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         CSAPATFEJLESZTÉS 

Segítse csapatát a csúcsteljesítmény elérésében!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edje fel a szinergia 
titkát – még akkor 
is, ha szorít az idő. 

CASCADE TÚLÉLÉSI SZIMULÁCIÓ 
A Cascade Survival Situation™ az egyik 
legrövidebb túlélési szimulációnk, ebből 
kifolyólag a legkevesebb időt veszi 
igénybe a teljesítése. A szimuláció a 
résztvevőket egy kis tisztás szélére helyezi 
a Cascades hegységben, ahol a 
helikopterük épp lezuhant. 

HOGYAN MŰKÖDIK? 

A résztvevőknek 12, a balesetből 
megmentett tárgyat kell rangsorolniuk a 
túlélésükhöz való viszonylagos 
fontosságuk szerint. A feladat megoldását 
először egyénileg, majd csoportosan 
dolgozzák ki.  A pontszámok az egyéni és 
a csapatmegoldások, illetve Greg Petzke, 
hegyimentő és túlélő oktató, vadonoktató 
és síparancsnok által koordinált szakértői 
csapat által nyújtott megoldások 
összehasonlításával keletkeznek. Az 
egyéni és a csapatpontszámok 
összehasonlítása azt mutatja, hogy a 
csapatok képesek voltak-e szinergiát elérni 
a tagok tudásának és képességeinek teljes 
körű felhasználásával és kiaknázásával. 

A Cascade Survival Situation™ 

teljesítése (a pontozást is beleértve) 1-1,5 

órát vesz igénybe. 

 

HASZNÁLAT 

A Cascades Survival Situation™ 
használható jégtörő gyakorlatként, a 
program fő elemeként, vagy szolgálhat 
follow-up-ként, ha a szervezet hangsúlyt 
szeretne fektetni: 
• új csapatok kialakítására  
• csapaton belüli együttműködés 

fejlesztésére  
• problémamegoldásra és 

döntéshozásra 

Továbbá a Cascades Survival 
Situation™ használható: 
• jégtörőként egy hosszabb, külső 

helyszínen történő összejövetelhez 
• egy csoportos problémamegoldó 

munkamenet elején. 

• alapvető túlélési tréning eszközeként 

KINEK AJÁNLJUK? 
A Cascades Survival Situation™ 
minden csapat számára megfelelő.
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