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Sınav İçin Süper Beceriler, Londra'da bulunan Roehampton Üniversitesi ve
Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile Uğur Okulları ve Uğur Kurs sınav grubu 
öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen bir programdır. Bu program bir yıl 
boyunca haftada bir kez Uğurlu psikolojik danışmanlar tarafından sınav 
grubu öğrencilerine uygulanır.

Program, Roehampton Üniversitesi Gelişimsel Psikopatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Cecilia Essau ve Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Uzun tarafından Uğur Okulları ve 
Uğur Kurs öğrencileri için özel olarak geliştirildi.

Dünyada 21 farklı ülkede uygulanan “Yaşam İçin Süper Beceriler” programı 
ile ülkemizde çeşitli okullarda uygulanan “Mindful Okul Uygulamaları” 
programlarının birleştirilerek sadece Uğurlu öğrenciler için geliştirilen
“Sınav İçin Süper Beceriler” programı 2022-2023 akademik yılında
ortaokul 7 ve 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine uygulanır. 

Sınav İçin Süper Beceriler programının temel amacı Liselere Geçiş 
Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 
hazırlanan öğrencilerin duygu durumlarını düzenlemek ve kaygı 
düzeylerini kontrol edebilmelerini sağlamaktır. Bu program ile 
öğrencilerin sınavlarda başarılı olma kabiliyetine sahip olmasına 
rağmen kaygıdan dolayı düşük performans sergilemelerinin önüne 
geçmek ve sınav becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.



Sağlıklı olmak, öğrencilerin sınıfta konsantre olabilmeleri ve okulda başarılı 
olabilmeleri için çok önemlidir.

Program içeriğimiz, sınav grubu öğrencilerimizde öz saygıyı ve sosyal 
yetkinliği etkileyen yaşama dair becerilere karşı dayanıklılığı geliştirme 
programıdır. Bilişsel davranışçı terapi, davranışsal aksiyon, sosyal beceri 
ilkelerine dayanır ve müdahalenin bir parçası olarak takipli geri bildirim 
ve bilişsel hazırlık kullanılır. 

Program 16 haftalık modülden oluşmaktadır.

Programın amacı 
sınav grubu öğrencilerinin;

daha özgüvenli olmasını,

 sınav sırasında kendisini 
 iyi ve rahat hissetmesini, 

sınav stresi ile daha etkin 
bir şekilde başa çıkmasını,

  sağlıklı kalmasını;
· sağlıklı beslenmesini,
· düzenli fiziksel aktivitelere katılmasını,
· uyku hijyeninin düzenlenmesini sağlamaktır. 

daha olumlu düşünmesini,



Program
Modülleri

Sınav İçin Süper Beceriler Programına Giriş
Sınav grubu öğrencilerine, kendilerine özel geliştirilen Sınav İçin 
Süper Beceriler programının anlatımı ve program sürecinde 
uyulması gereken kuralların belirlenme sürecinin aktarımı yapılır.

Sınava Yönelik Benlik Saygısı
Öğrencinin, “Beni tanımak” başlığı altında kendisini tanıması ve 
farklılıklarını keşfetmesini, sınav anında farklılıklarına göre 
planlama yapma becerisi geliştirilir. Benlik saygısının tanımı, ana 
mesajları, düşük ve yüksek benlik saygısı konulu aktiviteler 
gerçekleştirilir.

Sınav İçin Sağlıklı Beslenme
Sınava hazırlanan öğrencinin psikolojik hazırlıklarının yanında 
fizyolojik hazırlık sürecini de dengelemek hedeflenir. Sağlıklı 
besinler (besin piramidi) anlatımı, meyve egzersizi ve mindful 
yeme egzersizi uygulamaları ile öğrencilerin yeme alışkanlıkları 
düzenlenir.

Sınav İçin Fiziksel Aktivite
Sınav kaygısını ve stresini azaltmak amacıyla düzenli fiziksel 
aktiviteler yapılması sağlanır. Fiziksel aktivitelerin sınav stresine 
etkisi, sınav öğrencilerinde uyku hijyeni denilen verimli ve sağlıklı 
dinlenme konularında bilinçlendirme yapılır.
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96          Sınav Becerileri Oluşturmak
Öğrencilerin adım adım geliştirmeleri gereken 
ve sınavda yönetebilecekleri becerileri 
saptaması hedeflenir.

8          Sınavda Kaygı Yönetimi
Sınava hazırlık sürecinde veya sınav
anında oluşan kaygıyı yönetebilme
becerilerini geliştirmek ve kaygı döngüsü,
zorluklarla yüzleşmek, nöropsikoloji ve
düşünceleri değiştirme egzersizi ile sınav
sürecinde kaygı yönetimini sağlamak
amaçlanır.

          Stresin Tanımlanması
Bireylerde iç ve dış kaynaklar sebebiyle
oluşan stresin belirti ve kaynaklarının
neler olduğunu öğrenmek ve nöropsikoloji ile
vücuttaki stresi tespit etmek, farkındalık
aktiviteleri yaparak stresi anlamlandırmak
hedeflenir.

          Mindfulness (FARK et, ANDA kal)
Beden taraması pratiği ile duygu düzenleme 
ve dikkat düzeyinin artırılmasını sağlama
pratiği yapılır. 
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          Sınavda Düşünce, Duygu ve
          Davranış Yönetimi
Sınava hazırlanan öğrencilerin düşünce ve
duygu yönetimlerini sağlamaları, bu duygu
ve düşünceleri davranışa dönüştürerek
sınav anında oluşabilecek ani duygu durum
değişikliklerine karşı onları güçlendirmek
amaçlanır.

7
10              Stresin Yaşamda Yönetimi 
Vücutta anlamlandırılmış bir şekilde oluşan
stresi nefes egzersizi, dikkati başka yöne
çekme ve huzurlu alan oluşturma etkinlikleri
ile yönetme becerileri kazandırmak
amaçlanır. 

               Sınav Stresi ve Sınav Stresinin
               Üstesinden Gelmek
Sınav stresini yönetmek için mindful sınav 
ve beden taraması pratiği ile sınav stresini 
anlamak, çalışma alanları düzenleme
çalışmaları ile sınav stresini yönetme sürecinde
devamlılık sağlamak hedeflenir.
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Sınava Hazırlık Yılında Sosyal İlişkiler
Motivasyonu artırabilmek ve bu maratondaki sürekliliği 
sağlayabilmek için yapılan programlara uyum ve sosyal ilişkileri 
planlamanın önemi, sosyal ağ tanımlama, mindful ilişkiler ve 
sevgi dolu nezaket meditasyonu ile sosyal ilişkileri sınav 
senesinde dengeleme çalışmaları yapılır.

Sınav Hazırlık Yılında Sosyal Beceriler
Sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel becerilerin yanında gölgede 
kalabilir. Bu modül ile mutlu, sağlıklı bireyler ve kutuplaşmadan, 
ayrımcılıktan arınmış toplumlar için son derece önemli olan bu 
sosyal ve duygusal becerileri geliştirmek hedeflenir. Bu 
becerilerin sınav yılında fark edilmesi, kişinin duygularını 
dinleyebilmesi, anlayabilmesi ve kontrol edebilmesinin yanı sıra 
başkalarını da dinleyebilmesi, yalnız olmadığını bilmesi, 
anlayabilmesi için önemlidir.

Sınava Yönelik Problem Çözme Adımları
Problem, istenen sonuca ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen 
direnç unsurlarıdır. Problemin ortaya çıkması, gerçek sonucun 
beklenen sonuçtan farklı olmasından kaynaklanır. Örneğin; 
matematik problemi çözme ile sosyal problem çözme yöntemleri 
farklı olsa da çözüm aşamaları benzerlik gösterir. Bu sebeple 
sınav grubu öğrencilerinde sosyal problem çözme tekniklerini 
geliştirmek hedeflenir.

Sınav ile Birlikte Umutlu Gelecek
Hedefe yönelik çalışma ve zamanı yönetme becerilerinin 
geliştirilerek öğrencilerde gelecek duygusuna sahip olmanın 
öneminin fark edilmesi amaçlanır.

Zor Duygularda Mindfulness
Sınav grubu öğrencilerin kaygı düzeyinin azaltılması ve öfke 
kontrolünü sağlama pratikleriyle birlikte iyi dileklerde bulunma 
aktiviteleri düzenlenir.



Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
“Bahçeşehir Üniversitemiz ve Roehampton Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen Sınav İçin Süper 
Beceriler Programı ile sınava hazırlanan öğrencilerin daha sağlıklı, özgüvenli ve stresten uzak bir yol 
izleyerek akademik başarıya ulaşmalarını amaçlıyoruz. Kaygının akademik başarıya etkisini, sınav 
dönemindeki stres yönetimini, akademik süreçteki veli, öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini Sınav İçin 
Süper Beceriler Programı öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz ön test ve son test uygulaması ile 
araştırıyoruz. Araştırmanın sonucunda, ‘Kaygının Akademik Başarıya Etkisinde Sınav Becerisi 
Kazanmanın Önemi’ üzerine yazılacak akademik makale ile sınava hazırlanan tüm öğrencilere 
akademik yolculuklarında kitlesel fayda sağlamayı hedeflemekteyiz.”

Nil Çiçek
Uğur Okulları Genel Müdürü
“Uğur markasının 55 yıllık akademik başarısını ve sınavlara hazırlık deneyimini, Türkiye’de ilk kez 
Uğurlu öğrencilerimiz için akademisyenler tarafından geliştirilen Sınav İçin Süper Beceriler Programı ile 
devam ettiriyoruz. Bu program ile sınava hazırlanan Uğurlu öğrencilerimizin benlik saygıları yüksek, 
sosyal ilişkileri kuvvetli, kaygı yönetimi güçlü bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Akademik ve 
psikolojik performans açısından öğrencilerimizin tüm duygu durum düzenlemelerini destekleyecek 
programımız ile akademik başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin hayal 
ettikleri, hedefledikleri lise ve üniversiteleri, psikolojik sağlamlığı yüksek bireyler olarak kazanmalarını 
amaçlamaktayız.”

Prof. Dr. Cecilia Essau
Roehampton Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Gelişimsel Psikopatoloji Ana Bilim Dalı
“Bilimsel araştırmalara göre kaygı ve depresyon erken dönemlerde başlamaktadır. Bu tür duygusal 
sorunlar, eğitim hayatında düşük akademik performans ve başarı seviyeleri ile de ilişkilendirilir. Bu 
sebeple ‘Sınav İçin Süper Beceriler’ programını geliştirirken temel amacımız, öğrencilere yönelik sınav 
kaynaklı oluşan kaygı ve depresyonu önleyici beceriler geliştirmektir.”

Prof. Dr. Raziye Bilge Uzun
Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı
“Fark’andalık (Fark et, Anda kal), başka bir deyişle Mindfulness günümüzde tüm dünyada eğitim 
sistemlerinin içinde yerini almış bir yaklaşımdır. Stres ve kaygı gibi zor duyguların yöntemini sağlayan 
nöropsikolojik temelli güçlü bir araçtır. Dünya okullarında eğitim sistemlerinin içine girmiş mindful okul 
uygulamaları, bu yıl ‘Sınav İçin Süper Beceriler’ programı ile birleştirilerek Uğur Okullarında sınav 
grubu öğrencilerine uyarlanmıştır.”

Barış Sezgin
Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
“Sınav kaygısı kişinin, sınavda başarısız olma düşüncesi ile yoğun duygusal, bilişsel ve fizyolojik 
tepkiler vermesidir. Öğrencilerin ve ailelerinin sınava yüklediği anlamlar kaygının başındaki en büyük 
nedenlerdendir. Uğur Okulları olarak biz ‘Sınav İçin Süper Beceriler’ programıyla öğrencilerimizin sınav 
kaynaklı kaygılarını azaltmak için gerekli yaşam becerilerini kazandırmayı hedeflemekteyiz.”

Adil Kurt
Uğur Okulları Sınavlardan ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
“Öğrencilerimizin merkezi sınavlara en etkili şekilde hazırlanmalarını ve başarılı olmalarını sağlamak 
amacıyla uygulamaya koyduğumuz ‘Sınav İçin Süper Beceriler’ programı ile sınav öncesi ve sınav 
anındaki kaygı düzeyini azaltmayı ve buna bağlı olarak da sınav başarısını artırmayı hedefliyoruz.”
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