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Šī rokasgrāmata

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059

CPD (NPP- Nepārtraukta Profesionālā Pilnveide ) ir ikvienas augsta līmeņa valodu 
skolas HR (Human Resources - Cilvēkresursu ) politikas  būtiska sastāvdaļa. 
Nepārtrauktas Profesionālās Pilnveides īstenošana nav vienkāršs pasākums. Jāņem 
vērā, ka  auditorija sastāv no skolotājiem, kuri sesijas laikā ir nonākuši skolnieku 
lomā.

No iepriekšteiktā izriet, ka ir īpaši svarīgi piedāvāt skolotājiem iedarbīgas 
 profesionālās pilnveides  nodarbības, kurās ne vien saturs, bet arī pasniegšanas 
veids ir efektīvs.

Šajā rokasgrāmatā mēs iztirzāsim iedarbīgu CPD sesiju iezīmes, sniedzot piemērus, 
padomus, ko darīt un ko nedrīkstētu darīt, kā arī nosauksim noderīgus resursus.

Šī rokasgrāmata ir ERASMUS + Projekta GZSK ( Gramatikas Zināšanas Spontānai 
Komunikācijai)  rezultāts- kā daļa no 2. intelektuālā darba (IO2), kas saucas “CPD 
programma gramatikas zināšanu spontānai komunikācijai, mācot pirmo svešvalodu.”

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo inovatīvo projektu, lūdzu, apmeklējiet projekta 
mājaslapu: www.tgsc-erasmus.site.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā 

ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu. 

http://www.tgsc-erasmus.site/
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Valodas mācīšanas procesā veidojas atšķirīga vide klasē, proti, sesijas var notikt
individuāli vai grupā. Mācoties individuāli, nodarbības izmaksā dārgāk, un tu sadarbojies
vienīgi ar skolotāju, turpretī, mācoties grupā, tu satiec jaunus cilvēkus, mācies kopā ar
viņiem, un tev ir iespēja piedalīties aktivitātēs kopā ar klasesbiedriem.

Konkrētā mācīšana var norisināties vienā vai vairākās atšķirīgās iestādēs. Tu, piemēram,
vari mācīt vietējā valsts skolā/koledžā vai privātā mācību iestādē. Atkarībā no vides  tavi
studenti var būt gan bērni, gan pusaudži, gan pieaugušie, utt., kas nākuši no dažādām
skolām, no vides ar atšķirīgu sociālo, ekonomisko, kulturālo un intelektuālo fonu.
Dažādība mācīšanas vidē ierosina dažādas idejas par mācību procesu.

Lai kāda būtu mācību darba vide, skolotājiem ir nepieciešams attīstīt ne tikai mācīšanas
prasmes un iemaņas, bet gan klasē, gan ārpus tās zināt prasītos uzvedības u.c.
standartus, kritērijus, normas. Tas ietver izpratni par noteiktajām mācību programmām,
mācību iestādes kultūru, nodarbību rutīnu, mācību iestādes prasības stundu plānošanā,
kā arī sadarbību ar studentiem, kolēģiem un citiem cilvēkiem.

Atšķirīga valodu
mācīšanas vide

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Jāņem vērā, ka dažādība mācību darba vidē nozīmē atšķirīgu mācību procesu;
pamatojoties uz studentu vajadzībām, jāizvēlas metodiskie paņēmieni. Valodu skolās
darbs parasti tiek organizēts, mācot grupās, sākot ar pusaudžiem  un līdz
pieaugušajiem, kas kopumā varētu pieprasīt visu: gan vispārējas valodas zināšanas,
gan sagatavošanos eksāmeniem. Bez tam studenti parasti izvēlas 1:1 nodarbības.

Mācīšana var notikt arī tiešsaistē, valsts skolās, kopienas koledžās, cietumos un
brīvprātīgo sektorā, kā piemēram, labdarības organizācijās, kas atbalsta bēgļus un
patvēruma meklētājus. Šīs iestādes var nodrošināt intensīvus kursus, kuros valodas
apguvēji spraigi mācās un apgūst  specifisku leksiku,  vai arī ekstensīvus kursus, 
 kuros valodas apguvēji mācās lēnāk, un viņiem ir ilgtermiņa mērķi. Intensīvie mācību
kursi, kuri līdztekus vispārējām zināšanām piedāvā dažādus izaicinājumus,
ir,piemēram, šie : Kursi Īpašiem Mērķiem (Courses for Specific Purposes) un Brīvi
Pieejamās Izglītības kurss (Open Educational Practice). Nodarbības atšķiras ar
apjomu un formātu (piemēram, diskusija, lekcija, tiešsaiste vai hibrīdnodarbība). Ir
svarīgi ņemt vērā klases sastāva unikālās iezīmes un pielāgot kursa struktūru,
uzdevumus un aktivitātes, lai dotu vislabāko atbalstu mācību procesam. Ja
pievērsīsim uzmanību šīm detaļām, tad radīsim tādu mācīšanās vidi, kurā sekmīgi
spēsim īstenot mācīšanās mērķus.

Pirms piedāvājam iedarbīgu CPD ( Nepārtrauktas Profesionālās Pilnveides) sesiju,
mums rūpīgi jāapsver tēma par atšķirīgu mācīšanās vidi.

CPD (NPP)  tiek lietots kā “jumta” termins (umbrella term), runājot par profesionālo
izaugsmi, mācīšanos un skolotāju profesionālo pilnveidi.  Vārda plašākā nozīmē  CPD
attiecas uz daudzveidīgu izglītojošu pieredzi, kas ir saistīta ar indivīda darbu.

Profesionālo pilnveidi var efektīvi atbalstīt tiešsaistē sekojošā veidā:

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Skolās strādājošie speciālisti var apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izmantojot
profesionālo pilnveidi no attāluma, kas galu galā arī noved pie augstākiem
rezultātiem.

Ir atšķirīgi vērojumi, vai attālinātā profesionālā pilnveide ir vairāk vai mazāk efektīva
nekā tradicionālā, bet nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka skolotājiem paredzētās
apmācības būtu jāatliek līdz brīdim, kad tās  varēs organizēt klātienes sesijās.

Sinhronas un asinhronas apguves apvienošana un klātienes un attālinātās mācīšanās
kombinēšana var sniegt arī kādus  specifiskus ieguvumus, kā piemēram, ļauj  jums
justies kā daļai no kopienas, vienlaikus saglabājot ceļa izmaksas, fleksibilitāti un
sociālo distancētību.

Asinhronam mācīšanās veidam ir priekšrocība- tu mācies savā tempā, t.i., tu vari
pielāgot studijas savai dzīvei visatbilstošākajā veidā; tev ir izvēle, kad un kur izpildīt
uzdoto 24/7 laikā, kad tas iekļaujas tavā pārpildītajā grafikā.

Mācoties tiešsaistes grupā, tev ir iespēja piedalīties grupas projektos un sadarboties
ar citu zemju vienaudžiem. Ieskats citu tautu kultūrās, izturēšanās veidā un problēmu
risināšanas paņēmienosvar bagātināt jūsu pašu mācīšanas stilu.

Paplašinot profesionālās zināšanas un prasmes, jūs slīpēsiet digitālās prasmes,
izmantojot vismodernāko tiešsaistes mācību tehnoloģiju. Ja turpināsiet mācīties un
darboties tiešsaistes vidē, tad kļūsiet pārliecināts un prasmīgs, lietojot interaktīvos
tiešsaistes rīkus, kā piemēram, tiešsaistes testus, tiešsaistes platformas mājasdarbu
izpildei, sadarbības rīkus un video prezentācijas.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Izveido un izmanto klasei atbilstošus piemērus
Ierodies agrāk un paliec ilgāk pēc nodarbības, lai parunātos ar izglītojamajiem
Darbojies tiešsaistē- lieto e-pastu un sociālos medijus, lai būtu pieejams
izglītojamajiem
Sadarbojies vairāk, mazāk lasi lekcijas, akcentē aktīvu mācīšanos
Atalgo komentārus un jautājumus ar uzslavām
Māci ar entuziasmu un esi aizrautīgs attiecībā uz savu mācību priekšmetu
Šad tad izstāsti kādu joku
Esi pazemīgs un -vajadzības gadījumā-paškritisks
Lai vairotu motivāciju un enerģiju, piedāvā dažādas aktivitātes
Izturies ar cieņu

Savstarpējas saiknes veidošana ir tādas pozitīvas emocionālās vides radīšana, kas
uzlabo gan mācīšanu,  gan mācīšanos. Ja  cilvēkiem ir savstarpēja saikne, tas nozīmē,
ka viņi kopā veiksmīgi sastrādājas, ka viņiem ir patīkami strādāt vienam otra
sabiedrībā un ka viņi apvieno pūles, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Tas veido pamatu
pozitīvai darba videi un cilvēku apmierinātībai ar darbu.

Ja mēs pieņemam, ka savstarpējai saiknei patiešāmir uz izglītību attiecināmas  sekas,
tad loģika nosaka, ka vislabākā mācīšana ietver regulārus centienus uzlabot
savstarpējās attiecības ar skolēniem. Tas pats attiecas uz skolotājiem CPD sesijās.
Diemžēl laika limiti ierobežo potenciālās iespējas veidot savstarpējo saikni gan klasē,
gan  CPD nodarbībās, bet tomēr ir iespējams izmantot dažādus paņēmienus:

Savstarpējas saiknes
veidošana

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Nodarbību laikā ikvienam radi pozitīvu atmosfēru
Vienmēr iesaisti visus grupas dalībniekus, lai viņi justos kā kolektīva sastāvdaļa
un mācītos viens no otra
Izmanto savu radošumu, piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes
Tiešsaistes nodarbībās liec studentiem ieslēgt kameras. Ir daudz vieglākizveidot
savstarpēju personisko saikni, redzot cilvēku sejas un viņiem redzot tavējo
Neaizmirsti smaidīt!

Bez tam- vēl ir ļoti svarīgi- saprotami izskaidrot iespējas un mērķus. Pirms
nodarbības apspriediet ar studentiem darba kārtību. Tādējādi viņi skaidri zinās, ko
sagaidīt un kā iepriekš sagatavoties, piemēram, noskatoties video vai izlasot avīzes
vai žurnāla rakstu, kurš tiks apspriests nodarbības laikā.

Izglītojamo aktivitāti nodarbības laikā varam uzturēt ar jautājumu palīdzību. To var
veikt ar balsošanu vai tieši uzdodot jautājumus dalībniekiem, vai balsojot ar paceltu
vai nolaistu īkšķi, lai tiešsaistes laikā uzzinātu, vai saprot. Bieži pieprasīta
atgriezeniskā saite nodrošina audzēkņu interesi  un iesaistīšanos nodarbībā un
apkaro viņu pasivitāti. Iztēlojieties nodarbību no izglītojamā skatu punkta!
Iedomājieties, ka jūs esat audzēknis, kas seko līdz nodarbībai un tajā piedalās! Kas
jūs motivē saglabāt interesi un piedalīties šajā nodarbībā?

Uzdodot jautājumus, nevajadzētu aprobežoties tikai ar jautājumiem par
atbilstošajām tēmām; skolēnu iepazīšana var būt ļoti iedarbīga savstarpējo
attiecību veidošanā. Jūs varētu pajautāt par viņu īstermina un ilgtermiņamērķiem,
lai labāk izprastu viņu motivāciju un iegūtu priekšstatu par to, kas viņi ir. Bez tam -
attiecības tiek nostiprinātas, kad viņi mazliet uzzina arī par jums. Nebaidieties
parādīt savu personību, izpaust savas intereses, atzīt savas kļūdas un kopumā
parādīt, ka arī jūs taču esat cilvēks.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Līdzās tiešai jautājumu uzdošanai ļoti noderīga lieta var būt novērošana. Novērojiet,
kā viņi savstarpēji sadarbojas viens ar otru, kā reaģē uz izaicinājumiem ( vai to
trūkumu) un kas, iespējams,  viņus motivē. Šos novērojumus var ņemt vērā, veidojot
savstarpējo saikni, lai uzzinātu, kas viņiem palīdz  dzīvot un izdzīvot.

Visbeidzot, dariet viņiem zināmu, ka jūs tur esat, lai atbalstītu viņus mācību procesā,
ka esat pieejams, lai atbildētu uz viņu jautājumiem un dotu atgriezenisko saiti, kad
vien viņiem tas būtu nepieciešams. Sniedziet godīgas atsauksmes, neslēpiet
patiesību, izsakot savu viedokli.

Ja kāds cits skolotājs var labāk iemācīt izrunu, izstāstiet to viņiem. Ja viņi ir pārāk
nenopietni nodarbību laikā, pasakiet to viņiem. Tur nebūs nekā slikta, tā būs
konstruktīva kritika, ar ko rēķināties klasē; tikai pārliecinieties, ka jūs vienmēr
sniedzat ieteikumus, lai kaut ko uzlabotu, nevis vienkārši kritizējat, nepiedāvājot
nekādu risinājumu. Tomēr esiet piesardzīgs, jūsu atsauksmes nedrīkst būt pārāk
skarbas, jo pretējā gadījumā tās var sabojāt jūsu savstarpējās attiecības. Līdzsvarojiet
kritiku ar komplimentiem , ja nu tie ir nepieciešami, jo pastāv trausla robeža starp
pārāk “saldu “ vērtējumu un skarbu patiesību.

Neatkarīgi no izraudzītā savstarpējo attiecību veidošanas ceļa arī jūs gūsiet kādu
labumu.

Skolotāji, ar kuriem jums ir labas attiecības, daudz labprātāk ieklausīsies, uzticēsies
un strādās jūsu labā, padarot jūsu darbu vieglāku un patīkamāku. Ilgtermiņā vērtējot,
viņi jūs atcerēsies un savstarpējo saikni, ko izveidojāt ar viņiem, un tādējādi viņi būs
atvērtāki mācīties no jums.

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



CPD  (Nepārtraukta Profesionālā Pilnveide) “uztur dzīvu” mācīšanas garu un mērķus,
taču pastāv risks, ka daudzi skolotāji to uzskatīs par vēl vienu apgrūtinošu uzdevumu
nebeidzami garajā sarakstā- Kas vēl jāizdara. Vinstons Čērčils reiz teicis: ” Personīgi es
vienmēr esmugatavs mācīties, lai gan man ne vienmēr patīk, ka mani māca.”  Lielais
vairums no mums tieši tā raugās uz mācīšanos un profesionālo pilnveidošanos.

Mūsdienās skolotāji strādā garas darba stundas, un lielais vairums  stāsta par augstu
stresa līmeni, un kopumā palielinās tā sauktā “izdegšana darbā”. Tāpēc
efektīvaiprofesionālai pilnveidei vajadzētu bagātināt un motivēt skolotājus.

Nepārtraukta Profesionālā Pilnveide pieprasa aktīvu mācīšanās stilu, kurš ietver
pašvērtējumu, gatavību riskēt, sevis izzināšanu un  spēju tikt galā ar sarežģītām
situācijām, piemēram, tādām, kurās vajadzīga pašpārliecinātība, ieklausīšanās,
konfliktu risināšana, atsauksmju sniegšana vai uzticēšanās.

Valodus kolotājiem paredzētās CPD  nodarbībās  jākoncentrējas uz metodēm, kas
noder gramatikas, izrunas, klausīšanās, rakstīšanas prasmju mācīšanai vai
eksāmeniem nepieciešamo prasmju nostiprināšanai, izmantojot jaunas vai atšķirīgas
darba burtnīcas vai izmantojot vingrinājumu atlasi pēc studentu izvēles. Skolotāji,
kuri savus audzēkņus pazīst vislabāk, spēs izvērtēt, vai nepieciešami jauni un atšķirīgi
mācību materiāli līdzās jau esošajiem. Tas ļaus atbrīvoties no pārmērīgas paļaušanās
uz vienu 08

Kā iesaistīt auditoriju

TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



Lekcijas
Audio klipi un stāstījumi
Veidoli (tēli) un grafiki
Teksti (avīžu/žurnālu raksti, fragmenti no grāmatām)
Skaidrojoši video
Vebināri

Simulācijas
Uzdevumi, praktiski vingrinājumi
Problēmu risināšana
Konkrētu piemēru izpēte (case studies)
Spēles
Materiālu sagatavošana (kontrolsaraksts, diagramma,

mācību grāmatu, kura var nebūt piemērota katram atsevišķam studentam. Mācību
stundas var labāk pielāgot katra studenta individuālajām vajadzībām. Turpiniet 
 veidot uz studentu vērstas nodarbības.

Lai izveidotu un vadītu veiksmīgas CPD  nodarbības, ir jāņem vērā daži
pamatelementi. Labi skolotāji vienmēr cenšas augt un pilnveidoties un pastāvīgi
meklē jaunus veidus, kā to izdarīt. Nepārtraukta Profesionālā Pilnveide ir galvenais
līdzeklis šai ziņā. Vairāk nekā 90% skolotāju jūtas motivēti turpināt pedagoģisko
darbu ar iespēju mainīt savu studentu dzīvi, un tāpēc viņi atzinīgi vērtē jebkuru
iespēju radīt šāda veida ietekmi.

Parasti  Prezentācijas (Presentation), Praktiska pielietojuma (Application), Atsauksme
(Feedback) -  PAF modeļa (Praise -uzslavē; Analyse-analizē; Feedback-sniedz
atsauksmi)- lietošanai varam uzticēties.

Tā  sastāv no šādiem posmiem:

PREZENTĀCIJA - Jums vajadzēs dalībniekus nodrošināt ar saturu. Mēs parasti
iedomājamies lietišķu prezentāciju, bet ir varianti, ko varam apsvērt. Tie varētu būt
šādi:

PRAKTISKS PIELIETOJUMS - Dodiet iespēju apgūtās teorijas praktiskai izmantošanai.
Dažas noderīgas metodes būs šīs:

domu karte (mind map), kopsavilkums, īss konspekts) 09
TGSC - Agreement Number: 2019-1-UK01-KA204-079059



Video - piemēram, pēc praktiska vingrinājuma jūs varat parādīt video, kurš ilustrē
iespējamo risinājumu, izmantojot to, ko bijāt mācījušies. Jūs varat ierakstīt
dalībnieku teikto un komentēt.
Interaktīvas aptaujas
Prezentācijas
Tēli un grafiki
Komentāri
Diskusijas

Aktuālo zināšanu un prasmju gūšana
Profesionālās kvalifikācijas saglabāšana
Profesionālās virzības nodrošināšana
Uzticības un uzticamības veidošana un stiprināšana
Jaunas kvalifikācijas, zināšanu un sasniegumu demonstrēšana
Karjeras izaugsmes veicināšana

ATGRIEZENISKĀ SAITE, ATSAUKSME  (Feedback) - Jūs novērtējat vingrinājumu, dodat
katram dalībniekam vērtējumu un atbildat uz jebkuru jautājumu. Bez tam jūs
analizējat nodarbības efektivitāti un to, vai dalībnieki ir kaut ko iemācījušies. Varētu
izmantot šādus instrumentus:

Auditorijai jāzin, cik svarīga ir katra CPD sesija. Ja zini, kādi ir iespējamie guvumi, tas
palīdzēs būt iesaistītam nodarbībā. Daži no guvumiem ir sekojoši:

CPD (NPP) progress ļauj skolotājiem pastāvīgi sekot savai attīstībai. Profesionālajai
pilnveidei irjāatbilst atsevišķu skolotāju vajadzībām. Valodu mācīšanas vidē ar
daudziem mācībspēkiem neapšaubāmi būs cilvēki ar atšķirīgu pieredzi. Phillippa 
 Cordingly, CUREE  (Centre for the Use of  Research and Evidence in Education- 
 Izglītības Pētniecības centrs) izpilddirektore, konstatēja, ka “…skolas personāls
līdzinās klasei; katram skolotājam ir atšķirīgs pieredzes apjoms, atšķirīgas prioritātes,
uz kurām viņi koncentrējas, un atšķirīgi mācīšanās paņēmieni. Nav iespējams noticēt,
ka viens profesionālās mācīšanās veids varētu derēt visiem.”  Tādējādi efektivitāte
balstās uz pielāgošanos dažādiem līmeņiem un mācīšanās stiliem.

10
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Plānojot sesiju, jāņem vērā arī loģistikas faktori:   grupas lielums un sesijām
paredzētais laiks, mērķiem un uzdevumiem jābūt skaidriem un saprotamiem.
Jākoncentrējas uz nelielu skaitugalveno tēmu un ideju, un tās skaidri jāizklāsta, un uz
tām jāatsaucas sesiju laikā. Sesijas gaita tiks saglabāta, ja ievērosim proporcionalitāti
un atbilstību.

Uzturi auditorijas noskaņojumu, mācot elastīgi; ieklausies auditorijas sniegtajās
atsauksmēs, arī negatīvajās. Skolotāju ieguldījums ļauj viņiem justies kā daļai no viņu
pašu pilnveides. Visas atsauksmes izriet no pamatotām bažām, tāpēc, parādot, ka
esat uztvēris viņu raizes un strādāsiet, lai tās mazinātu, var likt viņiem justies
uzklausītiem un cienītiem. Atklāti diskutējot par to, kas liek raizēties, rodas iespēja
sanākt kopā kā komandai un strādāt pie risinājuma.

Arī tiem skolotājiem, kuri māca tiešsaistē, profesionālā pilnveide ir būtiska lieta.
Viņiem jāpiekļūst virtuālajām kopienām, lai viņi varētu sadarboties ar citiem un
padarītu mācīšanos tiešsaistē iedarbīgāku. Regulāras iknedēļas sanāksmes tiešsaistē
var viņus iesaistīt un pavērt iespēju dalīties ar jaunām metodēm, apspriest nedēļas
norises, dot padomus. Tas var palīdzēt iesaistīt skolotājus un motivēt viņus, veidojot
savstarpējās attiecības un apmainoties jaunām idejām.

Lai gan mācīšanai jābalstās uz pierādīto, CDP vajadzētu būt tādai, kas pieļauj brīvību
un iedrošinaeksperimentēt gan klasē, gan tiešsaistē. Skolotājiem jādod iespēja
izmēģināt jaunas metodes, lai pielāgotos dažādām situācijām un apstākļiem. Saskaņā
ar  uzņēmuma Inside Government    teikto:  ”... kritiska iesaistīšanās pētniecībā
nedrīkst būt tikai jaunu, efektīvu pieeju ieviešana mācīšanā, mācīšanās procesā un
vērtēšanā, bet arī identifikācija un pastāvošo, neefektīvo paņēmienu noraidīšana,
piemēram, diferencējošas darbības, lai skolēniem būtu doti dažādi mācīšanās stili.
Arī tādā veidā var samazināt skolotāju slodzi”.

11
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96% skolotāju domā, ka tehnoloģijas klasē uzlabo studentu iesaistīšanos
86% skolotāju uzskata, ka tehnoloģijas klasē ir būtiska un ļoti svarīga lieta
89% skolotāju tic, ka tehnoloģijas paaugstina mācību rezultātus
92% skolotāju vēlētos vairāk tehnoģiju savā klasē

Vadot sesijas, jāpatur prātā būtiska lieta- tām jābūt patīkamām un piesaistošām. 
Labs paņēmiens ir pielāgošanās “telpas” enerģētiskajām izmaiņām un
pārorientēšanās spēja. Īsi pārtraukumi vai asprātīga pasīvo dalībnieku iesaistīšana
var palīdzēt pārorientēt grupu. Profesionālās pilnveides sesiju laikā ir jāizceļ un
jāapspriež  semināri, praktiskās nodarbības, konferences, notikumi, e-mācības,
labākās pieredzes un ideju apmaiņa. Šāda veida resursiem  ir jābūt viegli pieejamiem.

Organizējot sesijas, kurās jaunāki dalībnieki palīdz gados vecākiem, kuri vēlas uzlabot
prasmes vai labāk iepazīties ar jaunajām tehnoloģijām, nodrošinās, ka visi darbinieki
ir apmierināti ar attiecīgajā vidē pieejamām tehnoloģiju formām un ka viņi maksimāli
izmanto visus pieejamos resursus. Vietnē FluentU atrodamais pētījums atzīst, ka:

Viena no daudzajām  priekšrocībām, ko dod apmācības  ar dažādu paaudžu cilvēku
piedalīšanos, ir lielāka iesaistīšanās mācību procesā,  un tādējādi to var izmantot tur,
kur strādā dažādu vecumu skolotāji.

Bez tam - vajadzētu organizēt regulāru savstarpēju hospitēšanu vienaudžu starpā.
Citu kolēģu mācību stundu un dažādu mācīšanas paņēmienu novērošana var vēl
vairāk veicināt profesionālo izaugsmi. Galvenais ir spēja sniegt un saņemt
konstruktīvu kritiku; nenorādiet tikai uz negatīvajām pusēm, bet arī sniedziet
ieteikumus, kā tieši kaut ko uzlabot.
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Saglabā  īsu izteiksmes formu- cieni skolotāja laiku un īsteno efektīvas, bet
kodolīgas apmācības.
Koncentrējies uz aktīvu mācīšanos, kas nozīmē ietvert interaktivitāti, diskusijas,
atsauksmes, utt., un noved pie saistošākas profesionālās pieredzes, kas,  kā jau ir
pierādīts, palīdz praktikantiem uzkrāt vairāk informācijas īsākā laikā.
Personificē nodarbības - sagaidāms, ka lielākajai daļai skolotāju atšķirīgs zināšanu
un pieredzes līmenis un mācīšanās temps. Tāpēc ir ieteicams parūpēties par
cilvēkiem, piedāvājot viņiem izvēli, kur iespējams. Piemēram, ja nodarbība notiek
tiešsaistes formā, tad atļaujiet skolotājiem strādāt ar dažādām ierīcēm un viņiem
pieņemamā laikā.
Pieskaņojies  situācijai - iesaisti auditoriju, daloties savā pieredzē, atsaucies uz
savu klausītāju pieredzi vai sasaisti materiālu ar nesenu notikumu un vietējiem
apstākļiem.
Apkopo nodarbības mērķus un uzdevumus-norādi, kādiem vajadzētu
būtgalvenajiem nodarbības aspektiem, resp., guvumiem.

Kopumā ņemot,  attiecībā uz CDP sesijām būtu jāievēro dažas vadlīnijas, lai dalībnieki
iesaistītos un, cerams, apgūto paņemtu līdz izmantošanai klasē:
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Ilgstoša un novērtēta profesionālā izaugsme ir visiedarbīgākā, jo tā uzlabo skolotāju
iemaņas un veicina sasniegumus. Ieteicams koncentrēties tikai uz tādu elementu
treniņu, kas rada visvērtīgāko, nevis uz neierobežotu skaitu citu darbību, kurām,
iespējams, viņiarī varētu veltīt laiku. Nosakiet, kuri elementi varētu būt prioritāri
skolotāju praktiskai darbībai, lai viņu mācīšanās būtu racionāla un būtu skaidri
iespējamie guvumi. Kā to īstenot, viens paņēmiens ir - ņemt vērā studentu
atsauksmes un koncentrēties uz “vājākajām vietām”.

Ir labs paņēmiens, kā uzsākt nodarbību, proti, ar neformālu sarunu ar dalībniekiem.
Pajautājiet, kādas filmas viņi iesaka noskatīties vai  arī  jūs varat demonstrēt slaidu,
kas rosina sarunu, piemēram, ar tēlu, kuru  angliski sauc `meme`,  ar joku vai
ikdienišķu jautājumu. Pieslēdzieties  tiešsaistei dažas minūtes ātrāk un aprunājieties,  
kā to darītu,  ja satiktos  klasē.

Vēl viens labs paņēmiens ir sagatavot vizuālo atbalstu savai nodarbībai, rēķinoties, ka
var būt tehniski sarežģījumi (sakari, attēls, skaņa, utt.) Pārliecinies, ka tev ir īsi
skaidrojumi, attēli, iespēja rādīt failus vai dalīties ar informāciju ekrānā. Ja
apmācāmie spēj vizualizēt tēmu, viņi spēs labāk koncentrēties un sekot nodarbības
gaitai.
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Labi padomi CPD
sesijām
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Mācīšanās darot
Uzraudzīšana
Projekta darbs
Ēnošana
Pārdomas/Pašvērtējums
Koučings (Coaching)
Nozīmīga notikumu analīze
Diskusijas kolēģu starpā

Lekciju lasīšana/Mācīšana
Iesaistīšanās profesionālā organizācijā vai grupā
Uzņemoties darbaudzinātāja lomu (mentors)
Konferenču un semināru apmeklēšana
Plānošana un kursu vadīšana

Viens no visātrākajiem veidiem snieguma uzlabošanai ir atgriezeniskās saites
uzlabošana. Atgriezeniskā saite dod milzu priekšrocības. Tā vislabāk darbojas, ja tiek
sniegta nekavējoties. Dod atsauksmi uzreiz, attaisno cerības.  Ik reizi atgriezeniskās
saites laiks pārspēj tās stiprumu. Atsaucot atmiņā iepriekšminēto PAF modeli
(uzslavē, izanalizē, sniedz atsauksmi), tiek ieteikts apsvērt praktiskā pielietojuma un
atsauksmju sniegšanas stadijas kā būtiskunodarbības daļu. 18 minūtes būtu
maksimālais laiks šim posmam, kā tas ir pierādīts pētījumos, proti,  ka cilvēki spēj
pilnībā veltīt uzmanību tikai šādu laika posmu. Šis noteikums jāņem vērā visiem
aspektiem  CPD sesiju sakarā. Ja ir paredzēts liela apjoma saturs, sadaliet to nodaļās.
Katrai atsevišķai nodaļai piemērojiet PAF struktūru un koncentrējiet mācīšanos pa
vienu vai diviem jēdzieniem, katram veltot ne vairāk kā 18 minūtes. Tālāk nosauksim
darba vidē balstītas mācīšanās aktivitātes, kuras varētu un vajadzētu lietot CPD
sesijās:

Skolotāji gūst panākumus un bagātina savu profesionālo karjeru, ja, saņēmuši
iedrošinājumu, piedalās kādā no šīm profesionālajām aktivitātēm:

 

15
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Cilvēkresursu vadības profesionālā asociācija CIPD (Chartered Institute of
Professional Development ) iesaka profesionālās pilnveides sesijas plānot,
pamatojoties uz sekojošu ciklu:

1.POSMS: Identificē un plāno
Sāc ar precīzu uzstādījumu, kādi mācību darba rezultāti jāsasniedz dalībniekiem.
Pirms-sesijas aptauja ir lielisks veids, kā saprast, kādā līmenī ir jūsu skolotāji un kur
viņi vēlas nonākt savā karjerā.Šī aptauja ļaus tev veidot plānu, kā sasniegt viņu
vēlmes.

2.POSMS: Darbojies
Katrai no plānotajām aktivitātēm CPD  sesijāsjābūt tieši saistītai ar iecerētajiem
mācību darba rezultātiem. Šai posmā vajadzētu koncentrēt uzmanību uz dalībnieku
aktīvu iesaisti mācību procesā un iespēju viņiem praktiski pārbaudīt to, ko uzzinājuši.

3.POSMS: Atspoguļo
Reflektīva prakse vairo kritisko domāšanu, uzlabo komunikācijas prasmes un spēcina
pašapziņu. Sesijas beigās dalībniekiem vajadzētu dot iespēju pārdomāt apgūto; tas
varētu būt rakstveidā vai arīdiskusija par to, ko iemācījušies, un analīze, kā tas viss
viņus ietekmējis.

4.POSMS: Izmanto
Dalībniekiem vajadzētu rast iespēju šīs zināšanas izmantot gan nodarbībās, gan
reālajā dzīvē. Iesakiet viņiem vienu no lietām, ko uzzinājuši, izmantot jau tuvākajā
nodarbībā vai – vismaz izstrādāt ilgtermiņa plānu, ko un kad izmantos nodarbībās.
Nākamajā sesijā iztaujājiet,  ko viņi izmantojuši klasē un kā tas darbojies.

5.POSMS: Dalies
Pilnīgi pašsaprotama lieta ir tā, ka skolotāji dalās ar atziņām un padomiem, bet šoreiz
tam vajadzētu darboties tālāk-aiz skolotāju istabas  sienām, resp., tiešsaistes
platformās , kā piemēram, Linkedln un Facebook vai neformālajā vietnē
“TeachMeets” , par kuru vēl būs šajā rokasgrāmatā.
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6.POSMS: Ietekme
Lai spriestu par CPD sesiju ietekmi, tā ir jānovērtē. To var veikt mutiski, ar aptauju, ar
rakstveida pārskatu vai kādā citā veidā,  savācot atsauksmes. Neatkarīgi no tā, kuru
veidu esat izraudzījušies ietekmes pārbaudei, uzdodiet jautājumus par mācīšanās
rezultātiem, kā tie tiks izmantoti viņu darbā un kādas idejas tiks paņemtas līdz.

Tad cikls atsākas, un dodamies uz 1.posmu - identifikāciju un plānošanu. Šāda
struktūra ir pamats iedarbīgas CPD sesijas veidošanai.

Ideālā gadījumā sesijas plāno regulāri,  piemēram, vienu reizi 4 nedēļās. Lai
dalībnieki varētu sagatavoties sesijai, izprastu sasniedzamos mērķus un uzdevumus,
apsvērtu iespējamo ienākošo informāciju, sesijai nepieciešamos materiālus
vajadzētu izplatīt jau iepriekš. Veiksmīgi veidotam CPD sesijas plānam vajadzētu
noformulēt mācīšanās mērķus, izredzes auditorijai un izpaust skaidri saprotamu
nolūku, kāpēc viņiem būtu vērts piedalīties un noklausīties, ko jūs teiksiet. Bez tam -
centieties pārskatīt iepriekšējās sesijas mērķus un rezultātus, apspriežot un
atspoguļojot, kas izdevās, kas - nē, un kāpēc.

Noteikti ņemiet vērā iepriekš notikušās CPD sesijas. Lai turpmāk labi veiktos,
auditorijas viedoklis par sesijām, atsauksmes, ierosinājumi un jebkādu jautājumu
risināšana ir ļoti svarīga.  Jau pirms sesijas tās   lektoram ir jābūt skaidram
priekšstatam par to, kas tieši ir viņa klausītāji. Lai iepazītu savus klausītājus un viņu
vēlmes, kā lielisks paņēmiens noder pirms-nodarbības intervijas un aptaujas.

Cik vien iespējams, sesijās izmantojiet interaktīvus paņēmienus, izmantojot
tehnoloģiju piedāvātās iespējas, aicinot uniesaistot dalībniekus pašus līdzdarboties,
lai noturētu auditorijas uzmanību. Lektoram nevajadzētu runāt visu laiku, arī
auditorijai vajadzētu dot pietiekami daudz iespēju aktīviiesaistīties nodarbībā.
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Pirms nodarbības veiciet pašreizējā 'fona' izpēti. Kādam tas var šķist
pašsaprotami, taču ir jāspēj pierādīt prasmes un jaunākās zināšanas savā mācību
jomā. Tas var būt tikpat vienkārši kā sameklēt jebkuru jaunāko ziņu rakstu,  kas
attiecas uz jūsu tēmu/tēmām,  vai tikpat sarežģīti,  kā sniegt īsu literatūras
apskatu par jaunākajiem žurnālu rakstiem par šo tēmu/tēmām. Un vēl tas
parādīs jūsu skolotājiem, ka jūs pieņemat apzinātus lēmumus attiecībā uz
resursiem un teorijām, kas viņiem būtu jāizmanto. Pašreizējos pētījumos tiek
rastas jaunas metodes un lingvistiski atklājumi, tāpēc ir ļoti svarīgi būt
informētam, it īpaši valodu skolotājiem.

Kas vēl ir ļoti svarīgi - pēc sesijas beigām lektoram vajadzētu brīdi uzturēties, lai
atsevišķi darbinieki var uzdot jautājumus. Tas dotu iespēju turpmākām atsauksmēm,
ko citādi jūs varbūt nesaņemtu.

Jebkura ierīce, ko lieto studenti, regulāri jāizmanto arī CPD sesijās,  lai skolotāji tās
neizmantotu vienīgi  kā kursu dalībnieki, bet izmantotu pārliecinoši. Runājot  Dilana
Viljama (Dylan William) vārdiem, “ katram skolotājam jāpilnveidojas 
 un  nevis tāpēc, ka viņi nav pietiekami labi, bet  gan tāpēc, ka viņi var būt vēl labāki”’.

Tiešsaistes CPD sesijas ir iedarbīgs veids, lai radītu sistēmu tiem, kuri strādā
attālināti vai varbūt vietās, kur ir vienīgie skolotāji, kā piemēram, brīvprātīgo sektorā,
un kur viņiem nav alternatīvas CPD sesijām. Ar digitālo platformu palīdzību var
izplatīt mācību stundu plānus, idejas un anekdotes. Dzīvojot šai nepārtraukti
mainīgajā vidē, skolotājiem jāatjaunina prasmes ik brīdi. Tiešsaistes CPD
nodarbībām ir pievienotā vērtība, proti, dalībnieki var piekļūt saturam sev piemērotā
laikā.

Lai būtu iespaidīgs CPD nodarbības vadītājs, apsveriet iespēju izmantot dažas vai
visas turpmāk norādītās darbības, kas,  kā jau tika ieteikts, palielina iesaistīšanos un
nodrošina plānoto mācību rezultātu sasniegšanu: 
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Parādiet savu izpratni par mācīšanas apstākļiem. Tas ietver informāciju par
valsts, reģionālo, vietējo un institucionālo politiku un praksi, kas skolotājiem
jāievēro.
Parādiet zināšanas par vērtēšanas procesu. Jums jāspēj nodrošināt skolotājus ar
metodēm, rīkiem un resursiem, kas ļaus precīzi “izmērīt” studentu mācīšanos.
Vērtējumu veido ne tikai studentu sniegums, bet arī viņu potenciāls, tāpēc
pārliecinieties, ka jūsu skolotāji ņem vērā abus.
Pielāgojiet mācību materiālus savai mācību videi. Jūsu pienākums ir efektīvi
izmantot aprīkojumu un tehnoloģiskās platformas, kas palīdz mācīties,  tāpēc
esošos materiālus, iespējams, būs nepieciešams pielāgot, lai tie labāk atbilstu
jūsu gadījumam. Piemēram, sakarā ar to, ka mācīšanās tiešsaistē kļūst ļoti
populāra, jums varētu būt nepieciešams laiks, lai pielāgotu klātienes materiālus
tādam formātam, kāds ir pieejams arī tiešsaistē, bet pēc tam informējiet
skolotājus, ka šie jaunie resursi ir pieejami.
Māciet, izmantojot demonstrēšanu. Teorija ir svarīga, diskutējot par valodu
apguvi, taču skolotāji gūst lielu labumu no praktiski izmantojamiem materiāliem
un aktivitātēm, ko var izmantot tūlīt pēc saņemšanas. Tā vietā, lai demonstrētu
klasē veicamo aktivitāti, lieciet to izpildīt skolotājiem pašiem.
Sekmējiet  prasmes un pašapziņu. Tās  veido skolotāju profesionālās pilnveides
sistēmas ietvaru, un tur ietilpst veiksmīga komunikācija, darbs komandā, kritiskā
domāšana, savstarpējo attiecību veidošana, organizatoriskās prasmes ,
motivācijas paaugstināšana un līderības/supervīzijas prasmes.
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Kā jau iepriekš tika minēts, uzturot motivāciju un iesaistīšanos profesionālās
pilnveides nodarbībā, bija nodoms ne tikai kaut ko iemācīt skolotājiem, bet arī
panākt, ka viņi piedalās ar prieku. Lai to īstenotu, priecīgam jābūt nodarbības
vadītājam pašam. Tāpēc, vadot  CPD nodarbību, nebaidieties pajokot, sarunāties; bet
plānošanas gaitā paredziet jautras aktivitātes dalībniekiem-skolotājiem.
Valodu apguve var būt īpaši bagāts jautru aktivitāšu avots klasē, jo ir bezgalīgs
daudzums tādu spēļu un darbību, kas veicina valodu apguvi un palīdz veidot
savstarpējās attiecības starp studentiem.

Spēle (play) ir ļoti ietekmīga lieta valodu apguvē. Jēdziens `play` ( rotaļa, spēle, joks,
jautrība, luga, darbība, aktivitāte, izklaide u.c. nozīmes) ietver jau minētās un citas
jautras nodarbes. Jēdzieni `games` (sporta spēles, u.c. ) `problem solving` 
 (problēmu risināšana) un `tasks` (uzdevumi, pienākumi, darbi, vingrinājumi u.c.) 
 gadu gaitā ir pastāvīgi parādījušies pedagoģiskajā literatūrā.

Spēļu, jautrības un humora klātbūtne profesionālās pilnveides nodarbībā padarīs to
neaizmirstamu un daudz patīkamāku. Pārtrauciet nodarbības monotono gaitu,
iesaistot skolotājus un studentus. Ietveriet tādas nodarbes kā  burtu režģis  (word
search) vai viktorīnas, kad dalībnieki darbojas pāros vai grupās, un tas bagātinās
mācīšanās pieredzi.
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Jautras aktivitātes CPD
sesijām
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Lomu spēles

Debates

Intervija

Stāstīšana

Kopīga lasīšana

Mācību ekskursijas

Skolotāji, kuriem jautras aktivitātes birst kā no pilnības raga, ir veiksmīgāki
profesionāļi, jo zina, kā tās aktīvi izmantot. Tas ir īpaši svarīgi svešvalodu mācīšanas
videi. Tāpēc esiet radoši, piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes. Aplūkojiet pievienoto
sarakstu ar dažām ierosmēm, kuras ir atzītas kā izglītošanos veicinošas un jautras:

Lomu spēli veido reālistiska situācija, kurā dalībnieki izmanto iegūtās zināšanas un
prasmes, uzņemoties noteiktas lomas vai vienu lomu .Lomu spēle var būt sava veida
atbildes reakcija, piemēram, konflikta risināšanā un konstruktīvas kritikas došanā un
saņemšanā.

Divi dalībnieki vai 2 grupas aizstāv atšķirīgus viedokļus par vienu un to pašu tēmu.
Mainās pozīcijām.
Uzdevuma mērķis ir atrast pēc iespējas vairāk būtisku aspektu.

Ir ticis uzaicināts eksperts vai persona, kura pārzin kādu no kursa tēmām, un
dalībniekiem ir iespēja intervēt šo cilvēku.

Lai gan jūs varētu būt nedaudz pārsātinājušies, dzirdot tik daudz par stāstīšanu, 
patiesība ir tā, ka vēstījumi, pasakas un stāsti vienmēr ir bijis  ļoti nozīmīgs mācīšanās
veids un zināšanu tālāknodošanas paņēmiens cilvēku sabiedrībā.

Dalībnieki saņem tekstu ( rakstiņu, kopsavilkumu, ceļvedi, rokasgrāmatu, u.c.)
izlasīšanai vai pārskatīšanai, lai varētu notikt domu apmaiņa, kurā piedalās katrs
nodarbības dalībnieks.

Dalībnieki tiek aizvesti uz kādu vietu, kur notiek mācīšanās vai mācību uzdevumu 
izpilde. Lai šis pasākums attaisnotos,  jāizplāno viss no sākuma līdz beigām.
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Spēles elementu izmantošana  (Gamification)  

Projekti

Grupas diskusija jeb “Prāta vētra”

Lasīšana

Kahoot! / viktorīnas uz viedās tāfeles

Oriģināluzdevumi

Īsas prezentācijas

Ir svarīgi iekļaut tādus elementus, kā savstarpējās mijiedarbības noteikumi, balvas un
stimuli, kas motivētu dalībniekus izpētīt un mācīties.

Projekti  ir tie, kas dalībniekiem atvieglo zināšanu demonstrēšanu un izmantošanu.
Projekti sākas ar atklātu jautājumu vai izaicinājumu. Dalībniekiem pašiem ir jāizpēta,
jāizanalizē, jāveic eksperimenti un jārada risinājums.

Vadītājs ierosina tēmu vai problēmu, un dalībnieki spontāni izsaka savas idejas,
viedokļus, kurišajā fāzē netiek apspriesti vai vērtēti. Kad “prāta vētras” daļa ir
pabeigta, seko ideju sagrupēšana un klasifikācija. Idejas var izvirzīt individuāli vai arī
kā grupas viedokli.

Vadītājs izdala īsus tekstus , kuros ir arī bezjēdzīgi vārdi, kuri aizstāj dažādu vārdšķiru
vārdus; dziesmas, burtu režģus, utt.

Šīs viktorīnas varētu ietvert gramatikas jautājumus, uzdevumus ar izvēles iespēju vai
jautājumus, uz kuriem jāatbild: Pareizs vai nepareizs.

Aiciniet skolotājus izgudrot kādu jautru nodarbi, kuru varētu izmēģināt/pārbaudīt
mācību vidē.

Dalībnieki darbojas mazās grupās un izveido īsu prezentāciju kādai pārdomātai
idejai,iespējams, risinājumu problēmai, ar kuru atkārtoti jāsastopas klasē.

“Mēs nekad neaizmirstam to, ko esam iemācījušies ar prieku.”
 Alfreds Merciers (Alfred Mercier) 22
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Koncentrējas uz reāliem un konkrētiem uzlabojumiem skolēnu mācībās
Vairākus mēnešus darbojas viena un tā paša mērķa sasniegšanai
Pastāv sadarbība un skolotāju vadība
Ārēja eksperta atbalsts
Balstīta uz pierādījumiem un metodēm, kas darbojas 

Mēģiniet padarīt sesijas pēc iespējas interaktīvākas, iekļaujot praktiskas aktivitātes
vai grupas diskusiju, kurās iesaistīti visi dalībnieki. Labai profesionālās pilnveides
sesijai ir šādas pazīmes:

Ir pierādīts, ka profesionālās pilnveides sesijas, kam piemīt iepriekšminētās pazīmes,
rada patiesus uzlabojumus skolēnu mācību darbā, rada entuziasmu, kā arī palīdz
skolotājiem strādāt ar prieku un gūt lielāku pārliecību. Ja vairākus mēnešus velta
mācīšanas procesa uzlabošanai,  tad ieteicamais risinājums ir dažādu metožu
kombinēšana profesionālās pilnveides nodarbībās. Turpinājumā piedāvājam dažus
ieteikumus profesionālās pilnveides nodarbībām, iespējas, ko jūs varētu piemērot
savam kontekstam.
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Organizē neformālo saziņu TeachMeets. Šīs ir neformālas tikšanās apkaimes
skolotājiem ar mērķi apmainīties idejām un dalīties ar savu pieredzi. Tas ir
domāts kā iedvesmojošs un motivējošs veids, lai saņemtu jaunu informāciju no
cilvēkiem, ar kuriem parasti nebūtu iespējas sazināties, piemēram, ar skolotājiem
no citas skolas. Viena no iespējamām problēmām ir tāda, ka skolotāji mēdz runāt,
izmantojot personīgo pieredzi, kas var būt neobjektīva un ko ne vienmēr
apstiprina pētījumi.
Izveidojiet grupu saviem skolotājiem sociālajos medijos vaijebkura veida
koplietotāziņojumapmaiņas platformā. Facebook grupas, Slack, Whatsapp,
Linkedln un Twitter irvietnes, kurās skolotāji var kopīgot saites un pielikumus ar
noderīgām aktivitātēm vai ieteikumiem. Mīnuss ir tas, ka pastāvīga paziņojumu
plūsma var klūt apgrūtinoša, tāpēc jāļauj izslēgt skaņu vai izstāties no grupas.
Atsevišķās Āzijas daļās mācību stundu izpēte ir ķļuvis populārs paņēmiens, kā
skolotājiem sadarboties un mācīties vienam no otra. Tur ietilpst kopīga mācību
stundu plānuveidošana, strādājot grupās,  tad hospitēšana, vērojot, kā tas tiek
īstenots. Pēc tam viņi sniedz skolotājam atsauksmes un ieteikumus, kā uzlabot
mācību stundu. Mācību stundu izpēte var uzlabot komandas darba prasmes un
darbinieku attiecības, bet šīs pieejas trūkums ir samērā lielais laika patēriņš.
Atrodiet vai radiet iespējas profesionālai izaugsmei, nosūtot skolotājus uz
kursiem. Piemēram, Erasmus+ programma piedāvā Eiropas Savienības finansētas
skolotāju profesionālās pilnveides iespējas daudzās valstīs, un tās var dot
aizraujošu un izglītojošu pieredzi, kura turpmāk motivēs viņus pielietot jaunas
idejas savās nodarbībās.  Un vēl - tā ir iespēja mācīties no augsta līmeņa
ekspertiem un darboties tiešsaistē.
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Express Virtual Meetings, Create an engaging CPD webinar in 6 steps, available online:
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar 
The CPD Standards Office, What are the benefits of CPD?, available online:
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
Patzer, R., Effective Teacher CPD: 10+ points to consider before choosing a course, 2020,
available online: https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
Qourum training, Influencing and Rapport Building Skills, available online:
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
Skills You Need, Building Rapport, available online:
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
Jack C. Richards, Thomas S. C. Farrell, Understanding the Teaching Context, 2011,
available online: https://www.cambridge.org/core/books/practice-
teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
Health&Care Professions Council, Several different types of learning count as CPD
activities, 2019, available online: https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
Teacher Development Trust, What makes effective CPD?, 2013, available online:
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
CIPD, The CPD cycle, available online: https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
The Alberta Teachers' Association, PD Activities for Professional Growth, available online:
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Pr
ofessional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/ 
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/ 
3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers 
hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-
audience-and-keep-them-with-you
britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-
for-new-teachers
bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/

Resursi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
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https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.quorumtraining.com/our-courses/influencing-rapport-building-skills/
https://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
https://www.cambridge.org/core/books/practice-teaching/understanding-the-teaching-context/A7AFE13E31C260DED7CB5C72E81FB632
https://www.hcpc-uk.org/cpd/your-cpd/cpd-activities/
https://tdtrust.org/2013/09/05/what-makes-effective-cpd-2/
https://www.cipd.co.uk/learn/cpd/cycle#gref
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/ProfessionalGrowth/Section%203/Pages/Professional%20Development%20Activities%20for%20Teachers.aspx
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
https://learninglegendario.com/presentacion_aplicacion_feedback_modelo_paf/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/10/03/6rapport/
https://tdtrust.org/2013/02/15/5-ideas-for-great-cpd/
https://kognito.com/blog/3-ways-to-upgrade-to-engaging-professional-development-that-will-delight-your-teachers
https://www.hamilton.edu/academics/centers/oralcommunication/guides/how-to-engage-your-audience-and-keep-them-with-you
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/build-rapport-english-language-classroom-eight-tips-for-new-teachers
https://www.bps.org.uk/psychologists/professional-development/best-practice-cpd
https://blog.irisconnect.com/uk/effective-cpd-for-teachers
https://www.growthengineering.co.uk/why-fun-in-learning-is-important/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/refuse-to-be-a-boring-teacher/


Resursi:

23. Language Micro-gaming: Fun and Informal
24. Microblogging Activities for Language Learning (Maria A. Perifanou)
25. Assessing The Efficacy Of CPD Tools And Activities (Zamark Shinwari, Sanjay Kumar Jha)
26. Good Practices in Language Education: the contributions of Bem Legal Journal to
Language Teacher Education (Anamaria Kurtz de Souza Welp)
27. Secondary EL teachers’ CPD: Present Practices and Perceived Needs (Abdul Rouf and
Abdul Rashid Mohamed)
28. Sharing practices on collaborative learning: the case of a CPD Course (Isabel Huet)
29. Deliver your own knockout CPD with these 8 tips (TeachWire)
30. Effective CPD for teachers (Iris Connect)
31. What makes effective CPD (Teacher Development Trust)
32. top 10 tips for remotete teaching CPD (London Connected Learning Centre)
33. Principles of effective CPD (Sec Ed)
34. 6 Ways To Build Rapport With Students (Teacher Toolkit)
35. Creating Rapport in the Classroom (Social Psychology Network)
36. Continuing Professional Development (CPD) Tips for New Teachers (Xplore TEFL)
37. Understanding the Teaching Context (Cambridge University Press)
38. 14 Tips For Presenting CPD (Teacher Toolkit)
39. Energising your ESOL lessons (British Council)
40. The benefits of participating in online CPD (STEM Learning)
41. Evidence Based Teaching: Why and How? (Inside Government)
42. Technology for the ESL Classroom That Your Students Can’t Resist (FluentU)
43. How technology can help deliver CPD in education (Education Technology)
44. Building Rapport (Skills You Need)
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