
મિડલ યર ડેવલપિેન્ટ ઇન્્ટુિને્ટ (MDI) શ ું છે? 

MDI એ એક સ્વ-અહેવાલ પ્રશ્નાવલલ છે જ ેબાળકો અને યુવાઓ દ્વારા ગે્રડ 4 થી 12 સુધી પૂર્ણ કરવામાાં આવે છે. તે 

તેમને પૂછે છે કે તઓે શાળાની અાંદર અને બહાર એમના અનુભવો લવશ ેકેવી રીતે લવચાર ેછે અને અનુભવે છે. તેમાાં 

લવકાસનાાં પાાંચ કે્ષત્રોન ેલગતા પ્રશ્નોનો સમાવશે થાય છે જ ેસુખાકારી, આરોગ્ય અને શૈક્ષલર્ક લસલિઓ સાથે મજબૂત 

રીતે જોડાયેલા હોય છે. અહીાં દરકે કે્ષત્રનુાં સાંલક્ષપ્ત વર્ણન અને શુાં પૂછવામાાં આવે છે તેનો તમન ેખ્યાલ આપવા નમૂનાના 

2 પ્રશ્નો આપ્યા છે: 

  

શારીમરક ્વા્્ય અને સ ખાકારી 

બાળકો ભાવનાત્મક સુખાકારી, શારીલરક પ્રવૃલિ, પોષર્ અન ેઊાં ઘની આદતો સલહત એકાંદર આરોગ્યના કે્ષત્રોમાાં 

તેમની પોતાની શારીલરક સુખાકારીનુાં મૂલયાાંકન કર ેછે. શારીલરક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી લવશનેા પ્રશ્નોમાાં નીચનેાનો 

સમાવેશ થાય છે: 

     સાિાન્ય રીતે, તિે તિારા ્વા્્યન ું વર્ણન કેવી રીતે કરશો? 

a. નબળુાં 

b. ઠીક 

c. સારાં  

d. ઉિમ 

     તિને કેટલી વાર સારી ઊું ઘ આવે છે? 

a. ક્યારયે નહી ાં 

b. અઠવાલડયામાાં એક વખત 

c. અઠવાલડયામાાં 2 વખત 

d. અઠવાલડયામાાં 3 વખત 

e. અઠવાલડયામાાં 4 વખત 

f. અઠવાલડયામાાં 5 વખત 

g. અઠવાલડયામાાં 6 વખત 

h. દરરોજ 

 

જોડાર્ 
બાળકોને તેમની શાળાઓ અને પડોશમાાં પખુ્ત વયના લોકો સાથે, તેમના માતાલપતા અથવા ઘર ેવાલીઓ સાથે અને 

તેમના સાથીદારો સાથનેા તેમના સહાયતાના અને જોડાર્ના અનુભવો લવશે પૂછવામાાં આવે છે. લવદ્યાથીઓને આવ ાં 
લનવેદનોનો જવાબ આપવા માટે કહેવામાાં આવશ ેજમે કે: 



િારી શાળાિાું કોઈ મશક્ષક અથવા અન્ય પ ખ્ત વ્યમિ છે જ ેખરખેર િારી કાળજી રાખે છે.  

 

a. લબલકુલ સાચુાં નથી 

b. થોડુાંક સાચુાં છે 

c. એકદમ સાચુાં છે 

d. ખૂબ જ સાચુાં છે 

િારા ઘરિાું, િાતા-મપતા અથવા અન્ય પ ખ્ત વયના લોકો છે જઓે જ્યાર ેિાર ેકુંઈ કહેવ ું હોય ત્યાર ેસાુંભળે છે. 

a. લબલકુલ સાચુાં નથી 

b. થોડુાંક સાચુાં છે 

c. એકદમ સાચુાં છે 

d. ખૂબ જ સાચુાં છે 

 

   

 

સાિામજક અને ભાવનાત્મક મવકાસ 

બાળકો 7 કે્ષત્રોમાાં તેમની વતણમાન સામાલજક અન ેભાવનાત્મક કામગીરી લવશનેા પ્રશ્નોના જવાબ આપ ેછે: આશાવાદ, 

આત્મસન્માન, સુખ, સમાનુભૂલત, સામાલજક વતણન, ઉદાસી અને લચાંતાઓ. લવદ્યાથીઓન ેઆવાાં લનવેદનોનો જવાબ 

આપવા માટે કહેવામાાં આવશે જમે કે: 

જ્યાર ેહ ું  કોઈના લ ચ્ચાઇભયાણ વતણનને જોઉું  છ ું  ત્યાર ેતે િને પરશેાન કર ેછે. 

a. બહુ અસાંમત 

b. થોો્ડા અસાંમત 

c. સાંમત કે અસાંમત નથી 

d. થોડા સાંમત 

e. બહુ સાંમત 

હ ું  િારા જીવનથી ખ શ છ ું . 

a. બહુ અસાંમત 

b. થોડા અસાંમત 

c. સાંમત કે અસાંમત નથી 

d. થોો્ડા સાંમત 

e. બહુ સાંમત 

 

     

શાળાના અન ભવો 
બાળકોને 4 કે્ષત્રોમાાં તેમના શાળાના અનભુવો લવશે પૂછવામાાં આવે છે: શૈક્ષલર્ક સ્વ-સાંકલપના, શાળાની આબોહવા, 



શાળા સાથે જોડાર્, અન ેસાથીદારોનો ભોગ બનવાના (દાદાગીરી થયાના) અનુભવો. લવદ્યાથીઓન ેઆવા લનવેદનો 

અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે કહેવામાાં આવશે જમે કે: 

િને ખાતરી છે કે હ ું  આ વર્ષે શાળાિાું શીખવવાિાું આવતી ક શળતાઓ શીખી શકીશ.. 

a. બહુ અસાંમત 

b. થોો્ડા અસાંમત 

c. સાંમત કે અસાંમત નથી 

d. થોો્ડા સાંમત 

e. બહુ સાંમત 

    

િને લાગે છે કે હ ું  આ શાળાનો છ ું .. 

a. બહુ અસાંમત 

b. થોડા અસાંમત 

c. સાંમત કે અસાંમત નથી 

d. થોડા સાંમત 

e. બહુ સાંમત 

 

    

શાળા પછીના સિયનો ઉપયોગ 
બાળકોને તઓે રમતગમત, સાંગીત અને કલા જવેી સાંગલઠત પ્રવૃલિઓમાાં રોકાયેલા સમય તેમજ ટીવી જોવા, હોમવકણ 

કરવામાાં અને લવલડયો ગેમ્સ રમવામાાં લવતાવેલા સમય લવશે પૂછવામાાં આવ ેછે. લવદ્યાથીઓન ેઆવા પ્રશ્નો અને 

લનવેદનોના જવાબ આપવા માટે કહેવામાાં આવશ ેજમે કે: 

 

    ગયા અઠવામડયે શાળા પછીથી રાલત્રભોજન સુધીના સમય (આશર ેબપોરના 3 વાગ્યાથી સાુંજના 6 વાગ્યા   

સ ધી), તિે આનુંદ િાટે કસરત અથવા રિત-ગિત કરવાિાું કેટલો સિય પસાર કયો (ઉદાહરર્ તરીકે, બહાર 

રિવ ું, બાઇમકુંગ, ્કેમટુંગ, ્લેમડુંગ, શૂમટુંગ હૂપ્સ, મ્વમિુંગ, યોગ, નૃત્ય, અથવા બીજ ું  કુંઈક)? 

a. મેં આ પ્રવૃલિ નહોતી કરી 

b. 30 લમલનટ કરતાાં ઓછી 

c. 30 લમલનટથી 1 કલાક  

d. 1-2 કલાક 

e. 2 કે વધાર ેકલાક  

     

   તિે શાળાના લદવસોમાાં શાળા પછીથી રાલત્રભોજનના સમય સુધી (આશર ેબપોરના 3 વાગ્યાથી સાુંજના 6 

વાગ્યા સ ધી) શ ું કરવા માાંગો છો ત ેમવશે મવચારો. 

a. હુાં  જ ેપ્રવૃલિઓ કરવા માાંગ ુછુાં  ત ેહુાં  પહેલેથી જ કરી રહ્યો છુાં  

b. હુાં  ઈચછુાં  છુાં  કે હુાં  વધારાની પ્રવૃલિઓ કરી શકુાં 

 


	શાળા પછીના સમયનો ઉપયોગ

