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Guide Teacher Training Support:
Case Study Summaries

Abu Dhabi Vocational Education & Training Institute (ADVETI):
Context: As the UAE’s governments tertiary education provider, ADVETI work with
thousands of candidates to train and develop their skills, each year across the
entire emirate.

Need: Issues highlighted to Guide regarding the nature of training included the
difficulty to meet the demand for high-quality training, to administer the training
and to monitor the progress of those on courses.

Choices: Guide created a unique training portal for the ADVETI group which
incorporated our remote mentoring, online training and online payment system
(Guide C.O.R.E) adding bespoke video based qualifications as ADVETI’s request.

Outcomes: After a short pilot of the software, Guide are now responsible for the
training of hundreds of teachers within the UAE, as well as offering remote
mentoring for the teacher training qualifications offered. ADVETI is looking to
arrange a cohort of 5000 teachers to use the platform for the academic year 20202021
Feedback: ‘’An intuitive and easy to use platform that saves us a lot of time and
reduces administration issues. Remote viewing function is very useful in our
context’’
Head of teaching and learning
“I found the course content extremely useful. It is so concise and to the point in
regards to what’s required for broad & specific understanding. I enjoyed working
through the exercises and the assessments”
Developing teacher, Adveti, UAE
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المهني والتدريب للتعليم أبوظبي معهد
مع المؤسسة تعمل  ،المتحدة العربية اإلمارات لحكومات العالي التعليم لتقديم الرسمية المؤسسة بصفتها :الحالة
أنحاء جميع في عام كل  ،مهاراتهم وتطوير لتدريب المرشحين من اآلالف
بأكملها اإلمارات
هي التدريب بطبيعة يتعلق فيما عليها الضوء تسليط تم التي الدليل مؤسسة واجهت التي المشاكل :المتطلبات
التدريب إلدارة  ،الجودة عالي للتدريب الطلب تلبية صعوبة
الدورات تلك في المنجز التقدم ولرصد
أبوظبي معهد لمجموعة فريدة تدريب بوابة الدليل أنشأ :االختيارات
اإلنترنت عبر الدفع ونظام اإلنترنت عبر والتدريب بعد عن التوجيه نظام فيها دمج
المؤسسة طلب حسب الفيديو ميزات إضافة تمت كما ) C.O.R.Eدليل(
عن اآلن مسؤوالا الدليل أصبح  ،للبرنامج قصيرة تجريبية فترة بعد :النتائج
بعد عن التوجيه تقديم وكذلك  ،المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل المعلمين من المئات تدريب
إلى يتطلع أبوظبي معهد  .المتقدم المعلمين لتدريب
الدراسي للعام المنصة الستخدام مدرس آالف خمسة من مجموعة إعداد
2020-2021

و الوقت من الكثير لنا يوفر االستخدام وسهل بديهي بسيط نظام ":التعليقات
بالنسبة موقعنا في جدا مفيدة بعد عن المراقبة أداة .اإلدارية المشاكل من يقلل
"''بنا الخاص العمل سياق إلى
والتعلم التدريس قسم رئيس

الموضوع
بالعمل

صلب
استمتعت

وفي
لقد

للغاية
.محدد

موجز
أو

إنه

.للغاية

متنوع

مفيد
لفهم

الدورة
مطلوب

محتوى
هو

أن
بما

وجدت

لقد"

يتعلق

فيما

" والتقييمات التدريبات خالل
للتعليم ظبي أبو معهد  ،المعلم تطوير
المهني والتدريب
المتحدة العربية اإلمارات ،
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阿布扎比职业教育培训学院 (ADVETI)
介绍：作为阿联酋政府的高等教育机构，阿布扎比职业教育培训学院每年与来自全国
的数千名成员合作，培训和发展他们的技能。

需求：学院向Guide提出了培训的根本难题，如难以满足对高质量培训的需求、难
以管理培训课程、难以监测课程进程等，以寻求解决方案。

方案：Guide为学院创建了一个专属的培训门户，其中包含了我们的远程指导服务、在
线培训及在线支付系统(Guide
C.O.R.E)，并根据学院的要求在他们的门户中添加了定制的视频。

成果：在对软件进行了短暂的试用后，Guide现在负责阿联酋境内数百名教师的培训
，并为教师培训提供远程指导。阿布扎比职业教育培训学院计划在20202021学年继续使用我们的平台，对5000名教师进行培训。

反馈：“这是个直观且易于使用的平台，为我们节省了大量时间，并减少了学院的管理

问题。特别是远程指导的功能对我们来说很有用。”
教学主任

“我觉得课程的内容十分有用，它对于知识广泛和具体的理解说明得很简洁。我很喜欢

在学习过程中可以做练习和得到反馈。”
教师，Adveti，阿联酋

