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Persona Doll REYN tréning 

2014. December 8-10., Budapest 

 

 

A tréning fő üzenete:  

 “Senki se születik úgy, hogy gyűlöl egy másik személyt a bőrszíne, a származása vagy a vallása 
miatt. Az embernek meg kell tanulnia gyűlölni, ha képes a gyűlöletet elsajátítani, akkor meg 
lehet tanítani a szeretetre, mert a szeretetet az emberi szív sokkal természetesebbnek érzi, 
mint az ellentétét.”(Nelson Mandela) 

 A kora gyerekkorral foglalkozó szakemberek tudnak hatni a gyerekek életére azzal,  hogy 
felkészítik őket a diszkrimináció kezelésére, az érzelmeik kifejezésére és a nyitottságra a többi 
ember iránt! 
 

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját előítéleteiket, megtanulják a Persona Doll 
módszert és olyan együttműködésen alapuló stratégiákat ismerjenek meg és adjanak tovább a 
tanítványaiknak, amelyek segítik az oktatási esélyegyenlőtlenségek csökkentését. 

A továbbképzésen a résztvevők: 

 Megismerik a Persona Doll módszert, melynek segítségével hatékonyan, félelem nélkül és 

játékosan dolgozható fel a sztereotípia és az esélyegyenlőség témája, és hatékony eszköz a 

felmerülő konfliktusok kezelésére.  
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 Megismerik saját előítéleteiket, és eszközöket kapnak ahhoz, hogy dolgozzanak azok 

csökkentésén. 

 Átélik és értelmezik a kisebbség–többség működési dinamikáját, és mindezeket bele tudják 

építeni a mindennapi tevékenységeikbe. 

 Olyan eszközöket és stratégiákat ismernek meg, amelyek segítik a kommunikációs és 

együttműködést gátló akadályok lebontását, a sztereotípiák eloszlatását. 

 

A módszer 

A Persona Doll módszer kifejezetten a kora gyerekkorral foglalkozó szakembereknek szól. A Nagy-

Britanniában született és világszerte nagy sikerrel alkalmazott módszer segítségével hatékonyan, 

 félelem nélkül és játékosan dolgozható fel a sztereotípia és az esélyegyenlőség témája, és innovatív 

eszköz  a gyermekek között felmerülő – nemcsak az előítélet okozta - konfliktusok kezelésére is.  

A módszer középpontjában egy életszerű baba áll, melyet személyiségjegyekkel ruháznak fel: családi 

háttér, tulajdonságok, kedvenc tárgyak stb. A baba időközönként „meglátogatja” a gyerekeket, és 

segítségével a pedagógusok olyan kényes kérdésekről is tudnak beszélgetni, melyeket korábban esetleg 

vonakodtak felvetni.  A módszer segítségével a gyerekek képesek lesznek a csúfolódást és a kirekesztést 

átváltoztatni a tisztelet és a törődés irányába.  

A két napos tréning önismereti gyakorlatokkal kezdődik, és a konkrét módszertanig jutnak el a 

résztvevők. A harmadik napon a résztvevők egy budapesti óvodában személyesen is megtekinthetnek 

egy Persona Doll foglalkozást.  

A résztvevők videó anyagokat kapnak a Persona DOll használatához, valamint a babák gyártásához is.  

Trénerek: László Zsuzsa és Kovács Dániel (hivatalos Persona Doll trénerek a Londoni PDC ajánlásával) 

Időkeretek:  

A tréning 2.5 nap hosszú. A szállást igénylő résztvevők december 7.-én érkeznek és december 10-én 

ebéd után távoznak.  

Nyelv:  

A tréningen párhuzamosan két csoportban zajlik majd a képzés, az egyik angol, a másik magyar nyelven.  

 

  


