
Merhaba, Güncel Bülten’in bu ayki sayısı “Okulda Farkındalık (Mindfulness) ” hakkında. Günümüzde adı sıkça 

duyulan bu yöntem ile çocukların yüklü zihinlerini boşaltmak, öz denetimi sağlamak ve bu sayede daha 

umutlu, mutlu ve başarılı olmalarını sağlamak mümkün! Farkındalık tekniklerinin bunu nasıl sağladığı 

ve öneriler ise bültende… Keyifli okumalar! 

Okulların açılması ile beraber ailelerin ve çocukların yaklaşık 10 ay 

sürecek koşturmacası başladı. Koşturmaca kelimesini özellikle seçi-

yoruz çünkü bu süreçte ailelerin ve çocukların en çok hissettikleri şey 

“hız”. Ebeveynler için okul dönemi; çocukların bir etkinlikten diğerine 

taşındığı, okulun isteklerinin tedarik edildiği, çocukların ödevlerine 

yardım edildiği aradaki zamanda ev ve bireysel işlerin halledildiği bir 

süreç.  

Çocuklar açısından baktığımızda ise sabah kalktıklarından yatana 

kadar en sık duydukları kelime: “Haydi”. Haydi giyin! Haydi çabuk ol, servis kaçacak! Haydi ödevlerini yap, 

geç kalıyorsun! Haydi tenis için hazırlan! Haydi sıra bale dersinde! Haydi drama çalışmasına! Haydi yeme-

ğini ye! Haydi yatağa!.. 

Bunların yanı sıra çocukların okulda akademik olarak odaklanmaları gereken konular ve okulun kendi iç 

stresi düşünüldüğünde stresin, kaygının ve bu ikilinin olmazsa olmazı olan agresyonun ortaya çıkması kaçı-

nılmaz oluyor. Çocuklar kendilerine hem duygusal hem de zaman zaman bedensel olarak rahatsızlık veren 

bu duygularla baş edemediğinde akademik ve sosyal duygusal problemler ortaya çıkabiliyor. Derslere 

odaklanamama, uzayan çalışma ve ödev süreleri, akran ilişkilerinde yaşanan zorluklar, zorbalık vb. bunlar 

arasında ilk akla gelenler. 

Geçmişten günümüze çocukların okulda yaşadığı olumsuz durumlarla baş edebilmek için okullar çeşitli 

yöntemler uyguluyor. Ceza vermek, rehberlik servisine yönlendirmek, teröpatik yardımlar, okulda uygulanan 

sağaltıcı çalışmalar vb. bunların en bilinenleri. Günümüzde ise son zamanlarda adı sıkça duyulan başka bir 

akım/yöntem söz konusu: Farkındalık teknikleri ile çocukların yüklü zihinlerini boşaltmak, öz denetimi 

sağlamak ve bu sayede daha umutlu, mutlu ve başarılı olmalarını sağlamak!  

Aslında bu tekniklerin çocuklara sağladığı en önemli fayda en başta bahsettiğimiz “hızlı yaşam” döngüsün-

den onları çıkarıp “an”a ve kendi iç dünyalarına odaklanmalarını sağlamak. Bu yolla çocukların kendi içle-

rinde bir rahatlama alanı yaratmalarına imkan vermek ve duygu yoğunluğu ile karışan zihinlerine bir nebze 

de olsa sakinlik, dinginlik getirmek. 

Okullarda Farkındalık (Mindfulness) Tekniklerinin Kullanımı 

Ülkemizde farkındalık tekniklerinin kullanımı yeni yeni başlamış olsa da yurtdışında bireysel ve kurumsal 

olarak kullanımı oldukça yaygın. Özellikle okullarda farkındalık tekniklerinin kullanımı pek çok klasik yönte-

min yerini almaya başlamış durumda British Journal of Psychiatry’de Haziran 2013’te yayınlanan bir maka-

leye göre farkındalık (mindfulness) tekniklerinin okullarda kullanımının, öğrencilerde stres ve depresyon 

belirtilerini azalttığı, ilişkilerini iyileştirdiği görülmüş.¹  



 

 

Tüm öğrenciler 3 aylık süre boyunca izlenmiştir. 3 aylık sürenin sonu stresin en çok yükseldiği sınav dönem-

lerine denk getirilmiştir. Farkındalık eğitimini alan gruplar, daha az depresyon belirtisi, daha az stres ve daha 

çok mutluluk hissettiklerini söylemişlerdir. Katılan öğrencilerin %80’i, dokuz haftalık eğitimden sonra teknikle-

ri uygulamaya devam ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Çalışmaya katılan Prof. Felicia Huppert’e göre (Cambridge Ün.) “Sonuçlar, sadece duygusal destek gereken 

öğrencilerin yararına değildir. Bu teknikler tüm öğrencilerin daha başarılı, akranlarıyla ve yetişkinlerle ilişkile-

rinde daha uyumlu olmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla, okuldaki pek çok sorunun iyileşmesine büyük katkı 

sunmaktadır.” 

Diğer bir akademisyen, Prof. Kuken, programda yer alan öğrencilerin düşük not almaları halinde, daha az 

depresif davrandıklarını belirtmiş ve durumu şu şekilde açıklamıştır:“Farkındalık eğitimi öğrencilere:  

 Yüksek motivasyon, 

 Duygusal dayanıklılığı öğretmek için kolay uygulanabilir,karşılığı etkin bir şekilde alınan ve az maliyetli bir 

yöntem sunmaktadır. Aynı yararlar, teknikleri uygulayan okul çalışanları ve öğretmenler için de geçerlidir.” 

 

Dolayısıyla farkındalık (mindfulness) uygulamaları okul sisteminin içine yerleştiğinde ve rutin bir uygulama 

haline geldiğinde, bundan okul ikliminin içinde yer alan tüm bireyler etkin bir şekilde faydalanmaktadır. 

 

Peki farkındalık (mindfulness) tekniklerini kullanmak davranışlarıda ve duygularda bunca değişimi 

nasıl sağlıyor? 

Bunun cevabı insan bedenin belki de en önemli organı olan “beyin”in yapısı ile ilgili. Beyin yoğrulabilir bir 

hamur gibidir. İnsanın yaşadığı olaylar ve düşünceleri, beyni sürekli ve yeniden değiştirir, şekillendirir. Bunun 

adı ise nöroplastisitedir. Farkındalık çalışmaları düzenli olarak uygulandığında,8 hafta sonunda beyinde,  

beyin görüntüleme yöntemleri ile gözlenebilecek ölçüde bir değişim yaratır. Bu somut değişim özellikle bey-

nin üç bölgesinde yoğunlaşır: 

1) Prefrontal Korteks: Mantıklı düşünme, karar verme, analiz, bellek ve öz denetim görevlerinden sorumlu 

olan beyin bölgesidir. Yaş ilerlemesi ile bu alanda etken olan gri maddede azalma görülmektedir. 

Farkındalık çalışmaları ise bu alanı daha aktif hale getirip, gri maddede artışa sebep olarak, yukarıdaki 

becerilerin aktif kullanımını destekler. 

2) Amigdala: Burası beynin korkuyu, kaygıyı işlediği savaş/kaç tepkisiyle ilgili kısmıdır. Amigdala bölgesi, 

uzun dönemli streste büyür.Tam tersine bir işleyişle, farkındalık temelli zihin egzersizleri ile bu bölüm 

küçülür ve olaylara daha serinkanlı, daha dengeli duygularla yaklaşabilmek mümkün olur. 

3) İnsula: Farkındalık uygulamalarının, insulada kan akışını artırarak bedendeki değişimlerin algılanmasını, 

duygusal zekayı, empatiyi ve şefkati geliştiren yararları görülmüştür.  

 

Yani farkındalık (mindfulness) çalışmaları ile beyin artık daha iyimser, daha dengeli duygularla yaşamı yö-

netmeye başlar. ³ Bu yönüyle de okul sisteminin içinde yer alan farkındalık çalışmaları öğrencilerin: 

 Dikkat ve odaklanmalarının gelişmesine, 

 Etkili ve üretken düşünceler seçebilmelerine, 

 Farklı çözümleri ve bakış açılarını görebilmelerine, 

 Yaratıcılıklarının ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olmaktadır.  

Dolayısıyla öğrenciler: 

 Daha sakin, rahat ve mutlu hissetmekte, 

 Arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabilmekte, 

 Kaygı, sınav stresi gibi zorlayıcı duygusal durumlarla daha kolay baş edebilmektedir. 

 

Kaynaklar:1) http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_298056_en.html  

                 2) http://www.medicalnewstoday.com/releases/262251.php  

                 3) Erk, S., (2016)Şimdiki Zamanın İçinde– Anı Yönetme Sanatı,  Koton Kitap  
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS)  
10-18 YAŞ UYGULAMA PROGRAMI 

“FARKINDALIKLA EĞİT DİKKATİNİ (FED) “ 
 
 FED eğitiminin amacı dikkati odaklayabilmek, stresi azaltmak, performans ve yaratıcılığı artırmaktır. Günde yaklaşık 10 
dakika uygulanacak zihin tekniklerinin eğitimini içerir. Bu amaçla, öğrencilere, kolay anlaşılır ve güçlü uygulamalar sunula-
caktır.  

 Bu program, Cambridge ve Oxford Brookes Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel programlara dayanmaktadır. Pek çok ül-
kede ve okullarda bu konuda projeler uygulanmakta, programın öğrencilerin disiplin, kaygı ve odaklanma süreçlerine çok 
yararı olduğu anlaşılmaktadır.  

 FED, eğitim kiti aracılığıyla bu eğitimi almış öğretmenler tarafından uygulanır. Eğitim kiti kapsamı; 
- Ünite İçerikleri Kitabı 
- Eğitim Rehber Kitabı 
- Eğitim Videoları  
- Ses Kayıtları  
 
Farkındalıkla Eğit Dikkatini Öğretmen Eğitimi, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi Ekibi’nden Selmin Erk tarafından kuru-
munuzdaki uygulayıcı öğretmenler ve rehber danışmanlarla etkileşimli olarak gerçekleştirilir. 
 
Uygulama Modeli 
Bu model 8 haftalık etkileşimli eğitimin, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi Ekibi tarafından kurumunuzdaki uygulayıcı 
öğretmenler ile rehber danışmanlara ve eğitime katılmak isteyen tüm okul görevlilerine verilmesini içerir (Azami 20 kişi). 
Eğitim içeriği; 
 Katılımcılara “Bilinçli Farkındalık” (Mindfulness) ın teorik alt yapısının anlatılması, 
 Sınıf ikliminin, kullanılacak teknikleri desteklenmesine yönelik ipuçlarının paylaşılması, 
 Katılımcıların bilinçli farkındalık teknikleri becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yapılması ve önerilerin sunulması, 
 Farkındalıkla Eğit Dikkatini Programı’nın uygulanmasına yönelik beceri kazanımı (Sakinleşme, kendindeki fiziksel ve duygu-

sal süreçlerin farkında olma, dikkati odaklama ve empati geliştirmeyi destekleyen yöntemlerin kazanımı) 
 
Eğitimin süresi; 
Eğitim toplantıları: Haftada bir kez, 45 dakikalık oturumlar halindedir. 8 haftalık eğitim toplantılarının ilki, programını sonu-
na kadar almak isteyen öğretmen ve diğer okul çalışanlara açık olup, tanıtım amaçlı yapılır. Dolayısıyla, ilk eğitim için katı-
lımcı sayısı sınırlı tutulmayabilir. 

Eğitimler başladıktan bir ay sonra, sınıf uygulamaları başlatılır. Programının tanıtımı için, öğrencilerle 6-7 hafta açıklamalı 
uygulama yapılır. Ardından günde 5-10 dakikalık uygulamalar, tüm eğitim yılı boyunca sürer. 
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