ζωντανά βέλη θα τιναχτούν μπροστά
145

». Ο Bandura θα μάς πει: 

«Είναι σημαντικό να μπορείς να αναγνωρίζεις ποιες είναι οι εμπειρίες που οφείλεις 

να παρέχεις στα παιδιά, έτσι ώστε να είναι σταδιακά σε θέση να μπορούν από μόνα 

τους να γίνουν διαμορφωτές των δικών τους ενεργειών. Να πάρουν τον έλεγχο του 

εαυτού τους καθώς μεγαλώνουν
146

». Αυτό υποστηρίζει και ο Denis de 

Rougemont,
147

που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους καλεί να 

συνειδητοποιήσουν την αληθινή έννοια του ρήματος: εκ-παιδεύω.:
148

 «Εκ-παιδεύω: 

πρόθεση εκ-:ρήμα παιδεύω: σημαίνει οδηγώ προς τα έξω. Οδηγώ το άτομο απ΄ την 

αμάθεια στη γνώση,απ΄ το ένστικτο στον κριτικό λογισμό, απ΄ το βασίλειο της 

αδιαμφισβήτητης και προστατευτικής ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια, στην 

αυτονομία, στην ανάληψη κινδύνου». Το περιεχόμενο αυτού του ορισμού ταυτίζεται 

με τις θέσεις του Bandura αλλά ο Rougemont χρησιμοποιεί το ουσιαστικό: 

αυτονομία. Αυτή την αυτονομία, που στηρίζεται στην κριτική σκέψη πρέπει να 

καλλιεργήσει η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από υγιή πρότυπα, ώστε με γνώμονα 

την παιδεία του νου και της ψυχής να υψωθεί ο άνθρωπος και να θεωρήσει τον 

συνάθρωπό του ιερό ον: Homo homini sacra res. Για να φτάσουμε όμως στην 

αυτορρύθμιση, την αυτονομία και ακόμα στον ελεύθερο και υπεύθυνο πολίτη 

χρειάζεται η σκόπιμη και συνειδητή επίδραση της ενήλικης γενιάς. Ο Denis De 

Rougemont πιστεύει ότι το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης εξαρτάται από τους 

εκπαιδευτικούς.:
149

 «Όταν λέμε πως όλα εξαρτώνται απ΄ την παιδεία, είναι σα να 

λέμε πως το παν εξαρτάται απ΄τους παιδαγωγούς κι απ΄τη διαμόρφωσή τους». 

Αυτόν τον ΄ρολο του εκπαιδευτικού εκθειάζει και ο Δ. Γληνός που υποστηρίζει ότι: 

«…Ο παιδαγωγός είναι ο άνθρωπος που βρίσκει τον υπέρτατο σκοπό της ζωής 

του να βοηθεί τους ομοίους του στην διάπλασή τους. Ο παιδαγωγός είναι ο 

εραστής της ανθρώπινης τελειότητας, που με αγάπη και πίστη βλέπει στις νέες 

ψυχές τη δυνατότητα μιας καλύτερης ανθρωπότητας και θέτει ολόκληρο τον εαυτό 
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του υπηρέτη της δημιουργίας της, βρίσκοντας σ αυτή του την ενέργεια τη βαθύτατη 

ικανοποίηση του είναι του
150

». Είναι αυτό που τονίζει ο Ν. Pranten: «Όταν ένα 

πρόσωπο γνωρίζει τον εαυτό του, είναι σε θέση να αναγνωρίσει υπευθυνότητα για 

εκείνο που κάνει, περιλαβαίνοντας και εκείνο που κάνει στον εαυτό του, να 

αναγνωρίσει ότι αυτός είναι η αιτία των πράξεών του –κι έτσι να γίνει ο κτήτορας της 

δικής του ζωής. Η υπευθυνότητα του εαυτού μεγαλώνει από την αυτεπίγνωση. Όταν 

ένα πρόσωπο, λάβει επίγνωση του τι είναι και αναλάβει ευθύνη για κείνο που κάνει, 

τότε δοκιμάζει την ελευθερία να εκφράσει τις αυθεντικές του σκέψεις και αισθήματα, 

να εκφράσει τον αυθεντικό εαυτό του. Η επιβολή του εαυτού γίνεται δυνατή με την 

επίτευξη της αυτοεπίγνωσης και με την αναγνώριση της αυτό-υπευθυνότητας». 

(Clarκ E. Moustakas- Ceretα- Perry: Παιδαγωγική της ελευθερίας: Μτφρ. 

Γ.Προδρόμου:ΕκδόσειςΤαμασός:Αθήνα, 1966,σελ.12-13) 
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 Martha Nussbaum: ο.π.  στην ίδια πηγή.«Δεν μιλώ για την παγκόσμια οικονομική κρίση που 
ξεκίνησε το 2008. Μιλώ γα μια κρίση που περνά απαρατήρητη, η οποία όμως μακροπρόθεσμα 
μπορεί να αποβεί πολύ πιο επικίνδυνη για το μέλλον της δημοκρατίας: μια πλανητική κρίση 
παιδείας. Βαθιές ανατροπές συντελούνται σε όσα οι δημοκρατικές κοινωνίες διδάσκουν στους νέους 
και δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί το μέγεθός τους. Άπληστες για οικονομική επιτυχία, οι χώρες και 
τα εκπαιδευτικά συστήματά τους εγκαταλείπουν με απερισκεψία κάποιες ειδικές γνώσεις 
απαραίτητες για την επιβίωση των δημοκρατιών. Αν υπερισχύσει αυτή η τάση, πολλές χώρες σε 
ολόκληρο τον κόσμο σύντομα θα παράγουν γενιές χρήσιμων μηχανών, υπάκουων και τεχνικά 
εξειδικευμένων, αντί για ολοκληρωμένους πολίτες, ικανούς να συλλογίζονται μόνοι τους, να 
αμφισβητούν τις παραδόσεις και να αντιλαμβάνονται την έννοια του κόπου και των επιτευγμάτων 
των άλλων. Σε ποιες ανατροπές αναφέρομαι; Οι γενικές σπουδές και οι τέχνες συνεχώς χάνουν 
έδαφος, τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στο πανεπιστήμιο, σε όλες 
σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Θεωρούμενες από τους πολιτικούς άχρηστα ενδιαφέροντα σε μια 
στιγμή που οι χώρες πρέπει να αποτινάξουν ό,τι περιττό, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια αγορά, αυτά τα γνωστικά αντικείμενα εξαφανίζονται με μεγάλη ταχύτητα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και από το μυαλό και την καρδιά γονιών και μαθητών. Επίσης 
υποχωρούν και όλες οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες, καθώς οι χώρες αναζητούν το 
βραχυπρόθεσμο κέρδος καλλιεργώντας χρήσιμες και εφαρμόσιμες ικανότητες προσαρμοσμένες σε 
αυτόν τον στόχο.: 
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 Martha C. Nussbaum Όχι για το κέρδος: οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη δημοκρατία: 
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 Martha C. Nussbaum:¨ο.π.: στο Βίκη Τσιώρου.: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας: Έντυπη 
έκδοση ελευθεροτυπία7/7/2010 «Αν θελήσουμε να απαλλάξουμε όλους τους φοιτητές από μια 
σειρά γενικών μαθημάτων που έχουν σχέση με τις επιστήμες του ανθρώπου είναι γιατί θεωρούμε 
πως αυτά τα μαθήματα θα τους δώσουν τα εργαλεία να σκέπτονται και να επιχειρηματολογούν οι 
ίδιοι, αντί να αποδέχονται απλώς την παράδοση και την εξουσία και γιατί θεωρούμε πως αυτή η 
ικανότητα ορθολογισμού είναι σημαντική σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Η ιδέα πως ο καθένας 
μπορεί να σκεφτεί μόνος του και να συνδιαλέγεται με τους άλλους σε ένα πνεύμα αμοιβαίου 
σεβασμού είναι ουσιαστική για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, τόσο στους κόλπους του 
κράτους όσο και σε έναν κόσμο όλο και πιο διαιρεμένο από εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις. 
Το κατά τον Σωκράτη ιδανικό δοκιμάζεται σκληρά γιατί θέλουμε πάση θυσία να μεγιστοποιήσουμε 
την οικονομική ανάπτυξη. Η ικανότητα να σκεπτόμαστε και να επιχειρηματολογούμε ως ανεξάρτητα 
άτομα δεν θεωρείται απαραίτητη σε αυτούς που έχουν ως στόχο ποσοτικά αποτελέσματα». Η M. 
Nussbaum, επικαλούμενη τον αρθρογράφο των NYTimes, David Brooks, υποστηρίζει ότι σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης» 
114

 Martha Nussbaum: Στο: Βίκη Τσιώρου: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας: Έντυπη έκδοση 
ελευθεροτυπία7/7/2010: «Οι σπουδές στις Επιστήμες του Ανθρώπου βελτιώνουν τις ικανότητες στην 
κατανόηση κειμένων και στο γράψιμο. Όποια δραστηριότητα κι αν ασκούμε, οι σπουδές αυτές 
παρέχουν ένα επί πλέον, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, αυτό του να μπορούμε να διαβάζουμε μια 
παράγραφο και να καταλαβαίνουμε το νόημά της (πρόκειται για ένα σπάνιο ταλέντο, πολύ πιο 
σπάνιο από όσο νομίζουμε). Αυτό το πλεονέκτημα μας δίνει στη δουλειά μας μια τεράστια δύναμη 
να μπορούμε να είμαστε εμείς, στο γραφείο μας, το πρόσωπο που έχει την ικανότητα να συντάξει 
μια αναφορά σαφή και συγκροτημένη. Οι σπουδές αυτές μας εξοικειώνουν με τη γλώσσα των 
συναισθημάτων». 
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 Άλλοτε, περιζήτητες στα πανεπιστήμια, οι σπουδές σε αυτούς τους τομείς έχουν κατρακυλήσει σε 
δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των φοιτητών. Τα εργαστήρια είναι σαφώς πιο ελκυστικά από τις 
βιβλιοθήκες. Ωστόσο, θα ήθελα να υπερασπιστώ τα μαθήματα ιστορίας, αγγλικής γλώσσας και 
τέχνης, παρά τη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση». Η ανθρωπιστική παιδεία μπορεί να 
εξανθρωπίσει τον άνθρωπο,να τού εμβάλλει ηθικούς ανασταλτικούς μηχανισμούς και να υποτάξει το 
κτήνος άνθρωπο,στη συνείδηση άνθρωπο. Αυτό θα γίνει με την στροφή στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες και στις επιστήμες της αγωγής, που θα βοηθήσουν στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας».  
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 Martha Nussbaum: ο.π.:στο:: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας: Έντυπη έκδοση 
ελευθεροτυπία7/7/2010: «Το μοντέλο της Μπολόνιας θα μπορούσε να επιτύχει όσα δεν κατάφεραν 
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οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι: να καταστρέψει το γερμανικό πανεπιστήμιο», γράφει σε άρθρο του στο 
περιοδικό «Κουριέ Ιντερνασιονάλ», ο Γερμανός κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου και του Χάρβαρντ, συγγραφέας Ούλριχ Μπεκ».  
117

 Martha Nussbaum: ο.π.:στην ιδια πηγή. Για την αντιμετώπιση αυτής της απαξίωσης της Γενικής 
Εκπαίδευσης που πλήττει και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνονται τρεις διορθωτικές 
παρεμβάσεις: Η πρώτη αφορά τους νοσταλγούς παλαιότερων εποχών, οι οποίοι αγνοούν τις 
ιστορικές αλλαγές που συντελούνται και εγκλωβίζονται στην εξής σκέψη: γιατί να αλλάξουμε κάτι, 
αφού τίποτε δεν αλλάζει (κυρίως όταν κανείς τους δεν συμβάλλει); Η δεύτερη εκδοχή είναι η 
νεοφιλελεύθερη, η οποία επιθυμεί να μετασχηματίσει το πανεπιστήμιο σε επιχείρηση στο μοντέλο 
του εργοστασίου μαρμελάδας. Στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, δεν πρέπει οπωσδήποτε 
να αρέσει η μαρμελάδα. Σε αντίθεση με αυτές τις δύο πολιτικές, ένας τρίτος δρόμος είναι πιθανός: η 
επανίδρυση του πανεπιστημίου για να γίνει ένα σχολείο των πολιτών όλου του κόσμου. Σ' ένα 
πλαίσιο βαθιών αλλαγών και διεθνούς ανταγωνισμού, είναι σημαντικό, τόσο για την παγκόσμια 
οικονομία όσο και για τη δημοκρατική κοινωνία, να υπάρχει συμμετοχή και αλληλεγγύη πέρα από τα 
σύνορα» 
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1. Εισαγωγή με αναφορά στον επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών: Αlbert 
Βandura. 
2. Η συνέντευξη του Αlbert Bandura. 
3. Η μάθηση με τη μίμηση θετικών ή αρνητικων προτύπων σύμφωνα με τον Αlbert Βandura. 
4. Βασικά στοιχεία της κοινωνικογνωστικής θεωρίας του Αlbert Βandura: το περιέχον και το 
περιεχόμενο. 
5. Οι διαδικασίες της προσοχής. 
6. Επίπεδο Συναισθηματικής Διέγερσης. 
7. Ο Jean Piaget ασκεί κριτική στον βερμπαλισμό της εικόνας.  
8.H λεκτική κωδικοποίηση στη θεωρία των προτύπων συνδέεται με τον γλωσσικό κώδικα. 
9. Τα τέσσερα στάδια που διακρίνει ο Βandura: από τη συμβολική κωδικοποίηση στη 
γνωστική οργάνωση. 
10. Βιολογικές προϋποθέσεις για μίμηση δραστηριοτήτων. 
11. Η θετική και η αρνητική ανατροφοδότηση στη μίμηση προτύπων: Feedback. 
12. Ο ρόλος των κινήτρων στη θεωρία του Βandura. 
13. Η σύζευξη τριών νέων παραγόντων στην κοινωνικο-γνωστική θεωρία του Βandura. 
14. Το μοντέλο του αμφίδρομου ντετερμινισμού ή της τριαδικής αμοιβαίας αιτιοκρατίας : 
triadic reciprocal determinism. 
15. Η επιθετικότητα στην κοινωνικογνωστική μάθηση του Αlbert Βandura.  
16. Η εφαρμογή της κοινωνικογνωστικής θεωρίας του Αlbert Βandura στην εκπαίδευση. 
17. Η μίμηση αρνητικών προτύπων μέσω της διαφήμισης και των Μ. Μ. Ε.:Το ραδιόφωνο 
και η τηλεόραση.. 
18. Ο Πρωταγόρας και το διδακτόν της αρετής με μίμηση προτύπων. 
19. Τα πρότυπα κατά τον Smiles: Το καλύτερο πρότυπο στην αγωγή και μάθηση είναι η 
μητέρα.:Μια μητέρα αξίζει εκατό δασκάλους. 
20. Ο sir Walter Scott: Τα πρότυπα και η αληθής ηθική διάνοια. 
21. Martha Nussbaum:not for profit why democracy needs the humanities: Όχι για το 
κέρδος: Τα πρότυπα για τη δημοκρατία και τη παιδεία του νου και της ψυχής. 
22. Tα τεχνολογικά πρότυπα εκτεχνικεύουν και δεν εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο 
23.Kριτική θεώρηση της θεωρίας του Βandura για κοινωνικογνωστική μάθηση με τη μίμηση 
προτύπων. 
24. Το δέον γενέσθαι :Η αγωγή και η μάθηση στην οικογένεια και στο σχολείο με τη μίμηση 
προτύπων. 
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In this paper the writer goes through the work of Albert Bandura and his social 

learning theory.  The psychological and pedagogical aspects have a major impact in 

the educational practice, the teachings but also the family. Learning by observe and 

imitate is timeless and holds a solid background for this paper as it analyzes the 

pedagogical and psychological effects throughout an overall research in the sciences 

of education.  


