
 

 

 
 

 

CSAPATFEJLESZTÉS  
 

Fejlessze csapata konszenzusos döntéshozatali készségét és támogassa 
a konstruktív csapatkörnyezet 

 
 

 

A GSI a csapattagok 

számára vizuális, 
tapasztalati tanulási 
lehetőséget biztosít 
azzal kapcsolatban, 
hogy a Konstruktív 
csoportstílusok hogyan 
vezetnek kiváló 
megoldásokhoz. 

MI A GSI? 
A Dr. Robert A. Cooke és Dr. J. Clayton 
Lafferty által kifejlesztett Group Styles 
Inventory® (GSI) Csoportstílus-leltár a 
csoporttagok egymás közötti 
együttműködését, a közös munka során 
felmerült problémák megközelítési módját 
értékeli.  
A GSI által mért viselkedési stílus közül 
négyet konstruktívnak nevezünk, ezek 
megkönnyítik a hatékony 
problémamegoldást, a döntéshozatalt. A 
nyolc védekező stílus (agresszív és 
passzív) hosszú távon csökkenti az 
eredményességet. Ily módon a GSI 
lehetővé teszi a csoportok számára, hogy 
elemezzék stílusaikat és célszerű 
stratégiákat határozzanak meg 
eredményességük fokozása érdekében. 

HASZNÁLAT 
A GSI használata: 
• eszközt ad a csoportoknak, hogy 

mérhetővé és ellenőrizhetővé tegyék a 
teljesítményüket 

• olyan csoportkörnyezetet teremt, ahol 
támogatják az újítást és az ötletek 
megosztását 

• fejleszti a csoporttagok analitikus 
készségét 

• javítja a konszenzusos döntéshozatalt 
és a munkatársak problémamegoldási 
készségét 

• javítja a szervezeti döntéshozatal 
minőségét és elfogadását  

HOGYAN MŰKÖDIK? 
A GSI túlélő szimulációs 
gyakorlatainkkal, business 
szimulációinkkal, vagy egy olyan 
szervezeti problémával együtt 
alkalmazható, ami éppen foglalkoztatja a 
csoportot. A csoport tagjai kitölthetik a 
kérdőívet a probléma megoldása után 
(azért, hogy meghatározzák mi az ami 
elősegítette vagy mi az ami gátolta 
eredményességüket) vagy a 
problémamegoldási folyamat közepén 
(azért, hogy még eredményesebben 
tudjanak együttműködni és megoldani a 
problémát). A visszajelzés alapja a Human 
Synergistics Circumplex modellje, a 
kitöltők ezen láthatják saját és a csoport 
összesített eredményeit. 

A kérdőív kitöltési ideje kb. 15 perc.  

A GSI Online segítségével egyszerűen, 
gyorsan kitölthető a kérdőív 
elektronikusan és azonnal láthatóak az 
eredmények is. 
 

KINEK AJÁNLJUK? 
A kérdőív bármely olyan ideiglenes vagy 
állandó csoportban használható, amely 
problémák megoldásáért vagy 
döntéshozatalért felelős. 
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A GSI ÉS A CSOPORT EREDMÉNYESSÉG 
A GSI segít megmagyarázni, hogy egyes csoportok miért hatékonyabbak, mint 
mások, ahogyan ezt a lenti ábrák is bemutatják. A bal oldali profil 10 olyan 
eredményesen működő csoport profilja, amelyek túlnyomórészt konstruktívan 
működnek együtt. A profil felső részén található stílusok (Teljesítmény, 
Önmegvalósítás, Bevonás-támogatás, Együttműködés) azt jelzik, hogy ennek a 
csoportnak a tagjaitól elvárják, hogy konstruktívak legyenek, működjenek 
együtt a többiekkel és közösen dolgozzanak a problémák megoldásán. Ezzel 
szemben, a jobb oldali profil 21 kevésbé hatékony csoport profilját mutatja be. 
A profil alsó részén található stílusok alapján a csoport tagjaitól azt várják el, 
hogy soha ne hibázzanak (perfekcionizmus), a felelősséget hárítsák másokra 
(elkerülés) és ragaszkodjanak a szabályokhoz akkor is, amikor ennek nincs 
értelme (alkalmazkodás). 
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