Дарплей
Иновативен метод за комуникация
На 26-ти ноември 2011 г. екипът на Дарплей проведе обучение в Целодневна детска градина
„Патиланчо”, град Тутракан, по покана на директора г-жа Марияна Димитрова. В обучението,
което включваше презентация на метода Дарплей и практическа част, взеха участие 48 души:
екипът на ЦДГ „Патиланчо” и поканени да се запознаят с игровия подход на общуване родители. В
края на семинара участниците споделиха впечатленията си, като отговориха в свободен формат
на въпроса „Как се чувствам след играта и къде и как бих я приложил/а в ежедневието си?”.
Отзиви от Дарплей, 10:00 – 12:30
-

Чувствам се заредена с много положителна енергия. На душата ми е светло. Дерзайте!

Играта за мен беше изключително интересна и поучителна. Прекрасно разтоварващо действа.
Макар и вече по-възрастни наистина има какво да научим. Светла Йорданова, родител
Играта беше добра за мене. Получихме нови запознанства, общуване. Беше ми интересно да чуя
мнения на въпроси и от други хора, по-различни от моите. Общувайте! Споделяйте!
Беше ми интересно, когато съм в група с интелигентни хора без оглед на възрастта. Бих
приложила игрите, за да разбера какво мисли моята дъщеря. Интересен начин.
Времето, прекарано тук, мисля, че ми беше от голяма полза. Ще се опитам да приложа това и с
моето дете. След самата игра се чувствам разтоварена и много добре. Анеля Тодорова, родител
Часовете минаха неусетно. Много мил екип. Накарахте ме да говоря за неща, за които не съм
мислила. Чух и други хора какво мислят. Имах време за себе си и си мисля дали съм била полезна за
другите. Играта ще я приложа в работата си в екипа за обсъждане на важни проблеми. Радвам се, че
играх. Радвам се, че бях изслушана.
Имах нужда от малко разтоварване. Мисля, че го получих. Обещавам Ви, че в по-нататъшната ми
работа като учител ще намеря време и точното място, където ще приложа идеите на тази игра.
Удовлетворена съм. Благодаря Ви!
Почувствах се добре, освободена, от факта, че имах възможност да споделя мнение по много
въпроси. Благодаря за играта, но малко се притеснявам от приложението в ДГ.
-

Чувствам се заредена с емоции. Научих се на някои неща, които ми бяха от полза.

-

Проведената игра беше полезна и ползотворна за мен.

-

Играта е чудесна! Действа отпускащо на психиката и усещането е много приятно.

-

Играта ми по помогна в общуването. Обикновено мълча, не изказвам мнение.

-

Играта е разтоварваща, бих участвала отново.

Хареса ми играта, защото имах възможност да кажа това, което мисля, на хора, които не
познавам.
-

Хубав момент сред приятели!
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Тази игра днес успя да ме накара да общувам с непознати хора, а това беше приятно за мен! В
ежедневието ми и в работата ми това се случва постоянно, но днес беше приятно и неангажиращо.
Благодаря Ви!
Чувствам се удовлетворена. За два часа успях да загърбя проблемите си. Играта е трудно
приложима в детската градина. Може би би се получило с част от по-големите деца. За сметка на това,
в училище би могла да помогне на учителите да работят малко по-нетрадиционно. Учениците имат
нужда от подобни дейности. Благодаря!
След това общуване с много приятни хора, които не сме ги познавали и с които се запознахме на
място ми стана много приятно. Благодарим Ви!
За мен беше приятно, но смятам, че тази игра може да се играе само от мотивирани участници,
т.е. определена целева група. Искам да ми се предложи вариант за прилагане при немотивирани за
учебен процес ученици (не ги вълнува нищо), как може да ми помогне например, 12-ти клас! Веселина
Дякова, родител, по професия – учител гимназиален етап
Играта не е лоша, но време за дискусия няма. Трите минути са достатъчни, но ако имаше малко
повече време за повече коментари щеше да е по-добре. Като цяло ми хареса, защото се запознах с
хора, които не съм познавала.
Казвам се Димитрина и ми беше много приятно, получих много и интересна информация. Много е
образователна и същевременно забавна игра. Получих ценна за мен информация и се запознах с
приятни и интересни хора. Тази игра обогатява и информира. Благодарим!
Интересна и забавна игра, но си мисля, че който е открит и разговорлив, пак би намерил
слушател. Радвам се, че се запознахме.
-

Чрез играта прекарахме разтоварващо два часа.

Занимавам се с усъвършенстване и уча педагогика. За този момент тази игра не покрива
представите ми за игра – по-скоро това е дидактично упражнение. Ако работя с деца бих използвала
Дарплей като начин на обучение по дадена тема. В дома ми със собственото ми дете това би било
невъзможно: както може би знаете играта е игра, когато е забавна и детето се чувства свободно да я
играе.
Играта предизвика приятни емоции – определено забавна игра. Ще потърся повече информация в
Интернет. Ще я предложа на приятели.
-

Прекарах приятни моменти заедно. Разтоварих се.

Играта много ми хареса. Беше много забавна, но аз съм вече на възраст и не смятам да я прилагам
някъде. Защото имам други ангажименти. Това е работа е за по-млади.
Казвам се Румяна от Тутракан. След играта се почувствах по-спокойна и с още допълнителни
знания, както и аз дадох своите съвети.
Казвам се Рукие и ми беше приятно да участвам в играта. Получих ценна информация, останах
много доволна.
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-

Играта много ми хареса. Приятно. Вие много ми бяхте приятни. Продължавайте напред.

Интересна и забавна игра. Екипът е много чаровен. Бих приложила играта у дома с децата и
съпруга си.
-

Играта ми допадна. Научих много интересни неща. Бих казала на приятелки за играта.

Проведеното мероприятие беше много ползотворно. Много е важно да се изслушва събеседника.
Бих приложила играта на работното си място.
Играта бе интересна, задоволи нашите очаквания. Можем да я приложим сред приятели и сред
колектива, в който работим.
-

Играта предизвиква приятно чувство в мен. Научих много интересни неща.

Чувствам се добре, не съжалявам, че съм присъствала тук, напротив, научих доста неща. Мисля, че
може да приложа играта в семейството и с близките.
Удовлетворена съм от съвместната работа. Екипът е млад, приятни хора, интелигентни, с добри
комуникативни умения. Желая Ви успех и лично щастие! Росица Петрова, старши учител в ЦДГ
„Патиланчо”.
Играта ми хареса, бих я приложила на приятели и познати, да се запознаят и те с играта.
Почувствах се добре и ми беше приятно. Павлина
Казвам се Габриела Обретенова. Омъжена съм и имам две деца – първото на 9 г., а второто на 5 г.
Аз самата съм на 29 г. Обожавам да говоря с хора, от които имам какво да науча или разговорите с тях
ме карат да се замисля. Това ми въздейства като храна за душата. Играта Ви е много интересна и
смятам би ми била много полезна вкъщи, за комуникацията със съпруга ми и децата.
-

Чувствам се разтоварена и удовлетворена.

-

Нещо ново, интересно. Необходимо като начин за комуникация.

Радвам се, че участвах в играта Дарплей. Успях да си направя равносметка за отношенията между
хората и най-вече между родител-дете. Бих използвала играта в семейството си и сред приятели.
Благодаря Ви! Кремена, икономист
Доволна съм от играта, интересно ми беше, приятно! И наистина мисля да го прилагам в своя
живот, да изслушвам децата си, мъжа си и наистина да им давам възможност да си кажат мнението
без да ги прекъсвам.
Играта ми допадна. Чувствах се спокойна и в същото време нещата, които исках да споделя със
събеседниците си, се увеличаваха. Техните мнение пораждаха все нови и нови идеи у мен. Беше
интересно и поучаващо. Ще използвам играта в работата си и в семейството си. Играйте Дарплей!
Екипът на Дарплей благодари на г-жа Марияна Димитрова за поканата и цялостното
съдействие за провеждане на обучението в ЦДГ „Патиланчо”.
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