Дарплей
Иновативен метод за комуникация
11-ти октомври 2010 – Ден на пълноценното говорене и изслушване в училище,
обявен от г-жа Галя Богданова, директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Мездра

На 11-ти октомври 2010 екипът на Дарплей посети ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Беше
проведена играта Дарплей в седем различни паралелки от трети до седми клас.
Отзиви (Как се чувствам след края на играта?)
Дарплей в III-ти клас с преподавател г-жа Евгения Петкова


Играта беше много забавна защото: си разказвахме какво сме правили съботата и
неделята. Как сме играли.



На мен ми беше много весело, защото разказваш на съучениците какво си правил,
научаваш интересни неща за тях, разказваш какво обичаш да правиш.



Аз се чувствам много добре след играта, тя много ми хареса, защото всеки разказа
нещо за себе си, беше много приятно и весело, но много ме зарадва и това, че децата
ме изслушваха.



Аз след края на играта се почувствах много по-добре. Играта беше много забавна. Тя
ми хареса, защото бяхме всички и г-жа Богданова беше тук и много добра госпожа.



Аз се чувствам много добре след играта. Тя беше много весела и много забавна.
Хареса ми това с въпросите и това, че имаше много забавни игри.



Играта много ми хареса и си спомних какво правих събота и неделя и госпожата беше
много добра.



На мен ми беше много забавно, защото това е ново, а всички нови неща са забавни.
Бях в различни групи. Разказвах много неща.



Играта беше супер!!! Защото беше смешна и забавна.



Чувствам се много добре, защото играта беше доста интересна!



Аз се чувствам много добре, защото играхме много хубава игра, в която теглим карти и
има въпроси, на които трябва да отговорим.



След края на играта аз се чувствах добре. Стана по-весело.



Ами аз се чувствам много добре, а след края ми беше много весело.



Аз се чувствам много добре. Беше много интересно. Много ми хареса играта, защото
съм разказала ценни неща за мен, защото съм била център на внимание.



Много ми хареса, защото имаше „много добре, много добре, много добре, йей”, имаше
и много разместване. И беше интересно.
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Уморен, натъкмен, мързелив.



На мен ми беше весело, защото теглим картинки и се падаме по групи и разказваме
какво сме правили през събота и неделя, кои предмети са ни любими.



Хубаво, весело, красиво, интересна, и се чувстваш много весел.



Играта беше забавна, предпочитам физическо възпитание пред нея. Имаше и забавни
моменти, давахме отговори. Имаше три нива.



Много, много прекрасно се чувствах. В играта най-много ми хареса в групата
художници. Играта беше прекрасна. Хареса ми, защото беше интересно, весело и се
разнообразихме.



Много беше хубава и много искам да я играя пак. Защото си разказваме разни случки
от живота.

Дарплей в III-ти клас с преподавател г-жа Цветелина Димова


„Играта е много забавна. Показа ми децата в различна светлина от тази, в която се
представят в час. Разбрах какви неща ги вълнуват” – Цветелина Димова, преподавател



Много хубаво се чувствах. Беше много радостно. Толкова хубаво беше, че ми се иска
пак така да играем на тази весела игра.



Много весело се чувствам след играта.



Много беше весело в играта и аз се почувствах щастлив.



Чувствах се добре. Опознах Слави и Цако.



Добре и започва учене.



Чувствам се добре.



Харесвам играта. Забавна ми е.



Много хубаво беше. Играта много ми харесва. Весело.



Играта е много интересна. Аз мисля, че играта ми хареса. Харесва ми как изтича време.



Много весело. Играта е много интересна.



Гадно ми е, че играта свърши.



Всички деца харесваме играта и на мен ми беше много добре.
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Дарплей в V-ти клас с преподавател г-жа Иванка Радкова


На мен ми беше много хубаво, интересно и весело.



Тази игра е хубава, интересна, забавна, но трябва да я схванеш. Чувствам се енергично,
забавно и трябва да слушаш човека, той също. На тази игра като я играеш трябва да не
те е срам. Научих, че трябва да се държиш добре, да не обиждаш никой около теб.



По-умен. Играта не е лоша, ако я разбереш. Но и госпожата, която ни обясняваше е
много добра. Госпожа директорката ни казваше правилата. Изобщо беше много
интересна. Аз бях доктор и цигулар.



Играта „Дарплей” на мен ми хареса. Защото можеш да изразиш собствено мнение. И
се чувстваш добре като те изслушват и след това ти е приятно от това, че си бил
разбран.



На мен играта ми хареса. Също и кака Ани беше много добра, забавна и обясняваше на
всички, за всяко едно нещо. От начало не схванах играта и не ми беше интересно. Но
после изведнъж стана обратното и ми стана интересно.



Ами беше забавно да общуваме с другите. Разбрах какво мислят другите деца. Ако
разбереш за какво става дума е забавно. Какичката беше много мила с нас.



Беше много хубаво, бе много интересно. Аз мисля, че който играе няма да съжалява.
Беше страхотно, просто невероятно. И госпожата с нас беше много мила. Играйте и
няма да съжалявате.



Чувствам се много добре и ми беше много интересно. Играта не е лоша и е много
интересна с картичките.



Аз се чувствам много добре. Днес ми беше хубав ден. Хареса ми тази игра. Искам пак
да играя на тази игра. Заради това, че ние бяхме щастливи целия клас.



На мен ми е интересно и така много хубаво. Беше много лесно и така много хубаво.
Лесна и така интересна игра. Аз мислех, че ще бъде трудно.



Аз се чувствам много щастлива. Играта ми хареса много. Научихме се да се изслушваме
с друг. Да сме откровени, да сме честни. Хареса ми много тази игра.



На мен много ми хареса играта. Но най-много ми хареса, когато трябваше да
разказваме за нещо и когато казвахме „много добре, много добре, йее”.



Моите впечатления от играта са много забавна, не беше много трудна, аз бях моряк,
цигулар и певец. Отначало беше трудно, но след време я схванах и след нея се
чувствам много добре.



Аз се чувствам след играта много добре. Беше ми много интересно. Играта е забавна и
поучителна. Тя ни учи как да общуваме един с друг.
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Според мен тази игра е чудесна, много интересна и забавна. Тази игра ни учи как да
общуваме и да се изразяваме правилно. Докато играех тази игра ми беше много
интересно. С тази игра се забавляваме и много научаваме. Учим се да се изразяваме
по-добре. Аз благодаря на екипа, който е направил тази игра.



Ами беше забавно, първо бях готвачка, после морячка и накрая художничка. Винаги бях
втора по ред от групите и беше забавно. Винаги ми се падаха хубави групички и
въпроси, беше и забавно как в края на отговорите казвахме „много добре, много добре,
йеее”



Чувствам се по-спокоен, защото си говорих с други, с които не съм говорил досега.
Играта е хубава, но това, което най-много ми хареса от нея е, че се уча да разговарям
без да ме е срам от някои. И се научих, че ако слушаш някого и той ще слуша мен.



Моите впечатления са – когато си разказвахме от различните въпроси.
„Дарплей” много ми хареса. Хареса ми, защото изразяваме собствено мнение.



Аз мисля, че е много забавна. Интересна, както и приятна. Не е трудна, но трябва да се
внимава, за да я схванеш.

Играта

Дарплей в IV-ти клас с преподавател г-жа Нели Петринска


След играта се чувствам много добре. Там се научихме да се изслушваме. Беше много
интересно и съм в страхотно настроение.



Чувствам се много добре, защото играх тази игра. Беше много забавна. И с нетърпение
чаках да започне.



Играта беше интересна и много смешна за мен. Много ми беше забавно и интересно.
Научих се да слушам другаря си до мен, когато говори.



Играта е много хубава. Аз се чувствам много добре. Но съм изморен и искам да се
прибера у нас и да си напиша домашните. И да си легна половин един час.



Играта много ми хареса. И искам още да играем. Никога не съм виждала по-хубава
игра. Много е забавна, и интересна. Аз се чувствах много добре по време на играта,
защото много се забавлявах.



Аз съм много добре, много ми хареса тази игра. Въпросите бяха много интересни и
лесни.



Играта много ми хареса. Беше забавно и се научихме да се изслушваме и изказваме. Но
и да се забавляваме.



Теди и Ники са ми добри приятели.
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След играта ми е много весело и забавно, защото играта е много хубава и забавна.



Чувствам се тази игра беше много интересна. Чувствам се много добре. С тази игра се
изразяваме и разказваме разни неща.



Аз се чувствам много добре след играта. Тя е весела игра и ми хареса.



След играта ми е весело, защото тя е много хубава и весела. Също така се научих да
слушам другарите ми.



В играта ми хареса, че се разбира на кой какви са му страховете, какви са му любимите
учебни предмети и учениците се изслушват и се научават да разказват.



Чувствам се скучно, беше леко гадно, но въпреки това се чувствам добре, защото
премина. Чувството да си на нечий друг чин е гадно, но пък си го биваше последния
въпрос „Мотивира ме ...” това си го биваше. Разбира се чина ми липсваше, но въпреки
това беше леко приятно!!! :-)



След играта аз се чувствам идеално. Много добре от тези въпроси. Те са много хубави.



След играта се чувствам много весело. Тя беше интересна, аз се забавлявах докато я
играх. Интересен беше и звънеца и въпросите. Много ми хареса.



След играта се чувствам много добре и ми хареса играта.



Играта много ми хареса. Хареса ми това, че е с въпроси. Много е забавна. Учи ни да се
изслушваме.



Хареса ми най-много, че ни възпитават как да изслушваме другия човек, който говори.
Учи ни да бъдем сговорчиви.

Дарплей в VII-ми клас с преподавател г-жа Елеонора Томова


По принцип се чувствам както преди това. Мисля, че една игра няма да ни помогне кой
знае какво. Но този, който я е измислил е търпелив човек, който може да изслушва
хората и би трябвало всички.



След края на играта аз се чувствам малко по-интелигентна. Играта беше забавна и
приятна. Разбрах от нея, че когато някой говори, останалите трябва да го изслушват,
защото на всеки би било приятно да го изслушат останалите.



След края на играта аз разбрах, че е добре да се изслушваме един друг, защото
изслушването е „Златният дар на човека”



Чувствам се като нов човек.
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Ми осъзнах нови неща, които преди не съм. Чувствам се добре, но разбрах какво е да
изслушваме човека до теб.



Чувствам се напълно нормално.



След края на играта разбирам колко е важно един човек да може да изслушва и да
говори. Въпреки че аз не го прилагам, но ще се постарая занапред да е така. Трябва да
има повече такива игри.



Добре, всичко е нормално. Няма разлика от преди и сега. Играта не ми беше интересна.



Аз се чувствам добре след края на играта, защото се опитахме да говорим, а след това
да слушаме.



Чувствам се по-различно и донякъде развълнувано. Мисля, че тази игра има голям
принос за общуването на всички. Мога да кажа, че е много хубава.



Аз лично се чувствам много добре. Много ми харесва тази игра.



Чувствам се изслушана и това чувство е прекрасно. Също така разбрах какво мислят
моите съученици към зададените въпроси.

Дарплей в IV-ти клас с преподавател г-жа Росица Гълъбова


След тази игра се чувствам добре, защото беше много хубава.



На мен много ми хареса играта.



Весело. Готино. Игриво.



Радвам се, че изслушах своите съученици.



Аз се чувствам много добре. Не остана време, но аз не се сърдя. Беше ми интересно
какво казаха другите.



Аз се чувствам много добре. Беше много хубава, мина чудесно.



Добре, беше хубаво. Хареса ми играта.



Добре, беше хубаво, целия клас се чувстваха добре. Беше готино и забавно.



Щастлива съм, радвам се, че играх на тази много хубава игра. Приятно ми беше.



Отлично.



Добре се чувствам. Радвам се, че изслушах моите съученици.



Доволни и беше много красива.
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Дарплей в V-ти клас с преподавател г-жа Цветана Трифонова


„Разкъсвани между делника и мечтата, три момичета – Дени, Ани и Руми предлагат
едно особено вълнение, наречено Дарплей – игра за всички, които гледат на света с
други очи и вярват, че три минути за някого са от особено значение, и той трябва да
бъде чут”. Цветана Трифонова



Аз се чувствам след края на играта много добре. Беше ми много забавно. Това беше
най-прекрасният ден в живота!



След играта Дарплей аз се чувствам невероятно. Защото в самата игра в рамките на три
минути аз можех да споделя мнението си, а останалите ме слушаха. Сякаш бях учител, а
за мен това е сбъдната мечта.



Слег играта Дарплей аз се чувствам много добре. Защото в рамките на три минути
можех да изразя своето мнение относно съучениците, лятото, живота. Със сигурност
това е най-развиващата малките деца игра. Радвам се, че можах да играя. Ще запомня
тази игра до живот.



Чувствам се много хубаво след играта, несъмнено ми харесва, тя е много забавна и
привлекателна, много ми харесва обаче комбинирането на Черен Петър, пясъчен
часовник и картите с въпросчета. Моето мнение е, че играта много добре е измислена
несъмнено.



Аз се чувствам много добре след края на играта. Тя беше много интересна. Според мен
Дарплей е много забавна.



Аз се чувствам след тази игра много хубаво. Защото в тази игра трябваше да разкажеш
за себе си. Каквото си чел през ваканциите, кой ти е любим предмет. И защото имаме
в рамките на три минути да отговаряме на въпроси.



След играта се чувствах ободрена по начин, който не може да се обясни. Много харесах
играта, а и водещите бяха много позитивни и търпеливи с нас, защото ние сме 29 в клас
и викахме много. Те просто не изгубиха желание да ни научат на нещо добро.



След играта бях много развълнувана. Имахме възможността да изразим мнение и
играта ми хареса много.



След края на играта се чувствам много добре. Тя беше много хубава и интересна.
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