:المعلمين لتدريب الدليل مؤسسة دعم
الحالة لدراسة النهائية النتائج
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بنا ًًء المستندة المتحركة الرسوم من دقيقة ثالثمائة تضمنت إطالقها تم دورات خمس دليل مؤسسة أنشأت :االختيارات
جون( للبروفيسور علىاإلطالقدورة اإلنترنت على دورة أول ذلك في بما .لديهم الموجودة التدريبية الدورات محتوى على
ضا تمت دليل مؤسسة مكتبة إلى الوصول أيضا يمكنك ".المرئي التعليم" كتاب مؤلف ) ،هاتي
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مبيعات نتجت وبسرعة وعشرين ألفين أكتوبر في الرقمي أوزريريس نظام التعليمية أوزيريس مؤسسة أطلقت :النتائج"
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" التعليم عملية ماهية في التفكير في حقًا ساعدنا لقد .اإلنترنت عبر بتدريب المباشر التدريب
Stephen Cox, Founder & CEO

Guide Teacher Training Support:
Case Study Summaries

Osiris Educational
Context: A leading UK based educational training provider with over 20 years
experience offering the innovative and pioneering solutions for leadership,
pedagogy and implementation alongside the worlds best educators.

Need: A bespoke learning platform that can facilitate the highest level of school
development that could host their existing training materials and transform their
face-to-face content into digital videos accessed and managed online.

Choices: Guide created 5 launch courses that included 300 minutes of animated
content based on their existing course materials. Including the first ever online
courseً byً Professorً Johnً Hattie,ً authorً ofً Visibleً Learning.ً Accessً toً Guide’sً
existing library of courses and qualificationsً wasً alsoً hostedً viaً ourً ‘whiteً label’ً
option.

Outcomes: Osiris Educational launched Osiris Digital in October 2020 and quickly
generated early sales and a strong sales pipeline that greatly increased the reach of
their knowledge and services. The platform was also used as the sole digital
platform for the World Education Summit event.

Feedback: ”Most online learning systems are very linear in nature, they are focused
on the administration of learning rather than the learning process. The Guide
system is exciting, it has many features and much more flexible.

The platform helped us make an impact in the classroom through the school
leadership. We implemented a proper learning process that helped us substitute
live training with an online format. It really helped us think about what learning
actually is.”
Stephen Cox, Founder & CEO

Guide教师培训支持
(GuideTeacher Training Support)
案例概要(Case Study
Summaries)
奥西里斯教育 Osiris
Educational
介绍：英国领先的教育培训企业，拥有超过20年的行业经验，他们与世界上最顶
尖的教育家合作，为教育的领导、研究和实施提供创新及具有开创性的解决方案

需求：一个可以推动学校往最好水平发展、为现有的培训资料存档、并将线下课程
转变为可观看和易管理的线上视频的专业定制学习平台。

方案：Guide根据他们现有的课程材料，为他们创建了5门课程，其中包括了300分钟
的动画视频，以及《可见学习》一书的作者约翰·哈蒂教授开设的第一门线上课程。您可
选择我们的“白色标签”选项访问Guide现有的线上课程及资格证书库。

成果：奥西里斯教育于2020年10月推出了奥西里斯线上，并迅速形成了企业早期的销
售渠道，这个强大的销售渠道极大地扩大了他们的的知识和服务范围。我们的平台也
是他们主办的国际教育高峰论坛的唯一指定线上平台。

反馈：“大多数的线上学习平台在本质上都是线性的，他们关注的是学习的管理而不是
学习的过程。Guide的系统是令人兴奋的，因为它拥有许多功能而且更加灵活。”

这个平台帮助我们改进学校的领导方式，在教室中产生影响。我们选用了更适当的学
习过程，帮助我们运用线上模式进行现场培训。它真的帮助了我们思考真正的学习应
该是怎样的。
Stephen Cox, Founder & CEO

