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Subarctic Survival Situation™ 

Szubarktikus túlélési szimuláció 

Hogyan teljesítene csapata egy váratlan helyzetben?  
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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  

® ® 

T E R M ÉK I SMER TE TŐ  

CSAPATFEJLESZTÉS 

 Az Ön csapata 
képes elérni a 
szinergiát?  
Győződjön meg 
róla most! 

SZUBARTIKUS TÚLÉLÉSI SZIMULÁCIÓ 

A Subarctic Survival Situation™ a Human 
Synergistics egyik legnépszerűbb csoportos 
problémamegoldó szimulációja. A Dr. J. 
Clayton Lafferty által kifejlesztett Subarctic 
Survival Situation célja, hogy a csapattagok 
fejlesszék problémamegoldó- és együttműködő 
képességüket, illetve interperszonális 
készségeiket a sikeres csapatmunka érdekében. 

 

 

 

 
 

ONLINE, AZONNALI VISSZAJELZÉSSEL 

HASZNÁLAT 

A Subarctic Survival Situation™ ideális a 
szervezet tagjainak 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 
• hatékonyabb kommunikáció 

kialakítására a csapaton belül 

A Subarctic Survival Situation™ teljesítése (a 

pontozást is beleértve) 1,5-2 órát vesz 

igénybe. 
 

ONLINE PLATFORM 

Új digitális platformunk Önnek is 
segít a tanulás, a csapatmunka és az 
elköteleződés új szintre emelésében. 

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

bármikor 

HOGYAN MŰKÖDIK? 

A szimuláció Kanada északi részének rideg, 
elszigetelt területére helyezi a résztvevőket, 
ahol a gépük éppen lezuhant. A résztvevőket 
ezután 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 csapatok rangsorolása ezt 
követően a Kanadai Fegyveres Erők 413-as 
Közlekedési és Mentőszázada által felállított 
rangsorral kerül összevetésre. Az egyéni és a 
csapatpontszámok összehasonlítása azt mutatja, 
hogy a csapatok a csapattagok tudására és 
készségeire építve képesek-e szinergiát elérni. 


