
M-CHAT 
Παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο σχετικά με το πώς είναι συνήθως το παιδί σας. 

Προσπαθήστε να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις. Αν μια συμπεριφορά 

παρουσιάζεται σπάνια (την έχετε δει μια ή δυο φορές), παρακαλώ απαντήστε σαν 

να μην την έχει το παιδί.  

 

 

1.  

Χαίρεται το παιδί σας όταν το κουνάτε ή το παίζετε στα 

γόνατά σας;  

Nαι  Όχι  

2.  Eνδιαφέρεται το παιδί σας για άλλα παιδιά;  Nαι  Όχι  

3.  

Aρέσει στο παιδί σας να σκαρφαλώνει σε πράγματα όπως οι 

σκάλες;  

Nαι  Όχι  

4.  Xαίρεται το παιδί σας όταν παίζει «κου-κου-τσα» ή κρυφτό;  Nαι  Όχι  

5.  

Παίζει ποτέ το παιδί σας αναπαριστώντας ότι μιλάει στο 

τηλέφωνο, ότι φροντίζει τις κούκλες σαν μωρά, ή άλλα 

παιχνίδια προσποίησης, δηλαδή “στα ψέματα”;  

Nαι  Όχι  

6.  

Χρησιμοποιεί ποτέ το παιδί σας το δείκτη του χεριού του για 

να δείξει κάτι που θέλει να ζητήσει;  

Nαι  Όχι  

7.  

Χρησιμοποιεί ποτέ το παιδί σας το δείκτη του χεριού του για 

να δείξει κάτι που του προκαλεί το ενδιαφέρον;  

Nαι  Όχι  

8.  

Mπορεί το παιδί σας να παίξει σωστά με μικρά παιχνίδια 

(όπως αυτοκινητάκια ή τουβλάκια) χωρίς να τα βάζει μόνο στο 

στόμα, να τα κουνάει ή να τα πετάει;  

Nαι  Όχι  

9.  

Σας φέρνει το παιδί σας (στον γονέα) αντικείμενα για να σας 

δείξει κάτι;  

Nαι  Όχι  

10.  

Σας κοιτάζει το παιδί σας στα μάτια για περισσότερο από ένα 

ή δύο δευτερόλεπτα  

Nαι  Όχι  

11.  Εκδηλώνει το παιδί σας ποτέ υπέρμετρη ευαισθησία σε Nαι  Όχι  



θορύβους (για παράδειγμα κλείνοντας τα αυτιά του);  

12.  

Σας χαμογελάει το παιδί σας όταν βλέπει το πρόσωπό σας ή 

όταν του χαμογελάτε;  

Nαι  Όχι  

13.  

Σας μιμείται το παιδί σας (για παράδειγμα αν κάνετε ένα 

μορφασμό στο πρόσωπο θα τον μιμηθεί);  

Nαι  Όχι  

14.  

Το παιδί σας ανταποκρίνεται στο όνομά του όταν το 

φωνάζετε;  

Nαι  Όχι  

15.  

Aν του δείξετε ένα παιχνίδι στην άλλη άκρη του δωματίου, το 

παιδί σας θα το κοιτάξει;  

Nαι  Όχι  

16.  Το παιδί σας περπατάει;  Nαι  Όχι  

17.  Αν εσείς κοιτάτε κάτι, θα το κοιτάξει και το παιδί σας;  Nαι  Όχι  

18.  

Κάνει το παιδί σας ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάκτυλά του 

κοντά στο πρόσωπό του;  

Nαι  Όχι  

19.  

Προσπαθεί το παιδί σας να τραβήξει την προσοχή σας στις 

δραστηριότητές του;  

Nαι  Όχι  

20.  Έχετε ποτέ αναρωτηθεί μήπως το παιδί σας δεν ακούει;  Nαι  Όχι  

21.  Καταλαβαίνει το παιδί σας αυτά που λένε οι άλλοι;  Nαι  Όχι  

22.  

Έχετε προσέξει το παιδί σας μερικές φορές να φαίνεται 

αφηρημένο, χωρίς να κοιτά κάτι συγκεκριμένο, ή να 

περιφέρεται χωρίς σκοπό;  

Nαι  Όχι  

23.  

Όταν το παιδί σας αντιμετωπίζει κάτι ασυνήθιστο, σας 

κοιτάζει στο πρόσωπο για να ελέγξει την αντίδρασή σας;  

Nαι  Όχι  

 

 

 



Στην συνέχεια συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε με τις παρακάτω απαντήσεις 

1. ΟΧΙ 6. ΟΧΙ 11. ΝΑΙ 16. ΟΧΙ 21. ΟΧΙ 

2. ΟΧΙ 7. ΟΧΙ 12. ΟΧΙ 17. ΟΧΙ    22. ΝΑΙ 

3. ΟΧΙ 8. ΟΧΙ 13. ΟΧΙ 18. ΝΑΙ 23. ΟΧΙ 

4. ΟΧΙ 9. ΟΧΙ 14. ΟΧΙ 19. ΟΧΙ  

5. ΟΧΙ 10. ΟΧΙ 15. ΟΧΙ 20. ΝΑΙ  

 


