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TERMÉK I SMER TE TŐ  

Desert Survival Situation™ 

Sivatagi túlélési szimuláció 

CSAPATFEJLESZTÉS 

Fejlessze csapata problémamegoldó és döntéshozó készségét 

 

 Az Ön csapata 
képes elérni a 
szinergiát?  
Győződjön meg 
róla most! 
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Changing the World— 
One Organization at a Time ® 

Creators of the Organizational Culture Inventory, Desert Survival Situation™, Life Styles Inventory™ and 
Leadership/Impact  

® ® 

SIVATAGI TÚLÉLÉSI SZIMULÁCIÓ 

A Desert Survival Situation™ a Human 
Synergistics egyik legnépszerűbb csoportos 
problémamegoldó szimulációja. A Dr. J. 
Clayton Lafferty által kifejlesztett Desert 
Survival Situation célja, hogy a csapattagok 
fejlesszék problémamegoldó képességüket, 
az együttműködésüket és interperszonális 
készségeiket a sikeres csapatmunka 

 

ONLINE, AZONNALI 
VISSZAJELZÉSSEL 

PAPÍRALAPÚ ÖNÉRTÉKELŐ 
           

HASZNÁLAT 

A Desert Survival Situation™ ideális 
jégtörő gyakorlatként, a program fő 
tevékenységeként, vagy szolgálhat 
follow-up-ként, ha a szervezet hangsúlyt 
szeretne fektetni: 

• új csapatok kialakítására 
• csapaton belüli együttműködés 

fejlesztésére 
• problémamegoldásra és 

döntéshozásra 
• hatékonyabb kommunikáció 

kialakítására a csapaton belül 

A Desert Survival Situation™ teljesítése 

(a pontozást is beleértve) 1,5-2 órát vesz 

igénybe. 
 

ONLINE PLATFORM 
 

• korszerű rangsorolás 
• valós idejű pontszámítás 
• online hozzáférés – bárhol, 

bármikor 

HOGYAN MŰKÖDIK? 

A kiindulási helyzet az, hogy a résztvevők 
repülőgépbalesetet szenvedtek a sivatagban. 
A helyzet megismerése után, a résztvevőket 
arra kérik, hogy rangsoroljanak 15 olyan 
tárgyat, melyet megmentettek a baleset 
során. A rangsor készítésének célja, hogy a 
túléléshez leginkább fontos tárgyak 
kerüljenek a lista élére. A szimuláció 
megoldását először egyénileg, majd 
csapatban dolgozzák ki a résztvevők.  
Az egyéni és a csapatpontszámok 
összehasonlítása azt mutatja, hogy a 
csapatok a csapattagok tudására és 
készségeire építve képesek-e szinergiát 
elérni a tagok készségeire. A szimuláció 
kifejlesztésében Alonzo W. Pond túlélési 
szakértő is közreműködött. 
 


