
Orta Yıllarda Gelişim Aracı (MDI) nedir? 

MDI, 4. Sınıf ile 12. Sınıf arasındaki küçük ve genç öğrencilerin kendileri hakkında bilgiler vererek 
yanıtladığı bir ankettir. Ankette, okuldaki ve okul dışındaki deneyimleri hakkında ne düşündükleri ve 
hissettikleri sorulur. İyi oluş, sağlık ve akademik başarıyla güçlü bir bağı olan beş gelişim alanından 
sorular içerir. Nasıl sorular olacağını anlamanız için aşağıda her alanın kısa bir tanımını ve ikişer 
örnek soruyu bulabilirsiniz: 

 

 

Bedensel Sağlık ve İyi Oluş 

Çocuklar, duygusal iyi oluş, fiziksel aktivite, beslenme ve uyku alışkanlıklarını da içeren genel sağlık 
alanlarıyla ilgili kendi bedensel iyi oluşlarını değerlendirirler. Bedensel sağlık ve iyi oluş soruları 
arasında şunlar vardır: 

Genel olarak sağlığını nasıl tanımlarsın? 
a. Kötü 
b. Orta 
c. İyi 
d. Mükemmel 

Geceleri ne sıklıkla iyi bir uyku çekiyorsun? 
a. Hiçbir zaman 
b. Haftada 1 kez 
c. Haftada 2 kez 
d. Haftada 3 kez 
e. Haftada 4 kez 
f. Haftada 5 kez 
g. Haftada 6 kez 
h. Her gün 

        
 

 

Bağlantı 

Çocuklara, okullarındaki ve mahallelerindeki yetişkinler, akranları ve evdeki ebeveynleri veya velileri 
ile olan destek ve bağlantı deneyimleri sorulur. Öğrencilerden şu gibi ifadelere yanıt vermeleri istenir: 



Okulumda beni gerçekten önemseyen bir öğretmen ya da başka bir yetişkin var. 
a. Hiç doğru değil 
b. Biraz doğru 
c. Oldukça doğru 
d. Çok doğru 

    
Evimde, bir şey anlatmak istediğim zaman beni dinleyen bir ebeveyn ya da başka bir 
yetişkin var. 

a. Hiç doğru değil 
b. Biraz doğru 
c. Oldukça doğru 
d. Çok doğru 

    
 

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Çocuklar, iyimserlik, özgüven, mutluluk, empati, olumlu sosyal davranış, üzgünlük ve endişeler 
olmak üzere 7 alanda mevcut sosyal ve duygusal durumları hakkında soruları yanıtlarlar.  
Öğrencilerden şu gibi ifadelere yanıt vermeleri istenir: 

Kötü davranan birini gördüğümde canım sıkılır. 
a. Hiç katılmıyorum 
b. Biraz katılmıyorum 
c. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
d. Biraz katılıyorum 
e. Çok katılıyorum 

     

Yaşamımdan memnunum. 
a. Hiç katılmıyorum 
b. Biraz katılmıyorum 
c. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
d. Biraz katılıyorum 
e. Çok katılıyorum 

     

 

Okul Deneyimleri 



Çocuklara, akademik benlik algısı, okul ortamı, okula aidiyet ve akran zorbalığı (sataşma) 
deneyimleri olmak üzere 4 alandaki okul deneyimleri hakkında sorular sorulur. Öğrencilerden şu gibi 
ifadelere ve sorulara yanıt vermeleri istenir: 

Bu yıl okulda öğretilen şeyleri öğrenebileceğime eminim. 
a. Hiç katılmıyorum 
b. Biraz katılmıyorum 
c. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
d. Biraz katılıyorum 
e. Çok katılıyorum 

     

Bu okula ait olduğumu hissediyorum. 
a. Hiç katılmıyorum 
b. Biraz katılmıyorum 
c. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
d. Biraz katılıyorum 
e. Çok katılıyorum 

     

 

Okul Sonrası Zaman Kullanımı 

Çocuklara, spor, müzik ve sanat gibi organize faaliyetlerde harcadıkları zamanın yanı sıra televizyon 
izleme, ev ödevlerini yapma ve bilgisayar oyunları oynamaya harcadıkları zaman hakkında sorular 
sorulur. Öğrencilerden şu gibi sorulara ve ifadelere yanıt vermeleri istenir: 

Geçen hafta okuldan sonra akşam yemeği zamanına kadar (yaklaşık 15.00’ten 18.00’e 
kadar), eğlencesine egzersiz ya da spor yapmaya ne kadar zaman harcadın (örneğin 
sokakta oynamak, bisiklete binmek, kaykaya binmek, kızakla kaymak, basket 
oynamak, yüzmek, yoga yapmak, dans etmek ya da başka bir şey)? 

a. Bu aktiviteyi yapmadım 
b. 30 dakikadan az 
c. 30 dakika ile 1 saat arası 
d. 1-2 saat 
e. 2 saat veya daha fazla 

     
OKUL GÜNLERİNDE okuldan sonra akşam yemeği zamanına kadar (yaklaşık 15.00’ten 
18.00’e kadar) ne yapmak istersin, onu düşün. 

a. Yapmak istediğim şeyleri zaten yapıyorum 
b. Başka aktiviteler yapabilmeyi isterdim 
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