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Εισαγωγή: Είναι  ευρέως  διαδεδομένο,  ότι  τα  παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης
αναπτύσσουν αυθόρμητα τις κοινωνικές-πραγματολογικές δεξιότητες, σε αντίθεση με
τα παιδιά με αυτισμό που τα ελλείμματα της ανάπτυξης της κοινωνικότητας αποτελεί
θεμελιώδες χαρακτηριστικό των συμπτωμάτων τους.
Σκοπός: Το θέμα της παρούσας έρευνας αποσκοπεί στο να μελετήσει τις δεξιότητες
της κοινωνικής επικοινωνίας των τυπικών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και να τα
συγκρίνει με παιδιά με αυτισμό.
Μέθοδος: . Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 184 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 43
παιδιά  με  αυτισμό.  Για  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  το  εργαλείο
«Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας» (APLSC) (Hyter
&  Applegate,  2012).  Σε  πρώτη φάση συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια,  από τους
γονείς  και  τους  παιδαγωγούς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης  και  των παιδιών με
ΔΑΦ. Οι  κηδεμόνες  των  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης  συμπλήρωσαν  ένα  επιπλέον
ερωτηματολόγιο για τον αποκλεισμό των παιδιών με πιθανά σημάδια αυτισμού. Σε
δεύτερη  φάση,  καταγράφτηκαν  οι  δεξιότητες  της  κοινωνικής-επικοινωνίας  στο
σχολικό περιβάλλον. Τέλος, αξιολογήθηκαν όλα τα υποκείμενα της έρευνας ως προς
την αφηγηματική ικανότητα και τη γλωσσική επάρκεια. 
Αποτελέσματα:  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  το  APLSC είναι  ένα  αξιόπιστο
εργαλείο,  το  οποίο  μπορεί  να  εντοπίσει  τα  δυνατά  και  τα  αδύναμα  σημεία  στην
κοινωνική επικοινωνία- πραγματολογία των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Συμπεράσματα:  Τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας ( 4-6 ετών) διαμορφώνουν
κοινωνικές  σχέσεις,  έχουν  αναπτυγμένες  τις  δεξιότητες  συζήτησης,  και  έχουν
αναπτύξει το συμβολικό παιχνίδι και είναι ικανά να κατανοήσουν ένα αφήγημα. Τα
παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 4 έως 6 ετών έδειξαν σημαντικότερες αποκλίσεις σε όλους
τους  τομείς  της  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης,  στο  παιχνίδι  και  στην  εξαγωγή
συμπεράσματος.  
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Abstract 

Social pragmatic communication deficits are defined in the social use of nonverbal and verbal communication. {1}. It 

is generally acknowledged that neurotypical children instinctively develop social-pragmatic skills. In contrast, the key 

feature of autism is social-pragmatic deficits. The aim of this study was to identify social communication skills among 

typically developed preschool Greek children and compare those skills with the ones of children with autism spectrum 

disorder (ASD). The sample was selected from public and private schools of urban, semi-urban and rural areas and was 

divided into three age groups (48-53 months, 54-59 months, 60-71 months). The present study involved 184 children 

with typical development and 43 children diagnosed with ASD. Exclusion criteria concerned the typically developed 

children with: (a) suspected signs of autism, and (b) abnormal language development. The process included two 

phases: During the first phase, a questionnaire was completed by the teachers as well as the parents, based on their 

observation of the children’s interaction with peers and family members {2,3}. The questions were rated on a scale of 

0-5 (0=not observed, 5=almost always) and assessed social-pragmatic abilities. Afterwards, specialized tools were used 

to assess the development of expressive vocabulary, grammar and informational competence of each child 

individually. {4,5,6} Method comparisons and analysis were carried out using SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). The APLSC scores indicate that typically developed children, between 4 and 6 years old, have developed to 

a large extent their social-pragmatic skills. The APLSC results show a significant deviation among the ASD children, 

especially during social interaction with peers, social cognition, symbolic play and conversation skills. The APLSC 

responses by teachers and parents were similar and were able to point out a significant differentiation between the 

social-communication skills of the two groups. The Parents’ and Teachers’ pragmatic language and social 

communication questionnaires (APLSC) are part of a larger assessment battery developed by Hyter and Applegate 

(2012), which can contribute to the differential diagnosis of developmental disorders. 
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