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Προετοιμασία για τις ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής.

— Θα χρειαστεί να ξαπλώσετε άνετα σε ένα κρεβάτι ή, εάν βρίσκεστε έξω 
από το σπίτι σας, να βρείτε ένα ήσυχο μέρος να καθίσετε για να κάνε-
τε άνετα την τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής. Προσπαθείστε να 
αναπνέετε από τη μύτη, αλλά, αν υπάρχει δυσκολία, μπορείτε να ανα-
πνέετε από το στόμα.

— Τοποθετείστε το ένα σας χέρι στην κοιλιά και το άλλο στο κέντρο του 
στήθους σας. Παρατηρείστε πώς σηκώνεται η κοιλιά με την κάθε ει-
σπνοή και πώς κατεβαίνει με την κάθε εκπνοή. 

— Πείτε από μέσα σας «ανάπνευσε». Εισπνεύστε αργά και βαθιά από τη 
μύτη και νιώστε την αναπνοή να φτάνει μέχρι το κάτω μέρος των πνευ-
μόνων σας. 

— Κρατείστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή. 
Εκπνεύστε εντελώς. 

— Καθώς εκπνέετε με αργό ρυθμό, πείτε από μέσα σας «είμαι ήρεμος και 
γαλήνιος». Νιώστε την ένταση από κάθε σημείο του σώματός σας να 
φεύγει με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο.

— Κάντε αργά πέντε με έξι διαφραγματικές αναπνοές. Μην εισπνέετε με-
γάλες ποσότητες αέρα. Οι αναπνοές σας να είναι ομαλές και αργές. ∆η-
λαδή, να μετράτε μέχρι το τρία στην εισπνοή και μέχρι το τέσσερα στην 
εκπνοή. Ή να μετράτε μέχρι το τέσσερα στην εισπνοή και μέχρι το πέντε 
στην εκπνοή.

— Κάντε την τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής για 5 έως 10 λεπτά 
για δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Με αυτόν τον 
τρόπο θα γαληνεύει το μυαλό σας και θα μειωθούν η ανησυχία, ο φόβος 
και το άγχος σας.

‣  Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας 
του εκπαιδευτικού στην τάξη

Σαφώς, η διδασκαλία είναι μια διαδικασία επικοινωνίας. Αρκετοί ερευ-
νητές της εκπαίδευσης έχουν σχολιάσει τη σημασία της αποτελεσματι-
κής επικοινωνίας ως βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πράξης. Αν και 
η λεκτική επικοινωνία δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μη λεκτική, 
οι Knapp & Birdwhistel κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μη λεκτική 
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επικοινωνία είναι πιο σημαντική από τη λεκτική (Knapp, 1978· Bird-
whistel, 1970). Ο Mehrabian συμφώνησε ότι οι εκπαιδευτικοί που δι-
ευκολύνουν τη μάθηση με τις κινήσεις του χεριού τους κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας λαμβάνουν θετικά σχόλια από τους μαθητές και επηρεά-
ζουν θετικά τη στάση τους και τη διαδικασία της μάθησης, με αποτέλεσμα 
να βαθμολογούνται καλύτερα στα τεστ (Mehrabian, 1971). Η Grant έδωσε 
έμφαση στον χώρο της τάξης, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις κινήσεις 
του εκπαιδευτικού και την έννοια της οικειότητάς του με τους μαθητές 
(Grant, 1973).
Σύμφωνα με τον Mehrabian, η έννοια της «αμεσότητας» αποδόθηκε ως 

εξής: «Οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους ή σε 
πράγματα που τους αρέσουν, που τους εκτιμούν, ενώ αποφεύγουν εκείνους 
που αντιπαθούν ή τους απογοητεύουν» (Mehrabian, 1969 & 1971). Ανα-
κάλυψε ότι η συνολική εντύπωση ενός μηνύματος είναι 7% λεκτική, 38% 
φωνητική και 55% μη λεκτική. Ο Balzer (1973) ανέφερε ότι το 75% της συ-
μπεριφοράς μέσα στην τάξη είναι μη λεκτική συμπεριφορά. Λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία συμβαίνουν (συνήθως) ταυτόχρονα.
 
Οι διαστάσεις της μη λεκτικής συμπεριφοράς:

—  Η κινητική συμπεριφορά (χειρονομίες, νεύματα, κίνηση του σώμα-
τος, εκφράσεις προσώπου, οπτική επαφή, εμφάνιση).

—  Παραγλωσσικές ή φωνολογικές ενδείξεις (φωνητικό ύφος, σιωπές, 
τόνος, χροιά της φωνής).

—  Χρήση του προσωπικού ή κοινωνικού χώρου (πώς χρησιμοποιεί τον 
χώρο, ώστε να αισθάνεται άνετα).

—  Περιβαλλοντικοί παράγοντες (ένα περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει 
εγρήγορση, ενδιαφέρον ή διέγερση, πλήξη ή κακή διάθεση).

—  Αντίληψη και χρήση του χρόνου [παράγοντες που εμπλέκονται με 
τον χρόνο (ακρίβεια, καθυστέρηση)].

Τα λεκτικά κανάλια είναι τα εξής:

— Οι κινήσεις του εκπαιδευτικού (χεριών/σώματος),

— Η στάση του σώματος,

— Οι εκφράσεις και οι μορφασμοί του προσώπου,
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— Η οπτική επαφή και επικοινωνία,

— Η φωνή και η σιωπή του εκπαιδευτικού,

— Η εξωτερική εμφάνιση του εκπαιδευτικού.

Συνολικά υπάρχουν 700.000 διαφορετικών ειδών χειρονομίες, εκφράσεις 
προσώπου και κινήσεις, οι οποίες υπηρετούν μια ποικιλία σκοπών. Ο R. Bird-
whistell υπολόγισε ότι για την εκφορά μιας μέσης πρότασης απαιτούνται 
μόνο 2,5 δευτερόλεπτα. Ήταν, επίσης, ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι ένα καλά 
εκπαιδευόμενο άτομο μπορεί να καταλάβει ποια κίνηση κάνει ένας άνθρωπος 
απλώς και μόνο ακούγοντας τη φωνή του. Έμαθε ακόμα και πώς να αναγνω-
ρίζει ποια γλώσσα μιλάει ένας άνθρωπος, δίχως να τον ακούει, παρατηρώ-
ντας απλώς τις χειρονομίες του.
Οι Richmond, McCroskey και οι συνεργάτες τους ισχυρίζονται ότι η έν-

νοια της αμεσότητας αποτελείται από λεκτικούς και μη λεκτικούς παράγο-
ντες και έχει μεγάλη επιρροή στην τάξη και τον μαθητή. «Όσο περισσότερους 
τρόπους αμεσότητας χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προς τους μαθητές 
τους, τόσο περισσότερο γίνονται αρεστοί. Το αντίθετο συμβαίνει με εκείνους 
που δεν χρησιμοποιούν την αμεσότητα ως τρόπο επικοινωνίας. Οι μαθητές 
τούς αξιολογούν αρνητικά και τους αντιπαθούν» (Richmond, McCroskey et 
al., 2000). 
Η αμεσότητα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή επιτυγχάνεται με τη μειω-

μένη απόσταση, τα συχνά βλέμματα και χαμόγελα. ∆ηλώνεται έτσι η διάθεση 
προσφοράς βοήθειας, εάν χρειαστεί. 
Η διάρκεια αγγίγματος έχει τρία είδη:

Ελάχιστη: αδιαφορία

Αισθητή: προσοχή, παρακολούθηση

Επίμονη: έκφραση συναισθήματος.

Ο Smith (1979) έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η μη λεκτική συμπεριφορά 
του εκπαιδευτικού είναι για τους μαθητές ένδειξη για την ψυχολογική κατά-
σταση του εκπαιδευτικού.
Οι Ambady & Rosenthal (1993) απέδειξαν με βιντεοσκόπηση 30 δευτε-

ρολέπτων ότι οι μαθητές αξιολόγησαν θετικά τους εκπαιδευτικούς που είναι 
προσεκτικοί, που είχαν αυτοπεποίθηση, που ήταν ζεστοί. Τους αξιολόγησαν 
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με βάση τη μη λεκτική συμπεριφορά τους, όπως τις χειρονομίες τους, τη 
στάση του σώματός τους, τις εκφράσεις τους, τον τρόπο που περπατούσαν 
στην τάξη κ.ά.

«Όταν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τη μη λεκτική επι-
κοινωνία, τότε είναι πιθανό ο μαθητής να τον ακούει περισσότερο, να μα-
θαίνει περισσότερα και να έχει πιο θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Η 
αποτελεσματική επικοινωνία στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 
είναι το κλειδί για τη βελτίωση της μάθησης. Όταν οι εκπαιδευτικοί χρησι-
μοποιούν αποτελεσματικά τη λεκτική και μη λεκτική επικονωνία τους μέσα 
στην τάξη, βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και 
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη θετική επιρροή στη μάθηση των μαθητών» 
(Ambady & Rosenthal, 1993).
Ο επικοινωνιακός εκπαιδευτικός είναι ομιλητικός και χαμογελαστός, προ-

σέχοντας πάντα να μην γίνει ενοχλητικός ή γελοίος. Είναι πνευματώδης, 
επινοητικός, έχει το θάρρος της γνώμης και εκφράζει αβίαστα τις απόψεις 
του με πνεύμα δημοκρατικό, υπεύθυνο και καλοπροαίρετο. Είναι εγκάρδιος, 
εξωστρεφής, δεκτικός και καταδεκτικός, φιλικός, εκδηλωτικός και αυτοαπο-
καλυπτικός. Είναι ευχάριστος και γίνεται αποδεκτός από το σχολικό και το 
ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον του (Σταμάτης, 2005).
Ενώ ο μη επικοινωνιακός εκπαιδευτικός έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστι-

κά γνωρίσματα: βλοσηρότητα, κατήφεια, μη ομιλιτική διάθεση, εκνευρισμό, 
σαρκαστικό μηδίαμα και δηκτικό λόγο. Επίσης, εσωστρέφεια, αίσθημα ευθύ-
νης επιδίκασης διαφορών, ώστε να μην διασαλευθεί η τάξη, και τυπικότητα. 
∆ημιουργεί παρεξηγήσεις και γενικότερα αρνητική εικόνα για το πρόσωπό 
του. Η συμπεριφορά του είναι απωθητική τόσο για τους μαθητές και τους γο-
νείς τους όσο και για τους συναδέλφους, που τον απορρίπτουν συνειδησιακά 
(Σταμάτης, 2005). 
Όταν ο εκπαιδευτικός παραβιάζει την οικεία ζώνη του μαθητή, τότε στέκε-

ται πάνω από τον μαθητή ή τη μαθήτρια. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 
για τον ρόλο της τάξης στη μάθηση, η σειρά και η διάταξη των θρανίων 
(λόγω ζώνης) μπορούν να επηρεάσουν τη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ο ζωτικός προσωπικός χώρος σχηματίζεται κυκλικά γύρω από το σώμα 

του κάθε ατόμου και εξυπηρετεί την προστασία του. Όταν παραβιάζεται, 
οι άνθρωποι αισθάνονται και εκδηλώνουν έντονη δυσφορία και αμηχα-
νία και κάνουν διορθωτικές κινήσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση του 
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χώρου αυτού. Ο σχεδιασμός των θέσεων στην τάξη ώστε να ευνοείται η 
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και των μαθητών του είναι μια 
σημαντική προέκταση των κοινωνικών ικανοτήτων (Horseshoe classroom 
management or modular classroom management). Η παρείσφρηση ενός 
αγνώστου στη ζώνη οικειότητας προκαλεί οργανικές μεταβολές στο σώμα. 
Η καρδιά χτυπά γρηγορότερα, η αδρεναλίνη απελευθερώνεται στο αίμα, 
ενώ το αίμα μεταφέρεται κυρίως στον εγκέφαλο και στους μυς (πάλη ή 
φυγή). Έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν λίγοτερο 
αποφεύγουν να κάθονται στο κέντρο της τάξης, ενώ εκείνοι που θέλουν 
να συμμετέχουν κάθονται στα μπροστινά θρανία και έχουν περισσότερη 
οπτική επαφή με τον εκπαιδευτικό. Ο Mehrabian υποστηρίζει ότι ο εκπαι-
δευτικός που έρχεται κοντά στο παιδί είναι περισσότερο αρεστός. Ενώ η 
μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή δημιουργεί αρνη-
τικά συναισθήματα στον μαθητή.

‣  Οι ζώνες του προσωπικού χώρου του μαθητή

Η Ζώνη ασφαλείας του μαθητή: πάνω από 2,00 μέτρα

Η Προσωπική ζώνη: 0,50-1,50 μέτρα

Η Οικεία ζώνη: 0,50 μέτρα.

Όσον αφορά τις κινήσεις των χεριών, οι άντρες εκπαιδευτικοί κάνουν 
περισσότερες, σε αντίθεση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Όμως οι γυ-
ναίκες διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανότητα της διαίσθησης. Με 
τις κινήσεις των χεριών ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταστήσει το περι-
εχόμενο της διδασκαλίας του περισσότερο κατανοητό. Επίσης, η απτική 
επικοινωνία δίνει έμφαση στη διαπροσωπική σχέση μεταξύ εκπαιδευτι-
κού και μαθητή.

∆ιάφορα είδη χειραψίας: 

—  το ψόφιο ψάρι 

—  η τανάλια

—  η μέγγενη 

—  το σφίξιμο της άκρης των δακτύλων

—  ο εξαρθρωτής 
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Όρθιες στάσεις ποδιών:

— Στάση προσοχής

— Με τα πόδια ανοιχτά

— Το ένα πέλμα μπροστά

— Το κλείδωμα των αστραγάλων

Οι πιο συνηθισμένες χειρονομίες αυτών που λένε ψέματα

— η κάλυψη του στόματος

— το άγγιγμα της μύτης (ή φαγούρα)

— το τρίψιμο του ματιού

— το τράβηγμα του αυτιού

— το ξύσιμο του λαιμού

— το τράβημα του γιακά 

Επειδή οι στάσεις και οι χειρονομίες σχετίζονται με τα αισθήματα, μπορούμε 
να ανακαλύψουμε από τη θέση που παίρνουν τα χέρια του μαθητή το πώς 
αισθάνεται. Π.χ. τα σταυρωμένα σφικτά χέρια μπροστά στο στήθος (αμυντι-
κή στάση), τα ανοιχτά χέρια και οι παλάμες (αποδοχή) ή τα ανοιχτά χέρια 
που εκτείνονται προς τα εμπρός και ακουμπούν τους γοφούς (αρνητικά ή 
επιθετικά μηνύματα). 
Επίσης, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τα εξής: το χαμόγελο απο-

τελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές αμοιβές. Αντίθετα η συνο-
φρύωση δηλώνει δυσαρέσκεια, η έλλειψη χαμόγελου και το κατέβασμα 
των φρυδιών δηλώνουν υπεροχή και ανισότητα ρόλων. Ο δάσκαλος που 
έχει μια βαρετή έκφραση στο πρόσωπο, όταν διδάσκει, γίνεται αντιληπτός 
από τους μαθητές του σαν αδιάφορος απέναντι σε εκείνους και στο μάθη-
μά του. Αυτός ο τύπος εκπαιδευτικού είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζει 
περισσότερες δυσκολίες μέσα στην τάξη, επειδή η μαθητές του βαριούνται 
αυτό το στιλ της διδασκαλίας. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός που χαμογελάει, 
αρέσει περισσότερο στους μαθητές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθη-
τές. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν πιο ευνοϊκά απέναντι σε έναν μαθητή ο 
οποίος χαμογελάει περισσότερο. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τον άλλο ως 
«ανοιχτό» στην επικοινωνία.
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‣  Βλεμματική επικοινωνία στην τάξη

Οι παιδαγωγοί και οι μαθητές με το βλέμμα τους εκδηλώνουν την προσή-
λωση της προσοχής τους ή το ενδιαφέρον τους, παρατηρούν και ελέγχουν, 
επιβραβεύουν, επιδοκιμάζουν, αποδοκιμάζουν ή απειλούν. Π.χ. οι μαθητές 
που γνωρίζουν την απάντηση σε μια ερώτηση έχουν οπτική επαφή με τον 
εκπαιδευτικό τους. Οι Caproni et al. (1977), ερευνητές στο πεδίο της οπτι-
κής επαφής, ανακάλυψαν ότι η οπτική επαφή επηρεάζει τη συμμετοχή του 
μαθητή στη τάξη. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν συχνή οπτική επαφή με τον 
εκπαιδευτικό τους συμμετείχαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος από εκείνους οι οποίοι, λόγω της θέσης τους, δεν μπορούσαν να έχουν 
συχνή οπτική επαφή. Επίσης, επηρεάζει την αντίληψη και τη μνήμη τους 
(Exline, 1971). Οι μαθητές που διατηρούσαν οπτική επαφή με τον εκπαι-
δευτικό τους πέτυχαν υψηλότερες βαθμολογίες από ό,τι οι μαθητές που δεν 
είχαν οπτική επαφή με τον εκπαιδευτικό. Προτιμούν μια οπτική επαφή σε 
ποσοστό 50% με τον εκπαιδευτικό τους (Exline, 1971). Ο εκπαιδευτικός που 
αποφεύγει να έχει βλεμματική επαφή θεωρείται από τους μαθητές του ντρο-
παλός, αδιάφορος, μη προσιτός και απρόθυμος να επικοινωνήσει. Όταν δεν 
υπάρχει βλεμματική επαφή μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, τότε ο μα-
θητής δεν γνωρίζει πότε να μιλήσει, πότε να ρωτήσει ή με ποιον τρόπο να 
προσεγγίσει τον εκπαιδευτικό.

‣  Ακουστική επικοινωνία στην τάξη

Η τάξη μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από θορύβους ή άλλους ηχητικούς 
ρύπους. Σε αυτή την περίπτωση, η επικοινωνία δυσχεραίνεται ή παρεμπο-
δίζεται.
Σημαντικός παράγοντας της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι η φωνή και 

συγκεκριμένα:

— ο ρυθμός της φωνής (αργός-γρήγορος),

— η ένταση της φωνής (χαμηλή-δυνατή),

— το ύψος της φωνής (βαθιά φωνή-ψιλή φωνή).

Η ποικιλία στoν ρυθμό, στην ένταση και στο ύψος (χρωματισμό) της φω-
νής του εκπαιδευτικού βοηθάει τους μαθητές στην κατανόηση του κειμένου. 
Επίσης, η σωστή χρήση της σιωπής λίγων δευτερολέπτων μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να δίνει έμφαση ο εκπαιδευτικός σε σημαντικές πληροφορίες 
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