
IMPROVIZAȚIA
APLICATĂ

s p u n e  d a  ș i

R e c u l  P r o



Recul Pro este modul în care echipa Recul aduce teatrul de

improvizație și business-ul împreună. 

 

Applied improv sau improvizația aplicată este o tehnica folosită

înca din anii 60 in Statele Unite și constă în luarea de tehnici,

instrumente concepte și idei din improv și aplicarea lor în mediul

business, în procesele de relaționare și… în viața de zi cu zi. 

 

Team building-uri care necesită ZERO logistică și au 100% efect

(empatie, conectare și comunicare)

RECUL PRO
PROGRAME CROITE SPECIAL PENTRU ECHIPA TA



 

Improvizația exersează și îmbunătățește
3 aptitudini esențiale

COLABORARE, COMUNICARE ȘI CREATIVITATE



Luând în calcul elementele improvizației vei deveni un leader mai bun și vei colabora mai bine

7 ELEMENTE ALE IMPROVIZAȚIEI

Da  și ,1 .

toate ideile merită să fie auzite

3 .  Co  -  creație ,

dialogul are o importanță majoră în

crearea de produse noi sau în relațiile

interumane

 

5 .  A  da  greș ,

a greși este perfect normal și face

parte natural din orice proces de

învățare

 

2 .  Munca  în  echipă ,

o echipă funcționează atunci când se

descoperă o medie între nevoile

individuale și nevoile întregii echipe

4 .  Autenticitate ,

 să nu-ți fie teamă să rostești

adevărul în fața autorității, să pui

la îndoială convențiile sau să

încalci regulile

 

6 .  Încurajează  inițiativa ,

orice membru din echipă este

încurajat să aibă inițiativă și

poate oricând deveni leader 

 

7 .  Ascultă ,

înveți să fii în moment și să

înțelegi diferența dintre a asculta

ca să înțelegi și a asculta ca să

răspunzi.



Teatrul de improvizație este o formă de artă în care actorii se urcă

pe scenă împreuna și fără a avea la dispoziție un scenariu, costume,

recuzită sau o pregătire în prealabil, improvizează un spectacol

întreg. 

Mai mult de atât, în urma unei conversații / a unor întrebări

adresate publicului, improvizatorii integrează ideile culese de la

public în spectacolul pe care îl vor juca. 

Pentru ca un astfel de performance să poată exista actorii își

dezvoltă abilități precum: spontaneitate, empatie, colaborare, spirit

de echipă, adaptabilitate, comunicare, ascultare.

METODOLOGIE
CE E TEATRUL DE IMPROVIZAȚIE



4 zile. 4 obiective

conectare la grup și ce înseamnă să fii

în prezent

greșeala face parte din procesul de

învățare

SPIRIT LUDIC ȘI
CREATIVITATE dezvoltarea empatiei și a conexiunii

umane

exersarea ascultării active, deschidere

și mentalitate de grup

 

ASCULTĂ

Team-work, creativitate, decision

making

exersarea punctului de vedere diferit

ADAPTABILITATE
Comunicare Verbală, Nonverbală și

Paraverbală

exersarea oferirii și primirii de

feedback și feedforward

COMUNICARE ȘI FEEDBACK 



 

“If we treat each other as if we are all 
geniuses, poets, and artists, 

we have a better chance 
of becoming that on stage.”

 – Del Close



adriana@recul.art

CONTACTEAZĂ-NE
Adresă  de  e-mail

Splaiul Unirii 160

Office

0722 534 597

Număr  de  telefon


