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Abstract 
 

Up to two thirds of meaning during a conversation is conveyed without words (body 
language). To evaluate the contribution of non-verbal communication to the instruction 
of Greek as a Second Language (L2), I surveyed 84 foreign students at the School of 
Modern Greek of the Aristotle University of Thessaloniki. Three fourths reported that L2 
teachers often use body language, often more so than teachers of their native tongue or 
any other foreign language. Because two thirds of those surveyed report using more 
gestures in speaking Greek compared to their native tongue, I conclude that the use of 
gestures is an acquired skill picked up from their L2 instructors. Almost all students 
believed that body language is essential to the learning of a foreign language. Beginners 
in greater proportion believe that the body language of the instructor helps them 
comprehend meaning, whereas intermediate and advanced students in greater proportion 
believe that body language helps them comprehend form. The above results demonstrate 
the need to alert the teachers to the possibilities of body language in improving the 
effectiveness of L2 instruction. Additionally, it becomes evident that the use of non-
verbal communication must be tailored to the knowledge level of the students.  
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1. Εισαγωγή 
Η επικοινωνία είναι πολυτροπική. Στην άμεση επικοινωνία περίπου τα 2/3 
διεκπεραιώνονται μη λεκτικά και μόνο το 1/3 λεκτικά (Pennycook 1985, Bancroft 
1997). Στο πεδίο της τάξης, ειδικότερα, εκτιμάται ότι το 82% από την επικοινωνία των 
δασκάλων είναι μη λεκτική (Αllen 1999: 469). Συνεπώς, η μη λεκτική επικοινωνία 
μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, 
όσο και οι λέξεις που λέγονται. «Επικοινωνούμε με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή 
μας, επομένως όλο το σώμα και όχι μόνο τα μέρη που παράγουν λόγο πρέπει να 
εκπαιδευτούν στην επικοινωνία σε μια ξένη κουλτούρα» (Wylie 1985: 777-778).  

Παρά το γεγονός ότι η μη λεκτική επικοινωνία αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο 
της ανθρώπινης επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών 
(ανθρωπολογία, ψυχολογία), δεν αναγνωρίζεται –τουλάχιστον όχι επαρκώς– στη 
διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας, η οποία επιμένει στις λεκτικές πλευρές της 
γλώσσας (Harris 2003). Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένα διδακτικό εγχειρίδιο δεν έχει 
κυκλοφορήσει για τα ελληνικά, που να συσχετίζει τη λεκτική και τη μη λεκτική 
επικοινωνία με τον τρόπο που συμβαίνει σε ένα φυσικό διάλογο.1

Ωστόσο τελευταία παρατηρείται μια σταδιακή αλλαγή στη στάση απέναντι στην 
ενσωμάτωση της μη λεκτικής επικοινωνίας στην παιδαγωγία της δεύτερης και ξένης 
γλώσσας. Η μη λεκτική επικοινωνία γίνεται αντιληπτή με βάση τη δυνατότητά της να 
βοηθήσει το σπουδαστή της δεύτερης και ξένης γλώσσας και στις δύο φάσεις 
μεταφοράς του μηνύματος: στην κωδικοποίηση (παραγωγή) και αποκωδικοποίηση 
(κατανόηση) του λεκτικού μηνύματος. Η συμβολή της στην κωδικοποίηση 
επιτυγχάνεται με συγχρονισμό της λεκτικής με τη μη λεκτική επικοινωνία αλλά και με 
διευκόλυνση της ομαλής έκφρασης των σκέψεων των ατόμων (Allen 1999: 470-471). 
Ειδικότερα, όσον αφορά το συγχρονισμό, οι κινήσεις του σώματος των ομιλητών 
συγχρονίζονται με τον εκφερόμενο λόγο. Η προφορά των τονισμένων συλλαβών 
συμπίπτει με τις κινήσεις του σώματος τόσο που ακόμη και χωρίς να ακούει κάποιος 
παρατηρητής τις λέξεις, μπορεί να καταλάβει πότε ο ομιλητής τονίζει κάτι 
παρατηρώντας τις αντίστοιχες κινήσεις του σώματος. Αυτό συμβαίνει περισσότερο με 
τις δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες είναι στενά δεμένες με το περιεχόμενο και τη ροή 
του λόγου

 

2

Αντίστοιχα, η μη λεκτική επικοινωνία αποδεικνύεται χρήσιμη και στην 
αποκωδικοποίηση του λεκτικού μηνύματος καθώς αυξάνει την προσοχή, παρέχει 
συμπληρωματικά συμφραζόμενα και διευκολύνει την ανάκληση. Οι χειρονομίες 
διευκολύνουν στην επεξεργασία της πληροφορίας επειδή παρέχουν κίνηση, κάνουν το 
μήνυμα πιο ζωντανό και δημιουργούν εικόνες. Όταν οι διάλογοι συνοδεύονται από τις 
κατάλληλες κινήσεις της ξένης κουλτούρας αυξάνεται η προσοχή των σπουδαστών 
(Green 1971: 64, Allen 1999: 472). Τα μη λεκτικά στοιχεία ενεργοποιούν έννοιες που 

 και βοηθούν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα λέμε «εδώ» 
και δείχνουμε κάτω, «πριν» και δείχνουμε με σηκωμένο τον αντίχειρα στο ύψος της 
πλάτης προς τα πίσω, απαριθμούμε και με το δείκτη του ενός χεριού «κρατάμε» ένα-ένα 
τα δάχτυλα του άλλου. 

                                                 
1 Μόλις πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα εννοιολογικό λεξικό χειρονομιών και εκφράσεων με τον 
τίτλο Επικοινωνώ στα Ελληνικά (Αντωνίου-Κρητικού 2008), το οποίο αποτελεί αξιόλογη 
προσπάθεια κάλυψης του κενού, ειδικά επειδή συσχετίζει τις χειρονομίες με ισοδύναμες λεκτικές 
εκφράσεις.  
2 Η Riseborough (1981: 173) αποκαλεί τη λειτουργία τους gestural onomatopoeia 



Αθανασία Κατσαλήρου 
 

 

684 

είναι ήδη αποθηκευμένες ως νοητικές αναπαραστάσεις στη μνήμη τους. Οι σπουδαστές 
αρχικά στηρίζονται στα μη λεκτικά συμφραζόμενα για να κατανοήσουν τα λεκτικά 
(Long 1989: 37, Morgan 1990: 37), συνεπώς το μη λεκτικό υλικό μπορεί να 
ενδυναμώσει το προς κατανόηση μήνυμα. Τέλος, η μη λεκτική επικοινωνία διευκολύνει 
τις προς ανάκληση πληροφορίες, καθώς τις παρουσιάζει σε πιο περιγραφικά 
συμφραζόμενα, αυξάνει την επεξεργασία της σημασίας κατά την κωδικοποίηση του 
μηνύματος και δημιουργεί πιο ανθεκτικό ίχνος μνήμης (Craik and Tulving 1975: 284).  
Η πλειονότητα των μελετών στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και στη διδασκαλία της 
δεύτερης και ξένης γλώσσας επικεντρώνεται στις δυνατότητες αποκωδικοποίησης που 
είναι σύμφυτες με τη μη λεκτική επικοινωνία και τελευταία αναγνωρίζεται ο σημαντικός 
της ρόλος στην ακουστική κατανόηση. Η σύνδεση της μη λεκτικής επικοινωνίας και της 
ακουστικής κατανόησης έγινε αποδεκτή σε θεσμικό επίπεδο με ιδιαίτερη αναφορά στο 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Harris 2003: 180). Η μη λεκτική 
επικοινωνία, διακρίνεται σε τέσσερα μη λεκτικά συστήματα: α) τα kinesics ή γλώσσα 
του σώματος∙  περιλαμβάνουν τη χρήση του σώματος για επικοινωνία (αφορούν 
εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες και τη στάση του σώματος) β) τα proxemics γ) τα 
vocalics και δ) τα artifactuals (Minskoff 1980: 120). 

Με δεδομένα ότι στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα η 
γλώσσα του σώματος ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και ότι στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας συντελείται έντονη διαπολιτισμική ζύμωση, η παρούσα εργασία 
επικεντρώνεται στη χρήση της γλώσσα του σώματος κατά την εκμάθηση της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας (ΕΓ2). Στόχοι της είναι: α) η καταγραφή της αντίληψης των 
ξένων σπουδαστών για το ρόλο της γλώσσας του σώματος στη διδασκαλία της ΕΓ2, β) η 
διατύπωση διδακτικών εφαρμογών για την αξιοποίησή της στην τάξη της ΕΓ2 και γ) η 
αφύπνιση των δασκάλων της ΕΓ2 ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει η μη λεκτική 
επικοινωνία στη διδασκαλία και τη διαπολιτισμική συνομιλία. 

 
2. Μέθοδος 
Προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις αλλοδαπών σπουδαστών ως προς τη 
σπουδαιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας στη διδασκαλία της ΕΓ2, διανεμήθηκαν 
γραπτά ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου σε 84 αλλοδαπούς 
σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις απέβλεπαν στην ποσοτικοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας στη διδασκαλία της 
ΕΓ2: α) από το δάσκαλο της ελληνικής σε σχέση με το δάσκαλο της μητρικής γλώσσας 
και με τους δασκάλους άλλων ξένων γλωσσών, β) από τους σπουδαστές όταν μιλούν 
ελληνικά και όταν μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, γ) από το δάσκαλο για να 
περιγράψει συγκεκριμένα αντικείμενα, αφηρημένες έννοιες ή για την παρουσίαση της 
σημασίας ή της γραμματικής. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αποσκοπούσαν στη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με πρόσθετους λόγους για τους οποίους διαπιστώνουν οι 
σπουδαστές ότι υιοθετείται η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας στην τάξη και για το 
πώς αυτή συμβάλλει στην εκμάθηση της ΕΓ2. 

Οι σπουδαστές προέρχονταν από 28 διαφορετικές χώρες: 82% ευρωπαϊκές 
[Γερμανία (17%), Πολωνία (12%), Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Φιλανδία, Σουηδία, 
Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Ρωσία, Λιθουανία, Εσθονία, κ.ά.] και 18% μη ευρωπαϊκές 
[Τουρκία (10%), Ιαπωνία, Βενεζουέλα, Μεξικό, Αρμενία, USA]. Το 73% ήταν 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 8% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 
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19% τελειόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ως προς το επίπεδό τους στην 
ελληνική, 62% ήταν αρχάριοι, 32% μέσου και 6% προχωρημένου επιπέδου. 

 
3. Αποτελέσματα – συζήτηση 
3.1 Χρήση της γλώσσας του σώματος στη διδασκαλία της ΕΓ2 
Το 73% των σπουδαστών απάντησε ότι οι δάσκαλοι της ΕΓ2 χρησιμοποιούν πολύ τη 
γλώσσα του σώματος στη διάρκεια της διδασκαλίας (Διαγρ. 1α). Η απάντηση είναι 
μάλλον αναμενόμενη αν ληφθεί υπόψη το υψηλό κινησιακό επίπεδο των Ελλήνων κατά 
τη διάρκεια της επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο ως προς αυτό είναι ότι ακόμη 
και στις τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιείται η γλώσσα του σώματος –κυρίως 
εκφράσεις προσώπου και κινήσεις χεριών– παρόλο που ο συνομιλητής δεν είναι παρών, 
ώστε να τις αποκωδικοποιήσει. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δηλώνει το αναπόσπαστο 
της μη λεκτικής από τη λεκτική επικοινωνία, την αναγκαιότητα ύπαρξης της πρώτης ως 
μέσου έκφρασης του πομπού, συμπλήρωσης και υποστήριξης του γλωσσικού 
εξαγόμενου. 
 
3.2 Xρήση της γλώσσας του σώματος από το δάσκαλο της ΕΓ2 σε σχέση με το δάσκαλο της 

μητρικής γλώσσας των σπουδαστών 
Η πλειοψηφία των σπουδαστών (48%) αποφάνθηκε ότι οι δάσκαλοι της ελληνικής 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος περισσότερο απ’ ό,τι οι δάσκαλοι της μητρικής 
τους γλώσσας (Διαγρ. 1β). Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι οι δάσκαλοι της ΕΓ2 μέσα στην 
τάξη δεν κάνουν τίποτε διαφορετικό από αυτό που θα έκαναν και έξω από αυτή, 
επικοινωνώντας με φυσικό τρόπο με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Η χρήση των 
χειρονομιών είναι μάλλον ασύνειδη και αυθόρμητη, συνέχεια της καθημερινής χρήσης 
της σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. Ως συνέχεια και ενίσχυση της άποψης της 
πλειοψηφίας έρχεται η απάντηση του 36% των σπουδαστών ότι οι χειρονομίες 
χρησιμοποιούνται εξίσου από το δάσκαλο της ελληνικής και το δάσκαλο της μητρικής. 
Μόνο το 11% των σπουδαστών δήλωσε ότι χρησιμοποιούν λιγότερο τη μη λεκτική 
επικοινωνία, ίσως γιατί προέρχεται από περιβάλλον όπου αυτή χρησιμοποιείται 
περισσότερο ή γιατί εφαρμόζεται συστηματικότερα στην εκπαιδευτική πράξη απ’ ό,τι 
συμβαίνει στην ελληνική γλώσσα. 
 
3.3 Χρήση της γλώσσας του σώματος από Έλληνες δασκάλους σε σχέση με δασκάλους 

άλλων ξένων γλωσσών 
Ανάλογες είναι οι απαντήσεις των σπουδαστών και αναφορικά με το ποσοστό χρήσης 
της γλώσσας του σώματος από τους δασκάλους της ελληνικής σε σχέση με τους 
δασκάλους άλλων ξένων γλωσσών (Διάγρ. 1γ). Συγκεκριμένα, το 55% των σπουδαστών 
δίνει προβάδισμα στη χρήση και πάλι από το δάσκαλο της ελληνικής γεγονός που 
αποδεικνύει ότι προέρχεται από ένα υψηλό κινησιακά πολιτισμικό περιβάλλον. Το ότι 
36% των υποκειμένων δήλωσε ίδια χρήση και από τους δύο δείχνει ότι η διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας γενικά απαιτεί την υιοθέτηση του μη λεκτικού κώδικα για τον 
εμπλουτισμό, την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας.  
 
3.4 Xρήση της γλώσσας του σώματος από τους σπουδαστές, όταν μιλούν την ελληνική και 

όταν μιλούν τη μητρική τους γλώσσα 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι 65% των σπουδαστών δηλώνει πως χρησιμοποιούν 
περισσότερο τη γλώσσα του σώματος όταν μιλούν ελληνικά, παρά όταν μιλούν τη 
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μητρική τους (Διάγρ. 1δ). Αυτό συμβαίνει ίσως, γιατί α) οι σπουδαστές δε θεωρούν ότι 
το γλωσσικό εξαγόμενό τους στην ελληνική είναι επαρκές και με τη χρήση της γλώσσας 
του σώματος αντισταθμίζουν τις δυσκολίες στο λεκτικό κανάλι (Lazaraton 2004: 108), 
β) δε διαθέτουν καθόλου το λεκτικό οπλισμό που χρειάζονται και καταφεύγουν στo μη 
λεκτικό κώδικα για να διαπεραιώσουν το μήνυμα και να αποφύγουν κατάρρευση της 
επικοινωνίας, γ) το περιβάλλον ευνοεί τη χρήση της: οι σπουδαστές, όταν μαθαίνουν μια 
ξένη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον επωφελούνται από τη μεγαλύτερη έκθεση σε 
χαρακτηριστικά της μη λεκτικής επικοινωνίας, και σε αντίθεση με εκείνους που 
μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα στο δικό  
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Διάγραμμα 1. Ποσοστά χρήσης της γλώσσας του σώματος από (α) τον δάσκαλο της 

ελληνικής κατά τη διδασκαλία της ως δεύτερης γλώσσας, (β) τον δάσκαλο της 
ελληνικής κατά τη διδασκαλία της ως δεύτερης γλώσσας σε σχέση με το δάσκαλο της 

μητρικής γλώσσας, (γ) τον δάσκαλο της ελληνικής κατά τη διδασκαλία της ως 
δεύτερης γλώσσας σε σχέση με δασκάλους άλλων ξένων γλωσσών, και (δ) τους 

σπουδαστές όταν μιλούν την ελληνική σε σχέση με τη μητρική τους γλώσσα. 
 
τους περιβάλλον, τείνουν να υιοθετούν περισσότερο ή και να μιμούνται τη μη λεκτική 
συμπεριφορά των φυσικών ομιλητών (McCafferty & Ahmed 2000) και δ) η χρήση της 
μη λεκτικής επικοινωνίας υποδηλώνει την προσπάθειά των σπουδαστών να ενταχθούν 
και να αφομοιωθούν στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον, υιοθετώντας ό,τι αυτό προκρίνει 
κατά την επικοινωνιακή διαδικασία, στην προκειμένη περίπτωση και τη μη λεκτική 
συμπεριφορά των φυσικών ομιλητών της γλώσσας που επιχειρούν να κατακτήσουν. 

 
3.5 Χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας για την περιγραφή συγκεκριμένων αντικειμένων ή 

αφηρημένων εννοιών και για την παρουσίαση της σημασίας ή της γραμματικής  
Το ότι η γλώσσα του σώματος στη διδασκαλία της ΕΓ2 χρησιμοποιείται τόσο για να 
περιγράψει συγκεκριμένα αντικείμενα, όσο και αφηρημένες έννοιες επιβεβαιώνεται από 
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το 82% των σπουδαστών (Διάγρ. 2α). Μόνο το 11% δήλωσε ότι η γλώσσα του σώματος 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή συγκεκριμένων αντικειμένων, και μόλις το 5% για 
την περιγραφή αφηρημένων εννοιών. Επίσης μειοψηφία ήταν οι σπουδαστές που 
δήλωσαν ότι η γλώσσα του σώματος χρησιμοποιείται για παρουσίαση γραμματικών 
φαινομένων ενώ το 88% για την απόδοση της σημασίας του γλωσσικού υλικού (Διαγρ. 
2β). Μάλιστα το 65% αυτών των απαντήσεων προερχόταν από αρχάριους σπουδαστές. 
Ίσως, οι αρχάριοι στην πρώτη επαφή τους με τη γλώσσα έχουν ανάγκη να προσλάβουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο γλωσσικό υλικό και χρησιμοποιούν τη διαδικασία της 
οπτικοποίησης για να το κατορθώσουν. Αντίθετα οι μέσοι και προχωρημένοι διαθέτουν 
το γλωσσικό υλικό που τους είναι απαραίτητο για να επικοινωνήσουν και χρειάζονται 
να δώσουν έμφαση στη δομή της γλώσσας και σε στοιχεία μορφολογίας και επομένως 
εκμεταλλεύονται τη γλώσσα του σώματος του δασκάλου προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Διάγραμμα 2. Ποσοστά χρήσης της μη λεκτικής επικοινωνίας από το δάσκαλο της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για την (α) περιγραφή αντικειμένων ή αφηρημένων 

εννοιών και (β) απόδοση νοήματος του διδασκόμενου υλικού ή γραμματικής. 
 
3.6 Πρόσθετοι λόγοι χρήσης της γλώσσας του σώματος στη διδασκαλία της ΕΓ2 
Εκτός από την περιγραφή της σημασίας ή της μορφής, οι απαντήσεις των σπουδαστών 
επιβεβαιώνουν το ότι, ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος στην τάξη για 
να εξυπηρετήσει πολλαπλές λειτουργίες κατά τη διδασκαλία και εκμάθηση της δεύτερης 
γλώσσας. Πάνω από το 25% των σπουδαστών αναφέρουν ότι ο δάσκαλος χρησιμοποιεί 
τις χειρονομίες για να εξηγήσει κάτι (Διαγρ. 3).  
 

Η χειρονομία από μόνη της μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ακούσιος 
δάσκαλος. Ο ομιλητής δεν προτίθεται να εξηγήσει, αλλά η αναπαράσταση 
του εκφερόμενου λόγου μέσω χειρονομιών μπορεί να επιτρέψει στο 
λιγότερο πληροφορημένο ακροατή να μαντέψει το νόημα των λέξεων που 
δεν ξέρει. Δεν συμβαίνει τυχαία λοιπόν ότι οι δάσκαλοι γλώσσας 
ενστικτωδώς χρησιμοποιούν τις χειρονομίες καθώς και την παράφραση σε 
μια προσπάθεια να κάνουν το σπουδαστή να καταλάβει και επομένως να 
παρακάμψει την ανάγκη για μετάφραση. (Antes 1996: 444).  
 

Ένα σημαντικό επίσης ποσοστό (15%) των απαντήσεων υπογραμμίζει ότι η χρήση 
των χειρονομιών αποσκοπεί στην διεκόλυνση της κατανόησης του διδασκόμενου 
γλωσσικού υλικού και σε συνδυασμό με την εξήγηση που προαναφέρθηκε επιβεβαιώνει 
τη θέση που ήδη διατυπώθηκε ότι η χρήση των χειρονομιών μπορεί να είναι το ίδιο  
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Διάγραμμα 3. Ποσοστά πρόσθετων λόγων χρήσης της γλώσσας του σώματος στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 
σημαντική τόσο στην κωδικοποίηση όσο και στην μετάδοση και αποκωδικοποίηση του 
λεκτικού μηνύματος. Παρομοίως, το 15% επισημαίνει ότι η γλώσσα του σώματος 
χρησιμοποιείται για να ευοδωθεί η δημιουργία διαδραστικού μαθησιακού κλίματος στην 
τάξη της ξένης γλώσσας. Λιγότεροι σπουδαστές (5%) εντόπισαν ως λόγο χρήσης των 
χειρονομιών στην ξενόγλωσση τάξη τη διατήρηση της διδασκαλίας στην ελληνική, 
στοιχείο ιδιαίτερα θετικό, καθώς ελαχιστοποιείται η χρήση ενδιάμεσης γλώσσας και 
ενισχύεται τη χρήση της γλώσσας στόχου για την κάλυψη των επικοινωνιακών 
αναγκών. Η αποφυγή ενδιάμεσης γλώσσας είναι ζητούμενο σε πολυποίκιλα ως προς τη 
σύνθεσή τους ακροατήρια. Όλοι οι σπουδαστές δε γνωρίζουν στον ίδιο βαθμό την 
ενδιάμεση γλώσσα, και η χρήση της ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση γεγονός που 
ενισχύεται και από τις απαντήσεις ορισμένων σπουδαστών που δηλώνουν ότι η μη 
λεκτική επικοινωνία βοηθά στην κάλυψη του κενού της ενδιάμεσης γλώσσας. Η 
χειρονομία εκτός των υπόλοιπων ρόλων της, «υποκαθιστά με φυσικό τρόπο το λόγο, 
όταν κάποιος προτιμά να μην πει κάτι ή δεν ξέρει πώς να το πει» (Calbris 1990: 171). 
 
3.7 Σπουδαιότητα χρήσης της μη λεκτικής επικοινωνίας για την εκμάθηση της ΕΓ2 
Ο σημαντικός ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας για την εκμάθηση της ΕΓ2 και κατ’ 
επέκταση μιας ξένης γλώσσας αναδεικνύεται καθώς το 96% των σπουδαστών απαντά 
καταφατικά, όσον αφορά την ανάγκη χρήσης της στη διδακτική πράξη (Διαγρ. 4α). Η 
αιτιολόγηση αυτής της αναγκαιότητας από τους σπουδαστές χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ποικιλία. Μάλιστα, από τις κατηγορίες που προκύπτουν, φαίνεται ότι οι στόχοι που 
υπηρετεί η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία της ΕΓ2 και οι 
λόγοι για τους οποίους οι σπουδαστές πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σχεδόν 
ταυτίζονται (Διαγρ. 4β). Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και πάλι στην κατανόηση (18%), 
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στη διευκόλυνση αποθήκευσης και ανάκλησης του γλωσσικού υλικού (18%), στην 
εστίαση της προσοχής (11%) και στην εξήγηση του διδασκόμενου γλωσσικού υλικού 
(9%). Μικρότερα ποσοστά σπουδαστών εύστοχα επισήμαναν ότι η χρήση της γλώσσας 
του σώματος διευκολύνει την επικοινωνία χωρίς χρήση λόγου (5%), και την 
αλληλεπίδραση δασκάλου-σπουδαστή (4%), ότι συνιστά φυσική διαδικασία (4%) και 
ότι βοηθά στην αποφυγή της ενδιάμεσης γλώσσας και τη διατήρηση της διδασκαλίας  
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Διάγραμμα 4. 

Ποσοστά απαντήσεων σχετικά με (α) τη σπουδαιότητα και (β) τους λόγους 
σπουδαιότητας της μη λεκτικής επικοινωνίας στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας. 
 
στη γλώσσα στόχο (4%). Αναφέρουν επίσης ότι η μη λεκτική επικοινωνία προσδίδει 
έμφαση στα λεγόμενα (3%), υποστηρίζει τη λεκτική επικοινωνία (2%) και είναι 
ευχάριστη για αρχάριους (2%), προφανώς γιατί τους βοηθά στην οπτικοποίηση και 
εύκολη σύλληψη του διδασκόμενου υλικού, μειώνοντας το μαθησιακό του φορτίο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι 8% των σπουδαστών θεωρεί τη 
διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας βασικό στοιχείο για την ένταξη της μη 
λεκτικής επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Η παράμετρος αυτή δεν είχε 
συμπεριληφθεί στις απαντήσεις που αφορούσαν τους λόγους χρήσης της μη λεκτικής 
επικοινωνίας στη διδασκαλία της ΕΓ2. Αυτή η παράλειψη ίσως να σημαίνει ότι οι 
σπουδαστές δε συνειδητοποιούν τι περιλαμβάνει ο μηχανισμός ένταξής τους στο 
ελληνικό πολιτισμικό περιβάλλον ή ότι δεν συνιστά προφανή στόχο του δασκάλου η 
διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω των χειρονομιών, καθώς συνήθως 
υποεκτιμάται ο ιδιαίτερος πολιτισμικός χαρακτήρας που διαθέτουν πολλές από αυτές. Η 
γνώση των κανόνων κινησιακής συμπεριφοράς της κουλτούρας της γλώσσας στόχου 
είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση και πραγμάτωση της επικοινωνίας σε 
αυτή τη γλώσσα. Η έκφραση του πολιτισμού είναι τόσο δεμένη με τη μη λεκτική 
επικοινωνία που τα εμπόδια της αφομοίωσης του πολιτισμού είναι περισσότερο μη 
λεκτικά παρά λεκτικά (Brown 1987: 209). Η πολιτισμικά ακατάλληλη και ασύμβατη 
γλώσσα του σώματος διαδηλώνει ξενική προφορά τόσο όσο η ανεπαρκής φωνολογική 
γνώση (Kirch 1979: 416). Η Raffler-Engel (1980: 230) επισημαίνει ότι, αν η διγλωσσία 
είναι στόχος της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, ο σπουδαστής πρέπει να γίνει 
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πραγματικά δίγλωσσος, γεγονός που υπονοεί ότι πρέπει επίσης αυτός να γίνει δι-
κινησιακός. Οι πολιτισμοί διαφέρουν ως προς τη γλώσσα, το κινησιακό σύστημα και 
τελικά τη σχέση ανάμεσα στις λεκτικές και μη λεκτικές εκδοχές της επικοινωνιακής 
συμπεριφοράς. Μεγάλο μέρος της μη λεκτικής επικοινωνίας στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας αφορά τις πολιτισμικά προσδιορισμένες χειρονομίες που ονομάζονται 
εμβλήματα. Tα εμβλήματα είναι συμβολικές πράξεις, όπου η κάθε κίνηση έχει ένα πολύ 
συγκεκριμένο λεκτικό νόημα, γνωστό στα περισσότερα μέλη του πολιτισμού ή του υπο-
πολιτισμού και τυπικά επιστρατεύονται με την πρόθεση αποστολής ενός μηνύματος 
(Ekman, 1980: 89). Μερικά από αυτά είναι εικονικά και μπορούν να αναγνωρίζονται, 
όταν χρησιμοποιούνται και εκτός συμφραζομένων. Η χρήση και η σημασία 
συγκεκριμένων εμβλημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από πολιτισμό σε πολιτισμό. 
Μάλιστα δεν αποκλείεται παρερμηνεία ή αποτυχία κατανόησης, όταν μη μέλη του 
συνόλου προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ή να κατανοήσουν τα εμβλήματα με βάση τη 
σημασία που προσδίδεται σ’ αυτά στη δική τους κουλτούρα.  

Οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν συνειδητά τις χειρονομίες 
τόσο ως ομιλητές όσο και ως ακροατές –οι κινήσεις των ακροατών ανατροφοδοτούν τον 
ομιλητή– και να γνωρίζουν τι σημαίνουν αυτές στην ξένη γλώσσα ή στον ξένο 
πολιτισμό. H γλώσσα του σώματος είναι ένας τύπος επικοινωνίας που μαθαίνεται και 
διαμορφώνεται στα πλαίσια ενός πολιτισμού (Antes 1996: 441). Διαφορετικοί 
πολιτισμοί επιλέγουν να κωδικοποιούν διαφορετικές πλευρές μιας πράξης, μιας 
κατάστασης ή ενός συναισθήματος, άρα είναι σημαντικό για τον ομιλητή να γνωρίζει τι 
θεωρείται σημαντικό στον πολιτισμό που αντιπροσωπεύεται από τη γλώσσα στόχο και 
να υιοθετεί τις χειρονομίες που χρησιμοποιούνται.  

 
3.8 Συμπληρωματικά σχόλια αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας του σώματος στη 

διδασκαλία και εκμάθηση των ελληνικών 
Όταν οι σπουδαστές κλήθηκαν να καταθέσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά σχόλια 
για τη χρήση της γλώσσας του σώματος στη διδασκαλία και εκμάθηση των ελληνικών, 
στις απαντήσεις τους ανακυκλώθηκαν όσα προαναφέρθηκαν (Διάγρ. 5). Εξαίρεση 
αποτέλεσε το 2% των απαντήσεων, όπου δηλώθηκε ότι η μη λεκτική μπορεί να 
προκαλέσει ενόχληση ή ερεθισμό και πως ο δάσκαλος μπορεί να τη χρησιμοποιεί, αλλά 
δεν πρέπει να αναμένει και υιοθέτησή της από τους σπουδαστές. Αν και μειοψηφικές, οι 
απόψεις αυτές υπογραμμίζουν και πάλι τις πολιτισμικές διαφορές και το ενδεχόμενο να 
μην είναι όλοι δεκτικοί στο να μοιραστούν το μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας της 
γλώσσας στόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι έτοιμος να χειριστεί την 
ενδεχόμενη άρνηση κάποιων σπουδαστών του. Ωστόσο, ορισμένες απαντήσεις 
υπογραμμίζουν την ανάγκη διδασκαλίας και συνεπούς εφαρμογής της μη λεκτικής 
επικοινωνίας απ’ το δάσκαλο, δεδομένο που παραπέμπει στον επόμενο στόχο της 
εργασίας που είναι η διατύπωση παιδαγωγικών εφαρμογών αναφορικά με τη χρήση της 
γλώσσας του σώματος στη διδασκαλία κι εκμάθηση της ΕΓ2.  
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Διάγραμμα 5. Συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση της γλώσσας του 

σώματος στη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα. 
 
4. Διδακτικές εφαρμογές 
Η χρήση της γλώσσας του σώματος είναι επίκτητη ικανότητα που αποκτιέται από τους 
διδασκόμενους έστω και υποσυνείδητα κι επομένως μπορεί να διδαχθεί. Στην εποχή της 
επικοινωνιακής ευχέρειας, η χρήση των χειρονομιών πρέπει να είναι προφανής τόσο στο 
δάσκαλο όσο και στο σπουδαστή. Για την κατάκτηση επικοινωνιακής επάρκειας η 
γλωσσική ακρίβεια αποτελεί μόνο μέρος της επικοινωνιακής ικανότητας και οι 
παραγλωσσικές πληροφορίες αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία για τις 
επικοινωνιακές καταστάσεις. Οι χειρονομίες, όπως ήδη φάνηκε, μπορούν να 
επιτελέσουν ποικίλους ρόλους βοηθώντας τη διδασκαλία και την εκμάθηση την 
γλώσσας. Άτομα από κουλτούρες χαμηλής κινητικότητας δε «βλέπουν» όλες τις 
χειρονομίες που γίνονται από μέλη ενός πολιτισμικού μοντέλου υψηλής κινητικότητας 
(Raffler-Engel 1980: 230). Οι σπουδαστές επομένως πρέπει να ασκήσουν την οπτική 
τους αντίληψη. Όταν αποκλείεται το οπτικό κανάλι επικοινωνίας, δημιουργείται ένα μη 
φυσικό πεδίο που μειώνει την ικανότητα των ακροατών να κατανοήσουν. Πειραματικά 
δεδομένα δείχνουν ότι η κόπωση που προκύπτει στην προσπάθεια ακουστικής 
κατανόησης μιας ξένης γλώσσας μειώνεται σημαντικά, αν ο ακροατής εκπαιδευτεί να 
ψάχνει για μη λεκτικά δεδομένα σε συνδυασμό με αυτά που ακούει (Raffler-Engel 1980: 
230). Συνεπώς, η διδασκαλία των παραγλωσσικών στοιχείων μπορεί να διευκολύνει την 
εκμάθηση της γλώσσας.  

Το αντικαθρέφτισμα των κινήσεων και η αλληλεπίδραση που αυτό συνεπάγεται 
διευκολύνει τον κινησιακό συγχρονισμό μεταξύ των συνομιλητών (Αrgyle 1988: 34). 
Έτσι, όταν ο δάσκαλος είναι βαριεστημένος, χωρίς ενθουσιασμό και ενδιαφέρον οι 
σπουδαστές ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, ενώ όταν είναι ζωντανός κι ενθουσιώδης οι 
σπουδαστές είναι ζωντανοί κι ενθουσιώδεις επίσης. Οι σπουδαστές της ξένης γλώσσας 
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που εκτίθενται στο περιβάλλον της μπορούν να ωφεληθούν από τη γνώση των 
εμβλημάτων ως μέρος της διαδικασίας κατανόησης του μηνύματος, καθώς δεν τους 
βοηθά μόνο να κατανοήσουν τη γλώσσα και να εκφραστούν σ’ αυτή, αλλά και να 
σκεφτούν πώς θέλουν να διαμορφώσουν το πορτρέτο που εαυτού τους με τη χρήση ή 
την αντίσταση σε συγκεκριμένα μη γλωσσικά στοιχεία (McCafferty 2002: 201). Για να 
συμβεί αυτό οι σπουδαστές χρειάζονται την ευκαιρία να εξετάσουν τη χρήση των 
χειρονομιών στη δεύτερη γλώσσα.  

Η μη λεκτική συμπεριφορά είναι θεμελιώδης πτυχή του παιδαγωγικού ρεπερτορίου 
του δασκάλου που πρέπει να υπολογίζεται, όταν επιδιώκεται επαύξηση της κατανόησης 
του γλωσσικού εισαγόμενου στους σπουδαστές της δεύτερης γλώσσας. Πρέπει να γίνει 
συνείδηση στους δασκάλους της ξένης γλώσσας ότι υπάρχει ανάγκη για συστηματική 
παρουσίαση της γλώσσας του σώματος παράλληλα με την παρουσίαση της λεκτικής 
γλώσσας. Συνήθως οι δάσκαλοι βασίζονται στις δικές τους επινοήσεις, για να εισάγουν 
τη γλώσσα του σώματος στη διδασκαλία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε 
ότι οι διδάσκοντες χειρονομούν φιλικά κατά τη διάρκεια γραμματικών ή λεξιλογικών 
επεξηγήσεων, αλλά τα εμβλήματα συχνά αγνοούνται επειδή δεν είναι γνωστά, ή επειδή 
δε θεωρείται απαραίτητη η διδασκαλία τους ή ακόμη επειδή δεν ενσωματώνονται στο 
διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, ακριβώς για τα εμβλήματα 
πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον ο δάσκαλος, καθώς αντιπροσωπεύουν σκόπιμες μορφές 
της μη λεκτικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και είναι 
βασικά για την κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού. Για να τα κατανοήσουν οι 
σπουδαστές πρέπει να μάθουν να εστιάζουν την προσοχή τους σ’ αυτά καθώς 
αποτελούν μη αναλυμένα σύνολα της μη λεκτικής επικοινωνίας που οι σπουδαστές 
μπορούν να χρησιμοποιούν πριν κατακτήσουν τις επιμέρους κινήσεις του σώματος. 

Η διδασκαλία των χειρονομιών στην τάξη δεν χρειάζεται να απορροφά πολύ χρόνο. 
Ο δάσκαλος μπορεί να καταδείξει τη σημασία τους με διάφορους τρόπους. Μπορεί 
παράλληλα με τον προφορικό λόγο να χρησιμοποιεί χειρονομίες για να διασαφηνίζει ή 
και να αντικαθιστά ολόκληρες προτάσεις ή ακόμη και να ζητά από τους σπουδαστές να 
δώσουν αντίστοιχη χειρονομία για κάποια λεκτικά δεδομένα. Αυτό λειτουργεί θετικά με 
τρεις τρόπους: (α) ενισχύει την όρεξη των σπουδαστών να λύσουν ένα παζλ, (β) 
καταδεικνύει τη συστηματικότητα με την οποία χρησιμοποιείται μια χειρονομία σε μια 
γλώσσα –καθώς η κίνηση (είτε από την πλευρά του ομιλητή είτε του ακροατή δεν είναι 
τυχαία) αποτελεί ένα ορισμένο και πλήρες σήμα με σημαίνον και σημαινόμενο και 
παίζει σημαντικό ρόλο στην μεταφορά και ερμηνεία των μηνυμάτων– και (γ) δείχνει 
στους σπουδαστές ότι οι χειρονομίες είναι πολιτιστικά προσδιορισμένες όσο και η ίδια η 
γλώσσα και επομένως δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν λεκτικά. Πολλοί 
σπουδαστές ξένων γλωσσών έχουν βρεθεί σε αμηχανία εξαιτίας των χειρονομιών, γιατί 
στη γλώσσα-στόχο σήμαιναν κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ ό,τι στη μητρική. Καθώς οι 
χειρονομίες μπορεί να αλλάζουν το νόημα όσων λέγονται, οι σπουδαστές πρέπει να 
μάθουν να συνειδητοποιούν τη δύναμη που κρύβεται πίσω από τον τρόπο που ενεργούν, 
ενώ εξακολουθούν να καταγράφουν τι λένε. Οι συνδυασμοί των χειρονομιών είναι όπως 
οι συνδυασμοί των λέξεων. Καθετί που προστίθεται ή αφαιρείται αλλάζει το νόημα.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι σπουδαστές να μάθουν να επιλέγουν και να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τις χειρονομίες σε κατάλληλες πολιτισμικά 
περιστάσεις. Τίποτα δε σταματά μια συζήτηση γρηγορότερα από έναν ξένο που ξεπερνά 
τα όριά του, που παραβιάζει τα πολιτισμικά ταμπού ή που προσβάλλει τους φυσικούς 
ομιλητές, είτε μέσω της γλώσσας είτε μέσω των χειρονομιών. Οι χειρονομίες πρέπει να 
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διδάσκονται σε πνεύμα αποδοχής παρά προκατάληψης (Nonstrad 1973: 282). Ορισμένες 
χειρονομίες και πράξεις της γλώσσας-στόχου μπορεί να εκπλήξουν ή και να 
προσβάλλουν ένα σπουδαστή, ο οποίος πρέπει να μάθει να βλέπει τη μη λεκτική 
γλώσσα από την οπτική του φυσικού ομιλητή, ξεχνώντας την πιθανή ερμηνεία της στη 
δική του γλώσσα. 

Η χρήση εικόνων ή video που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς μπορούν 
να χρησιμεύσουν για να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της παρουσίας και της χρήσης 
των χειρονομιών στη γλώσσα-στόχο και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως μοντέλο 
μίμησης για τους σπουδαστές. Όταν μάλιστα τα video προβληθούν χωρίς ήχο μπορεί να 
δοθεί έμφαση στην επικοινωνία μέσω του σώματος. Η προσθήκη ήχου στη συνέχεια 
μπορεί να καταδείξει πώς οι χειρονομίες ενδυναμώνουν, μετριάζουν ή αλλάζουν τα 
λεχθέντα. Καλή πηγή αποτελούν εκπομπές με συνεντεύξεις στο δρόμο ή ρεπορτάζ ή 
ακόμη και τηλεοπτικές σειρές που διατηρούν τις ακουστικές και οπτικές πτυχές των 
πραγματικών περιστάσεων λόγου. Οι σπουδαστές μπορούν να μιμηθούν ή να εξηγήσουν 
κάποιες –τις πιο σημαντικές– από τις χειρονομίες, ιδιαίτερα τις δεικτικές, τις οποίες 
παρατηρούν. Μάλιστα οι δεικτικές χειρονομίες μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα 
βοηθητικές όχι μόνο στα τμήματα αρχαρίων, αλλά και στους προχωρημένους στην 
περίπτωση που δεν οπτικοποιούν αναπαράγοντας αυτό που λέγεται, αλλά το 
συμπληρώνουν και το επεκτείνουν (Harris 2003:185). 

Επίσης, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένα σετ 
χειρονομιών για συγκεκριμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσει κάποιες 
κινήσεις που θα δείχνουν ότι οι σπουδαστές μπορούν να θέσουν ερωτήσεις, να δώσουν 
απαντήσεις, να επαναλάβουν, να μιλήσουν πιο δυνατά. Το νέο λεξιλόγιο μπορεί να 
παρουσιαστεί με τη χρήση της παράφρασης αλλά και με τη μίμηση. Επιτελεστικά 
ρήματα, περιγραφικά επίθετα, τοπικά επιρρήματα μπορούν να διδαχτούν μέσω των 
χειρονομιών, αλλά και γενικότερα λέξεις όπως: ναι, όχι, γεια, έλα, φύγε, ησυχία, εγώ, δεν 
ξέρω, μεγάλο, κ.ά. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο δάσκαλος να κάνει τη χειρονομία και 
να ζητήσει τη λέξη ή το αντίστροφο. Ή μπορεί να δώσει τη σωστή ή λάθος σημασία 
μιας χειρονομίας και να ζητήσει από τους σπουδαστές να την επιβεβαιώσουν.  

Τέλος, οι χειρονομίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως διδακτικές 
πρακτικές και για τη διαχείριση της τάξης (Allen 1999: 474). Ειδικότερα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιήσουν το ρυθμό του μαθήματος, για να ελέγξει ο 
δάσκαλος τη συμμετοχή, να σηματοδοτήσει αλλαγές, να δείξει ποιος πρέπει να 
απαντήσει, να προωθήσει μια «εν χορώ» απάντηση, να σηματοδοτήσει την αρχή και το 
τέλος του μαθήματος, να δώσει στους σπουδαστές μια ιδέα του τι να περιμένουν.  

 
5. Γενικά συμπεράσματα-προτάσεις 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη να αφυπνιστούν η 
δάσκαλοι της ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της ελληνικής, ως προς τις δυνατότητες 
και τη διαπολιτισμική δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει μέσα στην τάξη της 
δεύτερης γλώσσας η συστηματική χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η σημασία της 
γλώσσας του σώματος στην επικοινωνία και η εκπαίδευση στον αποτελεσματικό τρόπο 
χρήσης της μη λεκτικής συμπεριφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεθόδους 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας των μελλοντικών δασκάλων. Οι μελλοντικοί δάσκαλοι, 
όπως επίσης και οι νυν, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι 
μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν σε μια ξένη γλώσσα, πιο ευχάριστα, πιο 
αποτελεσματικά και πιο πειστικά αν, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, όλο τους το 
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σώμα είναι εκπαιδευμένο να λειτουργεί ως ενότητα στην υιοθέτηση νέων τρόπων 
συμπεριφοράς» (Wylie 1985: 779). Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διαλευκάνει 
πόσo περισσότερο αποδίδει η συνειδητή χρήση και διδασκαλία της μη λεκτικής 
επικοινωνίας και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί για τη βελτιστοποίηση της 
διδασκαλίας της ΕΓ2 σε ακροατήρια ποικίλης σύνθεσης. 
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