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Uğur Okullarında, Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam derslerinde 
Uğur’da Aktif ve Sağlıklı Yaşam Programı uygulanır.
Bu program kapsamında tüm kademelerde öğrenim gören 
öğrencilerin Yaşam Boyu Spor, Zindelik ve Sağlıklı Yaşam 
felsefesi ile Toplum için Sağlıklı Bireyler olarak yetişmesi
hedeflenir. Derslerde; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına 
ek olarak öğrencilerin hem fiziksel gelişimlerini destekleyecek 
ve sağlıklı yaşama dair bilgi sahibi olabilecekleri içerikler yer 
alır. Egzersiz planlamalarının yanı sıra ve farklı spor 
branşlarında eğitimler verilir. 

Sağlıklı yaşam eğitimleri çatısı altında; Öz Bakım ve Hijyen 
Kuralları, Okulda Hijyen Kuralları, Beslenme ve Sıvı Tüketimi, 
Dinlenme ve Düzenli Uyku, Postür Ölçümleri ve Analizi, Fiziksel 
Uygunluk Testleri ve Beceri Ölçümleri konularında ders 
içerikleri bulunur. 

Uğur’da Aktif ve Sağlıklı Yaşam 



Program Kapsami
Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Okullar Projesi kapsamında 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği 
ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler için çalışmalar 
gerçekleştirilir. Tüm okullarda Okul Sağlığı Hemşire Eğitimi, 
Sağlığı Koruma ve Geliştirme Eğitimi, Öğrenciler İçin Sağlık 
Taramaları ve Sağlıklı Yaşam İçin Altın Kurallar Veli 
Seminerleri gerçekleştirilir. 

Okul öncesi ve ilkokul kademesi öğrencilerine ilk 
dönem ve ikinci dönem Postür Ölçümleri testi 
uygulanır. Postür Ölçümleri testinin analizi ile 
büyüme döneminde, öğrencilerin gelişimine etki 
edebilecek, Skolyoz, Kifoz, Düz Taban, İçe ya da 
Dışa Basma gibi duruş bozuklukları tespit edilir. 
Postür ölçümleri sonuçlarına ilişkin velilere
bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin sağlıklı
bireyler olarak büyümeleri amaçlanır. 

Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Okullar Projesi

postür
Ölçümleri



Ortaokul ve lise kademesinde öğrenim 
gören öğrencilere ise Fiziksel Uygunluk
Testleri yapılır. Fiziksel uygunluk testlerine ek 
olarak, koşu testleri ve beceri koordinasyon 
ölçüm testleri uygulanır.

Ölçümler sonrası öğrenciler için bir analiz yapılarak fiziksel olarak 
kötü durumda olan öğrenciler takip edilir ve bireysel görüşmeler 
yapılarak beslenme ve egzersiz konusunda yönlendirmeler yapılır. 
Ayrıca öğrencilerin aileleri ile de etkin bir iletişim yürütülerek süreç 
takibi gerçekleştirilir.  Lise kademesindeki öğrenciler için ise Fitness 
ve Sağlıklı Yaşam Kulübü bulunur. Egzersiz programı planlaması, 
sağlıklı ve doğru beslenmenin egzersizle birlikte fiziksel gelişime 
etkisi, büyüme ve gelişme için uyku düzeni gibi konularda bilgi
paylaşımının yapıldığı Fitness ve Sağlıklı Yaşam Kulübünde
öğrenciler haftada bir saat öğretmenleri eşliğinde egzersiz
yapabilme imkanı bulur. 

Fiziksel Uygunluk 
Testleri



Ders Dışı Etkinlikler ve ‘Spor Challenge’ları

Çocuk yogasi
Çocukların hayal gücünü destekleyen, doğru nefes tekniklerini
öğreten ve esnekliği sağlayan Çocuk Yogası, Uğur Okullarında okul 
öncesi kademesinde başlar. Okul öncesi kademesinde öğrenim 
gören Uğurlu öğrenciler haftada bir saat, Çocuk Yogası Eğitim
sertifikası olan beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Çocuk Yogası 
yapar. İlkokul kademesinde ise Çocuk Yogası Kulübünü seçen 
öğrenciler eğitimlere katılmaya devam ederler.

Beden eğitimi ve sağlıklı yaşam derslerinin yanı sıra öğrenciler, ders 
dışı etkinliklere, yarışmalara ve turnuvalara yönlendirilir. Doğa 
yürüyüşleri, bisiklet turları, kayak kampları, çadır kampları, sınıflar 
arası turnuvalar, bölgeler arası okul turnuvaları ve yaz spor kampları 
düzenlenir. Ayrıca herkesin egzersiz yapması, zinde ve sağlıklı olması 
adına öğrencilerle birlikte velilerin, öğretmenlerin ve tüm
Uğur Ailesi’nin katılabileceği spor challenge’ları düzenlenir. 


