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Improwizacja dla managerów 
Sztuka kreatywnego mówienia  
Niekonwencjonalne szkolenie o tym jak sobie radzić w zaskakujących 
sytuacjach. 
 

 

 

CEL SZKOLENIA:  
 

Spontaniczne i kreatywne reagowanie w nietypowych sytuacjach 
 
Szkolenia oparte na ćwiczeniach 
wykorzystywanych w improwizacji teatralnej to 
zajęcia interaktywne, na których uczestnicy w 
praktyce ćwiczą pod okiem naszej trenerki 
kreatywne i spontaniczne mówienie. Wiele osób 
stresuje się przemówieniami publicznymi, 
wywiadami, negocjacjami i rozmową handlową 
z poważnym Klientem, Dlatego umiejętność 
kreatywnego i spontanicznego mówienia oraz 
odpowiednia reakcja daje większe poczucie 
pewności siebie zwłaszcza w zaskakujących 
sytuacjach.  
 

Na naszym szkoleniu uczestnicy: 
✓ zdobędą praktycznie umiejętności mówienia spontanicznie na dowolny temat od zwykłego 

spotkania, przez negocjacje, wystąpienie publiczne do wywiadu i debaty telewizyjnej 
✓ zwiększą pewność siebie 
✓ nauczą się reagować w odpowiedni sposób 
✓ dowiedzą się jak stosować w praktyce nabyte umiejętności 

 

KRÓTKO O SZKOLENIU:  
 

Obudź kreatywność i spontaniczność a nic Cię już nie zaskoczy!  
 

Czy kreatywności można się nauczyć? Często wierzymy w mit, że tylko niektórzy ludzie rodzą się 
kreatywni. Improwizacja teatralna nauczyła mnie, że kreatywność to rzecz nabyta i wytrenowana. 

Odkąd zajmuję się improwizacją teatralną 
nauczyłam się spontanicznego mówienia, które 
jest taką samą umiejętnością jak prowadzenie 
samochodu lub gotowanie. Najpierw nieporadnie 
stawiasz pierwsze kroki, a już za tydzień wieziesz 
znajomych na koniec kraju.  
 

Na tym szkoleniu poruszymy trzy aspekty: 
kreatywne mówienie i spontaniczne reagowanie w 
sytuacjach interpersonalnych, w wystąpieniach 
przed publicznością i w kontakcie z mediami.  
 

Uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki oraz 
zdobędą umiejętności w zakresie kreatywnego 

mówienia na dowolny temat, nabiorą pewności siebie a wszystko to w dobrej atmosferze i pod hasłem 
„Szkolenie to też zabawa”.  
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

9:00 – 11:00 BLOK I   
Zaczynamy z improwizacją improwizując IMPRO 
 
W tym bloku uczestnicy już na wstępie zaczną ćwiczyć pod okiem trenerki 
improwizację i kreatywne mówienie  
 
Pryncypia improwizacji i kreatywność w przemawianiu 

• spontaniczność 
• kreatywność  
• pozytywna reakcja 
• pewność siebie 

 
Kreatywne i spontaniczne reagowanie w relacjach interpersonalnych 
(INTERAKTYWNE ĆWICZENIA) 
 

• spontaniczna rozmowa 
• techniki aktywnego słuchania 
• uważność na rozmówcę 
• gotowość na nieoczekiwane sytuacje 
• pozytywna/konstruktywna reakcja 

 

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 13:15 BLOK II 
PUBLICZNOŚĆ  a Improwizacja i kreatywne reagowanie  
 
Reagowanie na zaskakujące zachowania publiczności podczas wystąpień 
publicznych i prezentacji 

• kreatywne mówienie 
• reakcja na trudne i zaskakujące sytuacje 
• prezentacja w stresujących warunkach  
• pewność siebie 
 

13:15 – 13:30 Przerwa 

13:30 – 15:00 BLOK III 
MEDIA i debaty a improwizacja  
 
 
Spontaniczne mówienie podczas konferencji i wywiadów 

• uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki oraz zdobędą umiejętności w zakresie 
kreatywnego i spontanicznego mówienia na dowolny temat 

• nauczą się reagować na zaskakujące sytuacje luzem i uśmiechem 
• odmawianie rozmowy na niektóre tematy – ważna umiejętność każdego 

mówcy 
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TRENERKA: 
 

MONIKA OZDARSKA 
 
Kiedy w styczniu 2012 roku Monika Ozdarska 
zetknęła się z Improwizacją Teatralną nie 
spodziewała się, że zakocha się w tej dziedzinie sztuki 
i odda jej całym sercem. Od tamtej pory nieustannie 
się rozwija, trenuje i zgłębia tajniki tej wymagającej 
sztuki. Uczestniczyła  w ponad 200 warsztatach u 
ponad 80 znakomitych nauczycieli improwizacji z 
całego świata (obu Ameryk, Australii i Europy). Tylko 
w 2018 i 2019 roku uczestniczyła w ponad 500 
godzinach warsztatowych w kraju i za granicą. 
Aktywnie uczestniczy w życiu europejskiej 
społeczności improwizatorów i bierze udział w 
międzynarodowych festiwalach improwizacji 
teatralnej. Wystąpiła na festiwalu w Hiszpanii, 
Finlandii, Grecji i Szwecji. Od 2012 roku regularnie 
występuje w Warszawie i zagrała ponad 200 
spektakli. 
 
Używając metod improwizacji teatralnej szkoli w 
Polsce i za granicą, zarówno improwizatorów, 
mówców i pracowników korporacji. Prowadzi 
warsztaty po polsku i po angielsku. Wraz ze swoją 
warszawską grupą Teatru Improwizowanego „Bez 
Klepki” współpracowała m.in. z: Ikea, Santander Bank, 

Mercedes, Coloplast, Angelini, Uniwersytetem Warszawskim. 
 
Jest współzałożycielem stołecznej Centralnej Spółdzielni Komediowej, która od września 2017 
funkcjonuje na komediowej mapie Warszawy i kilka razy w tygodniu gości na swej scenie spektakle 
komediowe. Zaprasza do Polski nauczycieli i ma duży wkład w rozwój Polskiej improwizacji teatralnej. 
 
W 2019 roku była gościem dwóch anglojęzycznej audycji: Improv London Podcast by Stuart Moses 
oraz The Improv Chronicle Podcast by Lloydie James Lloyd. Od kilku lat prowadzi na Facebooku stronę 
„The Art os YES” poświęconą improwizacji. 
 
Z wykształcenia jest Archeologiem (UW) ze specjalizacją „Starożytny Bliski Wschód”, z zawodu 
grafikiem komputerowym z wieloletnim doświadczeniem w rodzimych i sieciowych agencjach 
reklamowych. Uprawia sporty, czyta biografie i powieści historyczne, jeździ jednośladami. 
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