Дарплей
Иновативен метод за комуникация
През ноември 2011 г. екипът на Целодневна детска градина „Патиланчо”, град Тутракан, с
директор г-жа Марияна Димитрова проведе открита практика с учители и деца по метода
Дарплей. Обучението с учителите протича в рамките на следните четири кръга:
I-ви кръг: Какво е Вашето мнение за откритите педагогически практики?
II-ри кръг: Общочовешки въпроси от картите на „Дарплей Оригинал”
III-ти кръг: По въпроси от практиката на учители, които искаме да споделим
IV-ти кръг: Какво е Вашето мнение за играта „Дарплей” и използването й в педагогическата
практика?
Отзиви от Дарплей:
1.

Поздрави за отлично представената иновация. Играта беше достъпна за децата. И бих приложила
поне частица от гледаното днес.

2.

Откритата ситуация беше много интересна, поучителна и добре направена. Поздравления!

3.

Допадна ми играта като метод. Показа ми как по нов начин мога да приуча децата да се изслушват
и да зачитат мнението на другите. Чрез нея по-лесно ще могат да се социализират и да развият
повече речника си.

4.

Мисля, че ще мога да импровизирам играта. Харесва ми, защото имайки в предвид децата, с
които работя, ще ги науча да спазват правила, да говорят и да споделят.

5.

Една нова игра с голямо бъдеще

6.

Удовлетворена съм от възможностите, които дава играта. Бих я използвала в работата и дома си.

7.

Видяното днес ме удовлетворява. Показаното беше една иновация - играта „Дарплей” като метод.
Допадна ми това, че във всяка групичка имаше учител, който да обяснява правилата във всеки
кръг на играта.

8.

Колектив на ЦДГ „Патиланчо”, поздравления за подготовката и задружността на колегите.
Помагайте и за напред на децата да се научат на уважение и любов помежду си.

9.

Добре представена иновативна форма, която обогатява знанието на учителите и е
удовлетворяваща за приложение при работа с колектив, деца и родители. Благодарим от сърце!

10. Хареса ми иновацията, защото децата играейки се научават да се изслушват и научават нови неща.
11. Много съм благодарна на колегите за добрата изява. Много добра организираност, групова
работа. Социализацията при децата е на ниво с много добри резултати.
12. Уникална, интересна, развиваща, провокираща, мотивираща игра с комуникативни дейности!
Браво! Благодарим на екипите: „Дарплей” и ЦДГ „Патиланчо”.
13. Иновативна, полезна за практиката на детските учителки, предлагаща идеи за нови методи на
работа. Благодаря на екипа, изнесъл практиката и на целия екип на ЦДГ „Патиланчо”
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14. Като участник в откритата практика изпитах огромно удоволствие и щастие от всичко, което имаха
възможност децата да преживеят, да участват активно и свободно без излишно натрапване.
15. Благодаря на екипа, на г-жа Марияна Димитрова, че ми представиха още една възможност за
емоционално преживяване с играта „Дарплей”. Всички имаме нужда от тази игра – в училище, в
семейството, в колектива. Показа се, че „докато играем, можем всичко да узнаем!”. Успех! С
благодарност: Р.Статева
16. Поздравления за откритата иновация! Интересно беше за децата и за всички присъстващи. Играта
предполага равнопоставеност на участниците, изслушване и изказване на мнения, изказване на
мисли, избор и включване в екипна работа. Много емоция и желание за участие, комуникация и
общуване между деца и възрастни.
17. Днешната практика ни показа как децата от една група, в която преобладават по-буйни деца,
могат да се изслушват, да играят по правила. Мисля, че играта „Дарплей” може да бъде
приложима и в детската градина.
18. Проведената открита практика беше много интересна и приложима. Децата бяха равнопоставени,
научиха се да се изслушват и свободно да изказват мнение.
19. Проведената открита практика беше интересна.
20. Удовлетворена съм от квалификацията и определено ще я използвам в практиката си.

Отзиви на децата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЕМИЛИЯН: Хареса ми пясъчното часовниче
ЙОАНА: Хареса ми защото имаше балони
РАДИ: Харесаха ми камъчетата
ЛОРА: Хареса ми, защото госпожите играха с нас
ПЕШКО: Хареса ми, защото играх с приятели
БУРЧИН: Хареса ми, защото на всички им хареса и си сложиха камъчетата горе
СИМОНА: Хареса ми, защото много играх
ФЕТИН: Играх със приятели
МИРКО: Беше ми много приятно и играх много
ВИКТОР: Хареса ми, че балоните останаха на елхата
ПЕТЬО: Хареса ми играта с топката и че можах да кажа..
ВЯРА: Хареса ми, че разказвах без да ме прекъсват и залепих картончето си
ГЮЛЯЙ: Много хубава игра са измислили госпожите
ДЕНИ: Защото балоните излетяха
ИСА: Защото балоните се спукаха

Екипът на Дарплей благодари на г-жа Марияна Димитрова за споделените отзиви от
проведената по метода открита практика в ЦДГ „Патиланчо”.
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