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SimCapture for Skills
Optymalizacja procesu nauczania i oceny umiejętności

Nauczyciele mogą teraz prowadzić, monitorować i śledzić rozwój umiejętności z dowolnego miejsca.

SimCapture for Skills to rozwiązanie umożliwiające wydajną, obiektywną ocenę i ewaluację umiejętności rozwijanych 
indywidualnie i wraz z rówieśnikami, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki nauczania.

Połącz ukierunkowany instruktaż z treściami zamieszczonymi w chmurze, dostępnymi za pomocą każdego urządzenia mobilnego.  
W połączeniu z trenażerem umiejętności SimCapture for Skills umożliwia nauczanie hybrydowe i pomaga uczniom budować ich 
kompetencje, aż do pełnego opanowania umiejętności.

KARTA PRODUKTU www.laerdal.com/simcaptureforskills



SimCapture for Skills

Rozwój kompetencji w nauczaniu hybrydowym

Buduj kompetencje pielęgniarek nowej generacji 

Lepszy dostęp do edukacji, interaktywność 
i obiektywność

Więcej informacji na Laerdal.com/simcaptureforskills

Uczniowie przygotowują się do przyszłych wyzwań 
zawodowych przez:

•  Dostęp do treści, szkoleń i pozostałych zasobów za pomocą dowolnego 
urządzenia mobilnego.

•  Samodzielną naukę umiejętności na wybranym trenażerze (nagranie ich 
wykonania) lub ćwiczenie ich wraz z rówieśnikami.

•  Dostęp do analizy stopnia opanowania przez nich umiejętności.
•  Poprawę kompetencji we własnym tempie i z dowolnego miejsca.
 
Instruktorzy optymalizują proces nauczania i wspierają uczniów 
szkolenia poprzez:

•  Przekazywanie instrukcji, wskazówek i ćwiczeń odpowiednim osobom 
(indywidualnie, wybranej grupie lub w całej klasie).

• Ocenę umiejętności uczniów dzięki otrzymanym nagraniom.
•  Wykorzystanie informacji na temat postępów, częstości wykonywania 

ćwiczeń, czy trudności napotykanych indywidualnie lub grupowo.
•  Wykorzystanie danych w celu zapewnienia precyzyjnych informacji 

zwrotnych na temat możliwych do poprawy obszarów.

Połącz możliwości technologii cyfrowej SimCapture 
for Skills z dowolnym trenażerem zadań tworząc 
kompleksowe rozwiązanie pomagające rozwijać 
umiejętności kliniczne. Porozmawiaj z lokalnym 
przedstawicielem firmy Laerdal na temat połączenia 
SimCapture for Skills i trenażerów zadań w celu 
budowania szerokiego zakresu kompetencji klinicznych.

SimCapture for Skills usprawnia szkolenia dzięki innowacyjnej platformie 
cyfrowej opartej na chmurze i funkcjom ukierunkowanym na rozwój 
kompetencji uczniów.
 
Praktyczne wskazówki

Rozwijaj, śledź i monitoruj nabywanie poszczególnych kompetencji 
z  dowolnego miejsca. Wszystkie dane są automatycznie gromadzone 
i porządkowane w raporty ukazujące przydatne informacje zwrotne 
i potrzeby edukacyjne.
 
Obiektywna ocena

Zapewnij obiektywność oceny przez przygotowanie dostosowanych 
do programu nauczania i lokalnych wytycznych list kontrolnych oraz 
wykorzystanie zgromadzonych danych i nagrań.
 
Przekazuj wskazówki z dowolnego miejsca

Zapewnij potrzebne materiały, a także wskaż uczniom obszary rozwoju 
w oparciu o ich potrzeby szkoleniowe. Uczniowie mogą w dowolnym 
momencie przeglądać udostępnione treści na swoim urządzeniu mobilnym.

Usługi 
Pragniemy ułatwiać użytkownikom i instruktorom zdobywanie 
wiedzy oraz informacji potrzebnych do ciągłego rozwoju i poprawy 
wyników nauczania. 
Dlatego SimCapture for Skills obejmuje wirtualny pakiet 
spersonalizowanych usług pomagających skutecznie wdrożyć to 
rozwiązanie.
Pomagamy klientom:
•  Określić potrzeby włączenia nauczania hybrydowego i peer-to-peer 

w pielęgniarstwie
• Przygotować schemat i maksymalnie trzy scenariusze
• Wdrożyć administratorów oraz instruktorów

Funkcje SimCapture for Skills
•  Łatwy w użyciu interfejs internetowy na potrzeby szkolenia 

peer-to-peer
•  Możliwość samodzielnej rejestracji wykonania ćwiczenia 

i oceny na podstawie przesłanego nagrania przez pozostałych 
studentów lub instruktora

•  Konfigurowalne listy kontrolne i oceny opanowania 
umiejętności

•  Natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące wyniku 
i celów nauczania

•  Zestaw narzędzi dla instruktorów do oceny i raportowania 
wyników kursów na poziomie indywidualnym i grupowym

•  Nie wymaga specjalistycznego systemu AV
• Bezpieczna, oparta na chmurze platforma
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