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REALITY PARCOURS® 

 

Istnieje niezliczona ilość programów szkoleniowych, z których większość  podkreśla w pierwszej 

kolejności koncentrację na efekcie dla Uczestnika. Praktyka natomiast pokazuje, że Uczestnicy nie 
są w stanie przywołać z pamięci większości problemów poruszanych na szkoleniu zaledwie po 

kilku dniach od jego zakończenia. Mało! Nie są także chętni do opuszczenia dotychczasowej strefy 

komfortu i porzucenia starych przyzwyczajeń. Siła przyzwyczajeń jest po prostu silniejsza. 

Nam udało się zidentyfikować te właśnie „killers of transfer” (zabójców przemiany) i 

opracowaliśmy koncept szkoleń z myślą ich unicestwieniu, w trosce o efekt naszych Klientów. 

Dzięki naszym programom szkoleniowym, z powodzeniem innymi ścieżkami: poprzez odpowiednią 

dramaturgię szkoleniową (format) jak i również zawartość (treść), docieramy do naszych Słuchaczy 

zdecydowanie efektywniej. 

Te dwie składowe opisujących format REALITY PARCOURS®, który idealnie nadaje się zarówno do 

programów kształcących menedżerów jak i sprzedawców/doradców Klienta. 

REALITY PARCOURS® to nowatorski i nietypowy format warsztatów. To prawdziwy poligon: 

warunki rzeczywiste, przeciwnik prawdziwy tylko naboje ślepe. Tylko tutaj można sprawdzić i 

doskonalić swoje umiejętności będąc bacznie obserwowanym przez swoich kolegów z zespołu i 

oczywiście trenera. 

To również doskonały trening dla tych, którzy szukają czegoś nowego oraz mocnych wrażeń! 

Idea jest prosta. W odróżnieniu od typowych form warsztatowych gdzie symuluje się pewne 

sytuacje, podczas których uczestnicy ogrywają role w parach i zespołach, REALITY PARCOURS® jest 
realnym odzwierciedleniem sytuacji zawodowych. 

Grupa aktorów biznesowych z zacięciem i wiedzą biznesową odgrywa role, które szokują, śmieszą, 
irytują uczestników. Aktor pomimo przyjętych ram tematycznych, każdorazowo 

i całkowicie dowolnie kształtuje przebieg rozmowy/zdarzenia. Każdy uczestnik mierzy się z zastaną 

sytuacją a jego sposób zachowania jest oceniony przez kolegów i trenera. Uczestnicy mogą 

zobaczyć i przekonać się na „skórze” swojej i swoich kolegów, jakie popełniają błędy, jak łatwo 
dają się wywieść w pole lub jak stosowane przez nich „magiczne” techniki przestają działać. 
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REALITY PARCOURS® to układ kilku „stacji”, na których testowany jest inny rodzaj sytuacji. Każda 
grupa w trakcie warsztatu przechodzi wszystkie stacje. Bieżąco wykonywana analiza zachowań, 

omówienie postaw we własnym gronie wspomagane przez trenera pozwalają na stworzenie listy 

dobrych praktyk dla przygotowanych sytuacji. Każdy uczestnik ma swój wkład i wpływ na 

zawartość listy. 

 

Główną zaletą REALITY PARCOURS® jest wyzwolenie pozytywnej energii, czego efektem jest 

zauważalna i trwała zmiana w postawie uczestnika. Przekłada się to w oczywisty sposób na 
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zaangażowanie, wzmocnienie odporności psychicznej a w konsekwencji poprawia mechanizm 
radzenia sobie w nietypowych (czasami trudnych) sytuacjach. 

 

 

W tradycyjnych szkoleniach brakuje odniesienia do zachowań uczestników w sytuacjach 
rzeczywistych. W REALITY PARCOURS® każdy z każdym dzieli się swoimi spostrzeżeniami, czego 

efektem jest wspólna postawa, ukierunkowana na konkretny efekt. Nasza koncepcja to również 

„sygnał zwrotny” dla każdego uczestnika, mający niebywały wpływ na samoświadomość a co za 

tym idzie na motywację do samodoskonalenia. 

Najistotniejsze cechy programu: 

 Zamiana podejścia: push – pull na pull- push 

 Samoświadomość jest mocniejsza niż najlepsza krytyka 

 Silne oddziaływanie na uczestnika poprzez realne sytuacje 
 Długo i emocjonalnie kojarzone obrazy, które pozostawiają trwały efekt 

 Moderowane, wspólne doświadczenia uczestników 

 Zgodny wybór a przez to akceptacja najlepszych praktyk 
 Obalenie mitu „kolejnego, niepotrzebnego, nic wnoszącego” szkolenia 

 Brak dyskusji: to nie nasze problemy 

 Bardziej ekscytujące aniżeli większość gier szkoleniowych 
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Zaufali nam 

 

 

Lista referencyjna dostępna pod adresem:  http://www.avbc.pl/o-nas/referencje/  -  zakładki tematyczne 
 
 
 

 

 

 

avbcPolska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielstwem alexander verweyen Business Consultants GmbH z siedzibą w 

Monachium (http://alexanderverweyen.com). Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach – praktycy biznesu, 

wykładowcy uczelni wyższych oraz osoby mediów, które przepracowały tysiące godzin warsztatowych. Specjalizujemy się w 

nowatorskich metodach prowadzenia szkoleń i warsztatów, charakteryzujących się ogromną skutecznością oraz możliwością 
natychmiastowego wykorzystania rezultatów w realnych sytuacjach życiowych/zawodowych.  

®Wszystkie nazwy programów, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki w niniejszej sekcji, należą do firmy alexander verweyen Business 
Consultants GmbH i są chronione Europejskim Prawem Patentowym. 
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