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Abstract 

One of the main aims of contemporary neuroscience studies is to investigate the effects of physical exercise and 
mindfulness on learning, physical and mental well-being. This study aims to present the design of an educational 
program, which is in accordance with the findings in neuroscience that show a positive effect of both 
intervention types on motivation and mindfulness. The significance of this study is presented in three ways. 
Firstly, the study presents contemporary findings in neuroscience about physical exercise and mindfulness both 
in general context and within the context of educational sciences. Secondly, it presents the design of an 
educational program based on a holistic paradigm that implies the four aspects of human being (body, mind, 
soul, and spirit). And thirdly, the positive effects of the program are shown through measures of motivation, self-
determination (perceived competence), and mindfulness both quantitatively and qualitatively. 
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Öz 

Sözlü geleneğin önemli boyutunu oluşturan masallar, kültürlerin, toplumsal değerlerin ve dil gibi bir toplumun 
ortak ürünü olan yazılı olmayan eserlerdir. Günümüzde çocukların gelişimlerinde ve eğitim süreçlerinde katkı 
sağlamak için başvurulan masallar önemini korumaktadır. Masalların önemi kadar masal içeriği, yapısı, dili ve 
masal anlatıcıları da oldukça önemlidir. Bu nedenle günümüzde masal anlatıcılarında bulunması gereken 
özelliklerin neler olduğunun tespit edilmesine ihtiyaç vardır ve bu durum önem taşımaktadır. Bu önem ve 
ihtiyaçtan dolayı masal anlatıcılığı eğitmenlerine göre masal anlatıcılarında bulunması gereken özelliklerin neler 
olduğu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Nitel olan bu araştırmada betimsel yöntem ile çalışılmıştır. 
Araştırma eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinden öğretmenlik mezunu olan ve aktif olarak farklı kurum ve 
platformlarda masal anlatıcılığı eğitimi yapan 78 eğitmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler 
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Veriler temalar halinde frekansları verilerek analiz 
edilmiştir. Araştırmada katılımcı görüşlerine sıklıkla yer verilmiştir. Araştırma sonucunda masal anlatıcılığı 
yapan eğitmenler masal anlatıcılarında bulunması gereken özellikleri temalar halinde sıralamışlardır. Sonuç 
olarak doğru nefes, sesin uygunluğu veya tonu, diksiyon, anlatım öncesi hazırlık, kelime hazinesi, doğru masalın 
seçilmesi, yaş grubuna uygun kelimelerle anlatım, dış görünüm, jest ve mimikler, gözlem yapabilme, dinleyici 
grup hakkında fikir sahibi olma, değer aktarımını önemseme, masalın içeriğine hakim olma, soru sorma 
becerisinin gelişmiş olması gibi temalara ulaşılmıştır. Masal anlatıcılarında olması gereken özellikler önem 
taşımaktadır bu nedenle aile ve dinleyici grubu olan çocukların masal anlatıcılarında hangi özelliklerin olmasını 
düşündükleri konusunda çalışmalar yapılabilir.  
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