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 Program szkolenia 
„Szkolenie z symulacji wysokiej wierności (SWW)” 

KLUCZOWE ELEMENTY METODOLOGI REALIZACJI SZKOLENIA 

 Realizacja szkolenia w oparciu o cykl uczenia się Kolba 
 Elementy metodologii DM – Dialog Motywujący 
 Zachowanie procesu fazowego zmiany w procesie uczenia się, tworzenia MCSM 

    Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez 
doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy 
indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów.  

 

W szczególności trener stosuje: 
 Wykład 
 Prezentacja Power point 
 Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach 
 Studium przypadku 
 Prezentacje audio i video 
 Symulacje medyczne  

 
NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA 

 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania CSM 
 Podstawowe koncepcje pedagogiczne uczenia się i nauczania osób dorosłych  
 Zapoznanie się z zasadami organizacji zajęć symulacyjnych 
 Przygotowanie zajęć symulacyjnych 
 Udział w symulacjach medycznych 
 Doskonalenie umiejętności z zakresu podstawowych czynności realizacji zajęć symulacyjnych 
 Doskonalenie umiejętności przygotowania scenariuszy symulacyjnych 
 Style prowadzenia zajęć: symulacja medyczna, zajęcia grupowe i zasady ich prowadzenia, 
 Symulacje w zakresie zarządzanie grupą. 
 Przećwiczenie technik zarządzania grupą. 
 Metody nauczania – uczenia się.  
 Typologia metod z uwzględnieniem symulacji medycznej, 
 Feedback i udzielania feedbacku, 
 Realizacja celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
 Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem indywidulanym 
 Umiejętności w zakresie obserwacji stanów emocjonalnych podczas symulacji 

 

 

 

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA 
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 Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego podczas symulacji 
 Umiejętnie wykonywania czynności ratunkowych, medycznych, opiekuńczych, 

zabiegowych, terapeutycznych 
 Umiejętność pracy w zespole i reagowania na potrzeby innych 
 Budowa pozytywnej atmosfery i wzmacniania zespołu terapeutycznego 
 Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi  
 Przekształcanie ich w szanse pozytywnego wzmocnienia zespołu 
 Rozwijanie kompetencji zespołu 

 

REZULTATY DLA UCZELNI 

 Wzrost efektywności uczenia się studentów 
 Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności studentów 
 Zwiększenie poziomu motywacji do uczenia 
 Budowa profesjonalnego zespołu terapeutycznego 
 Zmotywowany zespół studentów do działań w CSM 
 Wzrost liczby zadowolonych studentów 
 Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat nauczania 
 Lepsza jakość prowadzenia i organizacji zajęć z wykorzystaniem symulacji 

 
Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej 
 
Prowadzący i przygotowujący szkolenie:  
dr n. med. Ryszard Wiśniewski 
Wojciech Chmielewski 
Emilia Andryszczyk 
Marcin Andryszczyk 
Marzanna Sierocka 
Aleksandra Brodowska 
Robert Pałka 
Halina Śliżewska 
Norbert Trzeciak 
Magdalena Rudnicka 

Wykonawca : 
Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. 
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Dziennik- Karta zajęć szkolenia 
 

„Szkolenie z symulacji wysokiej wierności (SWW)” 
2 dni - 16 godzin edukacyjnych – (1 godz. - 45 min.) 

 
TEMATY REALIZOWANYCH SYMULACJI MEDYCZNYCH 

Dzień I – 8 godzin edukacyjnych 

Moduł 1. Organizacja, funkcjonowanie  w  Centrum Symulacji Medycznej 
A.    Wykłady/Prezentacja 

 Przedstawienie się trenera 
 Przedstawienie uczestników 
 Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć 
 Omówienie programu i celów szkolenia  
 Cele prowadzenia CSM 
 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania CSM (wysoka wierność) 
 Podstawowe koncepcje pedagogiczne uczenia się i nauczania osób dorosłych 

          B. Praktyczne zapoznanie z metodami prowadzenia zajęć symulacyjnych 
 Zapoznanie się z wyposażeniem Centrum Symulacji Medycznej 
 Przygotowanie do realizacji scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności,  
 Realizacja ścieżek symulacyjnych w wysokiej wierności 
 Realizacja scenariusza symulacji SWW 

Dzień II – 8 godzin edukacyjnych 

Moduł 2. Realizacji zajęć – metodą symulacji  medycznej – scenariusze symulacyjne realizowane zgodnie ze schematami. 
A. Wprowadzenie do Symulacji (wysokiej wierności) 

 Prebryfing – zapoznanie z metodą symulacji 
 Przedstawienie Celów symulacji / wysokiej wierności/ 
 Przydzielenie zadań symulacyjnych/podział ról/ 

B.  Symulacyjne medyczna: 
 Zapoznanie ze sprzętem stanowiskami symulacyjnymi. 
 Praca w zespole symulacyjnym. 
 Przeprowadzenie symulacji medycznej zgodnie z celem symulacji -  metodą / wysokiej wierności/ 
 Uporządkowanie stanowisk symulacyjnych – przygotowanie do debrefingu 

C. Podsumowanie symulacji  medycznej – debrefing – realizacja Metodą Dialogu Motywującego 
 Debryfing – usystematyzowanie działań realizowanych podczas symulacji medycznej 
 Faza WSTĘPNA – cel  i korzyści interwencji z realizowanej symulacji 
 FAKTY – relacja z wydarzeń podczas symulacji 
 Faza ANALIZY – analiza zaistniałej sytuacji 
 MYŚLI – co myślałem podczas symulacji, kontaktu z przypadkiem 
 UCZUCIA– co czułem podczas symulacji 
 DIAGNOZY – rozpoznanie u uczestników objawów fizycznych, poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych. 
 EDUKACJA – uczenie i dostarczenie informacji na temat tego jak radzić sobie z objawami i wysokim stresem. 
 Faza POWROTNA – podsumowanie informacji, przedstawienie możliwości wprowadzenia zmian oraz wzmocnienie poczucia 

własnej wartości studenta.  
 Realizacja kolejnego scenariusza wg. schematu. 

Moduł 3. Wykład/Prezentacja/Dyskusja 
 Posumowanie zajęć – samoocena efektów nabytych umiejętności przez uczestników 
 Podziękowanie za udział w zajęciach symulacyjnych. 

 
 
 


