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Περίληψη

Η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ο 
ασφαλής τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοή-
σουμε όλους τους κανόνες της επικοινωνίας. Η 
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων μάς επιτρέπει να 
χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις τεχνικές της 
επικοινωνίας στον πραγματικό αλλά και στον εικο-
νικό (ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει 
δεδομένα, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των 
οιονεί πειραμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία 
συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα της εκπαίδευ-
σης, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρή-
ση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου ως 
εργαλείου για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Πρωταρχικός στόχος της έρευνας 
αυτής ήταν πρωτίστως οι συμμετέχοντες στο δείγμα να κατανοήσουν επικοινω-
νιακές έννοιες και δευτερευόντως να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής 
διαπροσωπικής και ομαδικής επικοινωνίας.
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Abstract

Improving communication skills improves the 
chances for success of people to respond to 
your communication in the way that you want. 
Effective communication skills allow us to develop 
influential techniques in real and virtual (digital) 
world. This study aims to explore and assess the 
various implementations of audiovisual media 
and audiovisual content as the educational 
techniques and tools in education. Specifically, the 
research focuses in adult education utilizing quasi-
experiments method from Cyprus and Greece to 
acquire effective interpersonal communication skills. The results are presented 
in a dual level; initially contributes to communicate effectively which deal 
with group communication, and also the quality of education.

1. Εισαγωγή

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες μας επιτρέπουν κυρίως να κατανοήσουμε αρτιότε-
ρα την επικοινωνία του εαυτού μας με τους/τις άλλους/ες γύρω μας (Νικολάου, 
2014: 1.544). Επιπλέον, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε και τις οποιεσδήποτε 
διαφορές ή συγκρούσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας ή και με τους/τις γύρω 
μας (Νικολάου, 2019α), και, τέλος, να χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικότητα τις 
τεχνικές της επικοινωνίας στον πραγματικό και εικονικό (ψηφιακό) κόσμο στις 
κοινωνικές μας σχέσεις (Νικολάου και Καλλίρης, 2020).

Στις μέρες μας, η μάθηση πραγματοποιείται αποτελεσματικά από τα και μέσω 
των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου (Nicolaou 
et al., 2019), προκειμένου να έχουμε μια σωστή και εποικοδομητική επικοινω-
νία, καθώς και μια αποτελεσματικότερη διαπροσωπική και ομαδική επικοινωνία 
μέσω επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι ουσιαστικά 
η επικοινωνία με τους/τις άλλους/ες, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά από τότε που 
είμαστε βρέφη, αφού και τα βρέφη αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και οι αντι-
δράσεις τους δεν είναι τυχαίες ή χαοτικές, αλλά έχουν ανάγκες, ενδιαφέρονται 
και επιχειρούν να τις ικανοποιήσουν (Μπακιρτζής, 2006: 85-87).

Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας συλλέχθηκαν μέσω της πειραματι-
κής μεθόδου από το 2014 έως το 2020, υπό τη μορφή διαδραστικής εκπαιδευ-
τικής επιμόρφωσης, με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικο-
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ακουστικού περιεχομένου, με δείγμα από Κύπρο και Ελλάδα. Στη βιβλιογραφία, 
η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως η επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί πειρα-
μάτων (Σιάρδος, 2005: 139-141). Τα δεδομένα της εργασίας συμβάλλουν στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, με στόχο τη 
χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου 
ως εργαλείου στη διδασκαλία.

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση

2.1. Επικοινωνία

Επικοινωνώ, άρα υπάρχω ή υπάρχω, άρα επικοινωνώ; Είναι μια ερώτηση η 
οποία, θέλοντας και μη, θα είναι πάντα καίρια. Η μελέτη της επικοινωνίας είναι 
ιδιάζουσα και μας προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε να χρησι-
μοποιήσουμε αποτελεσματικά, καθώς και με φειδώ τις τεχνικές της. Είναι επίσης 
οι προσπάθειες και οι ενέργειές μας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών (διαν-
θρώπινων) σχέσεων (interaction) (ή σχέσεων αλληλεπίδρασης) (Καζάζη, 2008: 
43-45) μέσω συμβόλων, κανόνων, λεκτικών και κυρίως μη λεκτικών κωδίκων 
(μη λεκτική επικοινωνία) (Νικολάου, 2014: 1.545), ως εξωλεκτική επικοινωνία.

Η εξωλεκτική επικοινωνία αναφέρεται συνήθως στις χειρονομίες, στις κινή-
σεις του σώματος, των ματιών, καθώς και στην ποιότητα της φωνής (ύφος και 
τόνος) (Καζάζη, 2008: 221-222). Η εξωλεκτική επικοινωνία θεωρείται καίρια 
και καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητά της, αν αναλογιστεί κανείς ότι το «ολικό 
νόημα» σε μια επικοινωνιακή συνάντηση δυο ή και περισσότερων ατόμων μετα-
φέρεται μόνο κατά το 1/3 σχεδόν μέσω του λεκτικού διαύλου και κατά τα 2/3 
μέσω του μη λεκτικού (Birdwhistell, 2016: 203-220). Επίσης, στο πλαίσιο μιας 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, η επικοινωνία επιτυγχάνεται πάνω από το 90% 
(Wainwright, 1992) (συνήθως οριοθετείται σε 94%) μέσω εξωλεκτικής επικοι-
νωνίας (Παπαδάκη-Μηχαηλίδη, 2012: 15-18), αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει, αφού δρα ως επί το πλείστον ασυνείδητα και μη δομημένα.

2.2. Οπτικοακουστικά μέσα και οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Τα οπτικοακουστικά μέσα και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, αν και παίζουν 
σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μιας διδασκαλίας (Nicolaou et al., 2019· Νικο-
λάου, 2019γ), κατηγορούνται αρκετά συχνά ότι ενθαρρύνουν μια παθητική και 
μονόδρομη επικοινωνία (Κανάκης, 1999: 19-20). Η συμβολή τους στην εκπαίδευ-
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ση, και πρωτίστως στην εκπαίδευση ενηλίκων (Νικολάου, 2019β, 2018), χαρα-
κτηρίζεται αναγκαία (Κορωναίου, 2001: 33-46), αφού βοηθάει τους εκπαιδευο-
μένους να μάθουν (Nicolaou et al., 2019· Νικολάου, 2019γ), χωρίς να έχουμε 
οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το μαθησιακό τους στυλ (Νικολάου, 2015).

Για να αποδεχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει η διδασκαλία και η διδακτική 
των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζεται στην 
κριτική ανάλυση και συζήτηση των μεταδιδόμενων μηνυμάτων (Νικολάου, 2017, 
2015), καθώς και στην αυτενεργό δράση των εκπαιδευομένων (Κανάκης, 1999: 
19-20). Έτσι, τα οπτικοακουστικά μέσα θα ξεφύγουν από την έμμεση και μονό-
δρομη επικοινωνία, η οποία τα χαρακτηρίζει, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα ως μια πολύπλοκη, άμεση διαπροσωπική και ομαδική επικοινωνία.

3. Μεθοδολογία

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παροχή δεδομένων, τα οποία θα συμβάλ-
λουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Ως εκ τούτου, το δείγμα της έρευνας ήταν το ένα και το αυτό και αποτελείτο από 
ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω). Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, λοιπόν, 
αποτελείτο από 351 ενήλικα άτομα, 259 άτομα από την Κύπρο (ποσοστό 74%) 
και 92 άτομα από την Ελλάδα (ποσοστό 26%). 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ξεκινήσει το 2014 και ολοκληρώθηκε στα μέσα 
του 2020, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των οιονεί πειραμάτων (Σιάρ-
δος, 2005: 139-141) σε Κύπρο και Ελλάδα. Στόχοι της έρευνας ήταν το δείγμα (α) 
να κατανοήσει συγκεκριμένες έννοιες (κυρίως τη σημασία της μη λεκτικής επι-
κοινωνίας) και (β) να αποκτήσει δεξιότητες αποτελεσματικής διαπροσωπικής και 
ομαδικής επικοινωνίας. Επίσης, η εργασία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
έρευνας, η οποία διερευνά, μέσω του πολυεπιστημονικού επιπέδου, το τρίπτυχο 
Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο και Εκπαίδευση, καθώς και 
τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(σε Ελλάδα και Κύπρο), που ξεκίνησε το 2016 ως δευτερογενής έρευνα με δευτε-
ρογενή ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει την πρωτογενή 
(υπο)έρευνα (της αναφερόμενης έρευνας) με δείγμα ενήλικους εκπαιδευτές ενη-
λίκων (18 ετών και άνω) από Ελλάδα και Κύπρο, η οποία ξεκίνησε το 2019, με 
κύριο στόχο τον έλεγχο της (νέας) θεωρίας των Οπτικοακουστικών Μέσων στην 
Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019), και κυρίως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η 
εργασία αυτή, λοιπόν, είναι συγχρόνως μια πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα, 
ενώ τα δεδομένα της είναι πρωτογενή ή και δευτερογενή ταυτόχρονα, τα οποία 
συλλέχθηκαν μέσω δεκαεπτά (17) πειραμάτων.
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Το πείραμα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν υπό τη μορφή διαδραστικής εκπαι-
δευτικής επιμόρφωσης (σεμινάριο) βάσει σχεδίου μαθήματος, που καταρτίστη-
κε (Νικολάου, 2014: 1.544-1.546) με ίδιο θέμα (μη λεκτική επικοινωνία), ίδια 
διαδικασία (μεθοδολογία διδασκαλίας: διαφοροποιημένη διδασκαλία), ίδιο εξο-
πλισμό (διδακτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό/προβαλλόμενο 
οπτικό υλικό, βιντεοπροβολή/βίντεο, ηχεία/ήχος, πίνακας/μαρκαδόρος) και ίδια 
διάρκεια χρόνου (90 λεπτά). Όλα τα πειράματα είχαν διεξαχθεί σε διαφορετικούς 
χώρους, διαφορετικές ώρες και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μετά την ολο-
κλήρωση κάθε προγράμματος, θα δινόταν στους συμμετέχοντες η απαραίτητη, 
όχι μόνο θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική γνώση σε σχέση με τη μη λεκτική 
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν απο-
τελεσματικά τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα της επικοινωνίας 
(Νικολάου, 2014, 2019α). 

Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου γραπτού ερω-
τηματολογίου (έντυπο αξιολόγησης) με ποσοτική και ποιοτική μορφή, το οποίο 
διοχετεύθηκε στους συμμετέχοντες/ερευνώμενους μετά την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου (πείραμα). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε για την (υπο)έρευνα συμπεριλάμβανε επιπλέον ερωτήσεις, γιατί 
πέρα από τον κύριο στόχο, ο οποίος έχει αναφερθεί πιο πάνω, διερευνά επίσης το 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο και τα οπτικοακουστικά μέσα ως «μέσο» στα πλαίσια 
της χωρο-υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και το κατά πόσο, αντίστοιχα, η χρήση 
τους βοηθάει για την καλύτερη, ή αλλάζει τη σωματική/ψυχολογική κατάσταση 
(επίπεδο κούρασης/κόπωσης) των ερευνώμενων/συμμετεχόντων.

Τα δεδομένα, λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία επι-
λέχθηκαν βάσει των κοινών ερωτήσεων από τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, και 
συγκεκριμένα τέθηκαν 6 ερωτήσεις, οι οποίες είχαν άμεση συσχέτιση με τον 
σκοπό και τον στόχο της συγκεκριμένης εργασίας. Οι ερωτήσεις ήταν σε πεντά-
βαθμη κλίμακα και αφορούσαν τον βαθμό ικανοποίησης για τις «προσδοκίες», 
την «οργάνωση», τις «εισηγήσεις» (αν ήταν ενδιαφέρουσες), τα «θέματα ανάπτυ-
ξης», τις «γνώσεις» που αποκτήθηκαν (διερεύνηση θεωρητικού υποβάθρου) και 
το «εκπαιδευτικό υλικό» (διδακτικά μέσα) που χρησιμοποιήθηκε.

Η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω της εξειδικευμένης διαδι-
κτυακής πλατφόρμας Survs.com. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε δυο (2) 
πίνακες: (α) πίνακας με πεντάβαθμη κλίμακα (μεταβλητές και στρογγυλεμένα 
ποσοστά) και μέσους όρους (ΜΟ) και (β) πίνακας διπλής εισόδου με πεντάβαθμη 
κλίμακα (μεταβλητές και ποσοστά αναγωγής). 
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4. Αποτελέσματα της έρευνας

Οι ομαδοποιημένες απαντήσεις του δείγματος ως προς τον βαθμό ικανοποίησης 
κυμάνθηκαν κυρίως στις επιλογές της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκε-
τά» έως «Πάρα Πολύ»), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ΜΟ είναι οι «Προσδοκίες» που 
είχαν (ΜΟ 4,33/5) και το χαμηλότερο ποσοστό είναι για τις «Γνώσεις» που απέκτη-
σαν (διεύρυνση θεωρητικού υπόβαθρου) ως προς το θέμα (ΜΟ 4,17/5) (Πίνακας 1), 
κάτι που είναι καθαρά υποκειμενικό για το κάθε άτομο (Nordtug, 2007: 161-184). 
Επίσης, το δεύτερο υψηλό ποσοστό βάσει ΜΟ ως προς τον βαθμό ικανοποίησης 
είναι οι «Εισηγήσεις» με ΜΟ 4,35/5, ενώ τρίτο με πολύ λίγη διαφορά τα «Διδακτι-
κά μέσα» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο, με ΜΟ 4,33/5. Αξιοσημείωτο 
ενδιαφέρον που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επί 
τοις εκατό είναι το ποσοστό 48% (163 άτομα) στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ») της 
πεντάβαθμης κλίμακας στις «Προσδοκίες» και τα «Διδακτικά μέσα» (Πίνακας 1).

Πίνακας 1.

Βαθμός ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Μέσος Όρος

Προσδοκίες – 5  1% 28  8% 150  43% 163  48% 4,37

Οργάνωση – 5  1% 28  8% 175  50% 143  41% 4,30

Ενδιαφέρουσες ειση
γήσεις

– 5  1% 33  9% 147  42% 166  47% 4,35

Θέματα ανάπτυξης – 2  1% 29  8% 196  56% 124  35% 4,26

Γνώσεις – 10  3% 55  16% 150  43% 136  39% 4,17

Διδακτικά μέσα – 7  2% 38  11% 138  39% 168 48% 4,33

Από την αναγωγή των ποσοστών (Πίνακας 2) βλέπουμε ότι οι απαντήσεις του 
δείγματος από την Κύπρο είναι πιο θελκτικές στην πεντάβαθμη κλίμακα σε σχέση 
με τις απαντήσεις του δείγματος από την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις 
του δείγματος από την Κύπρο είναι περισσότερες στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ») 
της πεντάβαθμης κλίμακας, ενώ οι απαντήσεις του δείγματος από την Ελλάδα 
στην επιλογή 4 («Πολύ») της πεντάβαθμης κλίμακας (Πίνακας 2). 

Τα πιο κοντινά ποσοστά επί τοις εκατό μεταξύ του δείγματος από την Κύπρο 
και εκείνου από την Ελλάδα σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης στις επιλογές 
της πεντάβαθμης κλίμακας από 3 έως 5 («Αρκετά» έως «Πάρα Πολύ») είναι για 
(α) τις «Εισηγήσεις» στην επιλογή 3 («Αρκετά»), με ποσοστό 9,7% από Κύπρο και 
ποσοστό 9,8% από Ελλάδα, (β) τα «Θέματα ανάπτυξης» στην επιλογή 4 («Πολύ»), 
με ποσοστό 55,2% από την Κύπρο και ποσοστό 57,6% από την Ελλάδα, και τέλος 
(γ) τα «Διδακτικά μέσα» στην επιλογή 5 («Πάρα Πολύ»), με ποσοστό 47,5% από 
Κύπρο και ποσοστό 48,9% από Ελλάδα (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2.

Χώρες Βαθμός ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Προσδοκίες –
2  0,8%
3  3,3%

18  6,9%
10  10,9%

102  39,4%
49  53,3%

137  52,9%
30  32,6%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση –
4  1,5%
3  3,3%

17  6,6%
10  10,9%

119  45,9%
55  59,8%

119  45,9%
24  26,1%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδιαφέρουσες ειση
γήσεις

–
2  0,8%
3  3,5%

25  9,7%
9  9,8%

97  37,5%
49  52,2%

135  52,1%
32  34,8%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Θέματα ανάπτυξης – 2  0,8%
19  7,3%

10  10,9%
143  55,2%
53  57,6%

95  36,7%
29  31,5%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Γνώσεις –
4  1,5%
6  6,5%

38  14,7%
17  18,5%

106  40,9%
44  47,8%

111  42,9%
25  27,2%

ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ

Διδακτικά μέσα –
7  2,7%
1  1,1%

21  8,1%
17  18,5%

108  41,7%
29  31,5%

123  47,5%
45  48,9%

5. Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει δεδομένα με την επαναλαμβανόμενη χρήση των οιονεί 
πειραμάτων από Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα 
της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκ τούτου, το 
δείγμα της έρευνας ήταν το ένα και το αυτό και αποτελείτο από ενήλικα άτομα 
(18 ετών και άνω). Τα αποτελέσματά της, δυστυχώς, δεν μπορούν να επιτρέψουν 
τη γενίκευσή τους έναντι του πληθυσμού, λόγω της μεθοδολογίας, αλλά και της 
μεθόδου δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε. Επίσης, δεν μπορούν να γενικευ-
τούν και λόγω της μη συμπερίληψης δημογραφικών στοιχείων, όπως φύλο, ομα-
δοποιημένες ηλικιακές ομάδες κ.λπ., τα οποία δεν ήταν υποκείμενα της εργασίας 
αυτής. Επιπλέον, λόγω των υποκειμένων της εργασίας, καθώς και της μεθόδου 
δειγματοληψίας, υπάρχει και άνιση κατανομή του δείγματος ανά χώρα, και έτσι, για 
καλύτερη μελέτη των δεδομένων κατά την ταξινόμηση και την παρουσίαση έγινε 
αναγωγή των ποσοστών επί τοις εκατό για να υπάρξει ένα αρτιότερο αποτέλεσμα.

Με βάση τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι οι στόχοι της εργασίας αυτής έχουν 
επιτευχθεί. Επίσης, η χρήση των συγκεκριμένων οπτικοακουστικών μέσων και 
του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου στο σεμινάριο ως διδακτικών 
μέσων (εργαλείων), βάσει του σχεδίου μαθήματος, ήταν η καταλληλότερη, καθώς 
και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογία διδασκαλίας 
(Νικολάου, 2019γ, 2015). Τα συγκεκριμένα οπτικοακουστικά μέσα και η μεθοδο-
λογία διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται στη (νέα) θεωρία των Οπτικοακουστικών 
Μέσων στην Εκπαίδευση (Nicolaou et al., 2019). Εκ του ασφαλούς, μπορούμε να 
πούμε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας θεωρείται η καταλληλότερη. Η 
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χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρί-
ζεται ως αναγκαία, ενώ η χρυσή τομή, ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα 
μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν, βρίσκεται στην παιδαγωγική και διδακτική 
χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών 
τεχνικών και μέσων εναπόκειται πάντα στη δυνατότητα του κάθε εκπαιδευτικού 
(Nicolaou et al., 2019).

Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η απόκτηση 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα η μελέτη της μη λεκτικής 
επικοινωνίας, είναι καίρια (Νικολάου, 2019α, 2014), όπως και η χρήση των οπτι-
κοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου στην εκπαίδευση 
γενικότερα (Nicolaou et al., 2019· Νικολάου, 2019β, 2019γ). Επίσης, η λειτουργία, 
η χρησιμότητα και η γνώση για τη μη λεκτική επικοινωνία μέσα στην εκπαίδευ-
ση είναι απαραίτητη (Νικολάου, 2014: 1.544-1.546), τόσο στον πραγματικό όσο 
και στον εικονικό (ψηφιακό) κόσμο, για να επικοινωνούμε καλύτερα (Νικολάου 
και Καλλίρης, 2020) και χωρίς συγκρούσεις (Νικολάου, 2019α).
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