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AMT BASIC İSTANBUL PROGRAMI 
ÇOCUKLAR İÇİN MINDFULNESS 

METHOD ELINE SNEL ® 

“Çocuklar için Mindfulness” beden ve zihnin, o andaki 

mevcudiyetini hem evde hem de okulda geliştirmek için güçlü ve 

kalpten bir yoldur. 

AMT BASIC İSTANBUL PROGRAMI 2022-2023 

AMT Programı, “Eline Snel Metodu”yla 4 - 12 yaş aralığındaki çocuklara, 

okullarda, kurumlarda ya da özel gruplarda mindfulness öğretmek 

isteyenler için tasarlandı. Program 6 buluşmadan oluşacak olup online olarak 

gerçekleşecektir. Eğitim bedeline hem 4-8, hem de 8-12 yaş grubuna ait 2 kitap 

dahildir.  

 

 

Katılım için Ön Koşullar 

• Eline Snel Metoduyla MBSR Eğitimi’ni (S-MBSR) tamamlamış olmak  

(S-MBSR eğitimi, Sepin Sinanlıoğlu tarafından verilmektedir). 

Ya da sertifikalı bir eğitmenle 8 haftalık MBSR ya da MBCT programını 

daha önceden tamamladıysanız size göndereceğimiz başvuru 

formunda belirtmeniz yeterlidir. 

• Üniversite eğitimi almış olmak; 

• 4 - 12 yaş aralığındaki çocuklarla, okullarda, sağlık kurumlarında, okul 

dışı kurumlarda ya da özel olarak çalışıyor olmak. 

 

 

 

 
 

 

  

AMT BASIC İSTANBUL 
PROGRAMI  

2022-2023 

 

 Online 
 
26 Kasım, 17 Aralık 2022 
14 Ocak, 11-25 Şubat ve 
11 Mart 2023 
 
Saat: 16:00 – 20:00 

 
 
 
  

 

 Ücret 

1050 Euro, KDV dahil 

(Eğitim ücretine 2 eğitim kitabı 

dahildir ve ödemenin tamamının 

programın başlangıç tarihi 

öncesinde Euro bazında yapılmış 

olması gerekmektedir.) 
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aysegul@elinesnel.com 

 

 

  

  

AMT BASIC İSTANBUL PROGRAMI  

2022-2023 (Online) 

26 Kasım, 17 Aralık 2022  
14 Ocak, 11-25 Şubat ve 11 Mart 2023 

 
Aşağıdaki web adresinden ön kayıt gerekmektedir: 

www.elinesnel.com 

http://www.elinesnel.com/
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Program süresince ve akabinde yapılması gerekenler 

• Kendi hedef kitleniz için 8 haftalık bir pilot program hazırlamak ve  

tamamlamak; (dileyen katılımcılar dördüncü buluşma tamamlanınca  

yani sömestr tatili bittikten hemen sonra pilot programlarına 

başlayabilirler) 

• Zorunlu süpervizyon görüşmesi yapmak (Süpervizyon görüşme bedeli 

KDV dahil 750 TL’dir ve program bedeline dahil değildir. Süpervizyon 

görüşmenizin zamanlamasına bağlı olarak güncel süpervizyon ücreti 

uygulanır); 

• Pilot Programınız hakkında tecrübelerinizi anlattığınız bir rapor 

hazırlamak. 

Çok uzun senelerdir okullar ve sağlık kurumları dahil olmak üzere çok 

çeşitli eğitici kadrolarla çalışmamızdan gelen tecrübemiz ve öğrenimlerimiz 

ile bu program süresince ve akabinde size %100 destek vereceğiz. 

Eline Snel Metodu 

Eline Snel, Jon Kabat-Zinn metoduyla sertifikalı MBSR Mindfulness 

Eğitmenidir. 20 seneyi aşkın bir süredir çocuklar, gençler ve anne-babalar 

için mindfulness eğitimleri geliştirmektedir. Eline; öğretmenler, 

psikiyatristler diğer sağlık çalışanları ve çocuklarla çalışan 

profesyonellerin, Jon Kabat-Zinn’in MBSR programını baz alan Eline Snel 

Metodunu öğretmek için uzmanlaştıkları International Academy for Mindful 

Teaching’in kurucusudur. “Eline Snel Metodu,” çocuklar için 8 haftalık, 

ergenler için ise 10 haftalık bir programdır. Eline ayrıca, anne – babalar ve 

çocuklar için mindfulness kitapları “Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli” ve 

“Ergenlik Döneminde Farkındalık” kitaplarının yazarıdır. 

Sertifikasyon 

“Eline Snel Metodu’yla Çocuklar için Mindfulnesss Eğitmeni” sertifikasyonu 

için, programa %100 katılmış olmak, pilot program tamamlamış olmak, bir 

süpervizyon görüşmesi tamamlamış olmak ve de pilot programınız 

hakkında hazırlayacağınız raporun - eğitmenden geri bildirimlerle - 

onaylanmış olması gerekmektedir.  
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Sepin Sinanlıoğlu Hakkında  
 

 

Sepin Sinanlıoğlu, Eline Snel’in kurduğu “Academy for Mindful Teaching – 

AMT”nin Türkiye Ortağıdır ve AMT’nin 4 kişiden oluşan uluslarası eğitmen 

takımındadır.  

 

Eline Snel’in bütün profesyonel eğitimleri Türkiye’de Sepin Sinanlıoğlu 

tarafından verilmektedir.  
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