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Ghid pentru dezvoltarea profesională
continuă

DPC (Dezvoltarea profesională continuă) este o parte integrantă a politicii în 
domeniul resurselor umane din cadrul oricărei școli de limbi străine (de calitate). Cu 
toate acestea, furnizarea DPC nu este întotdeauna ușoară. Cu atât mai mult cu cât 
publicul/audiența este format(ă) din profesori. Profesori care, în timpul sesiunii, se 
află în postura de cursanți.

Prin urmare, este foarte important să oferim sesiuni eficiente de DPC profesorilor, nu 
numai prin conținutul oferit, ci și prin modul de expunere a acestuia.

În acest ghid, vom discuta aspecte importante ale unor sesiuni eficiente de DPC, vom 
oferi exemple, sfaturi, modele pro și contra, precum și alte resurse utile.

În acest ghid, vom discuta aspecte importante ale unor sesiuni eficiente de DPC, vom 
oferi exemple, sfaturi, modele pro și contra, precum și alte resurse utile.

Pentru mai multe informații despre acest proiect inovator, vă rugăm să vizitați site-ul 
proiectului la pagina web:  www.tgsc-erasmus.site.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului, care reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate 

fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea. 

http://tgsc-erasmus.site/
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În predarea unei limbi straine, există diferite contexte legate de grupul de cursanți. 
Sesiunile pot fi individuale sau în grup. În cadrul învățării individuale, problema principală 
este legată de costul ridicat al unei ore de curs și faptul că se interacționează doar cu 
profesorul, în timp ce, în cadrul unui grup, există posibilitatea de a întâlni alți oameni cu 
care poți învăța și vei avea astfel ocazia de a participa la activități în grup.

Practica pedagogică poate avea loc în unul sau mai multe contexte diferite. De exemplu, 
este posibil să predați într-o școală/colegiu public local sau într-o școală privată de limbi 
străine. În funcție de context, cursanții pot fi copii, adolescenți, adulți etc. care aparțin 
unor medii sociale, economice, culturale și educaționale diferite. Contextele de predare 
diferite prezintă idei diferite despre procesul de învățare al modalității de predare.

Indiferent de contextul în care un profesor va preda, acesta trebuie să își dezvolte nu 
numai abilitățile de predare, ci și normele de practică elaborate de instituția respectivă- 
atât în   interiorul, cât și în afara clasei de cursanți. Aceasta poate include înțelegerea unor 
aspecte diferite precum rolul curriculei, cultura instituției, rutina clasei de cursanți și 
procedurile instituțiilor cu privire la planificarea lecțiilor, precum și învățarea modului de a 
interacționa cu colegii/cursanții etc. 

Contexte diferite ale 
predării limbilor străine
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Este important să se țină seama de faptul că diferitele contexte de predare 
reprezintă procese de învățare diferite; metodologiile utilizate ar trebui să difere în 
funcție de nevoile cursanților. Școlile de limbi străine sunt de obicei înființate pentru 
a preda unor grupuri diferite, de la adolescenți la adulți, pornind de la învățarea 
generală a limbilor străine, până la cursuri de examinare. În plus, cursanții pot opta și 
pentru lecții individuale.

Predarea poate avea loc și în mediul online, în cadrul școlilor publice, colegiilor 
comunitare, în închisori și în sectorul de voluntariat, în cadrul organizațiilor caritabile 
care sprijină refugiații și solicitanții de azil. Pot fi oferite atât cursuri intensive, cu un 
vocabular specific, cât și cursuri extinse în care cursanții urmează cursuri care sunt 
mai puțin intensive și au obiective pe termen lung. Cursurile pentru scopuri specifice 
și practicile educaționale deschise sunt exemple de cursuri intensive care oferă 
diferite provocări pentru un curs general de învățare a limbilor străine. Clasele diferă 
în funcție de dimensiune și format (de exemplu: discuții, lectură, online sau hibrid). 
Este important să se ia în considerare caracteristicile unice ale componenței clasei și 
să se adapteze structura cursului, sarcinile și activitățile pentru a sprijini cel mai bine 
învățarea. Acordarea atenției acestor detalii va crea un mediu de învățare în care pot 
fi îndeplinite cu succes obiectivele de învățare.

Acestor contexte diferite le este acordată o atenție sporită înainte de a putea 
produce o sesiune de dezvoltare profesională continuă (DPC) eficientă. DPC este 
folosită ca termen umbrelă pentru a indica creșterea profesională, învățarea și 
dezvoltarea profesorilor. Într-un sens mai larg, DPC se referă la diverse experiențe 
educaționale.

Dezvoltarea profesională (DP) poate fi susținută eficient online, atât pentru cursuri 
private, cât și în grup, în următoarele moduri:

TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059



04

Profesorii pot dobândi cunoștințe și competențe prin DP la distanță, ceea ce duce în 
cele din urmă la obținerea unor rezultate excelente. Există dovezi mixte cu privire la 
faptul că DP la distanță este mai mult sau mai puțin eficientă decât DP tradițională, 
dar nu există dovezi puternice care să ateste faptul că DP ar trebui amânată până 
când poate fi susținută față în față.

Combinarea învățării sincrone și asincrone și combinarea învățării față în față și la 
distanță poate oferi beneficii specifice, permițându-le profesorilor să se simtă parte 
activă dintr-o comunitate, salvând astfel costurile legate de călătorie, flexibilitatea și 
distanța socială în timpul cursurilor la distanță și asincrone.

Învățarea asincronă are avantajul de a ajuta cursantul să învețe într-un ritm propriu, 
într-un mod care funcționează cel mai bine pentru el și care să îl definească; acordă 
libertatea de a studia și de a finaliza cursurile 24/7 de oriunde și la orice oră, conform 
unui program propriu.

În cadrul cursurilor online, se creează adesea oportunități de a lucra la diferite 
proiecte în cadrul unui grup și de a colabora cu colegi de naționalități diferite. 
Perspectivele asupra altor culturi, atitudini și abordări de rezolvare a problemelor pot 
contribui la abordări proprii de predare.

În timp ce profesorii dobândiesc cunoștințe și competențe noi pe plan profesional, 
vor avea ocazia de a-și perfecționa și abilitățile digitale în cadrul tehnologiilor de 
învățare online. Pe măsură ce aceștia continuă să învețe și să studieze într-o lume 
online, vor deveni încrezători și extrem de productivi folosind instrumente online 
interactive, cum ar fi testele online, drive-uri de partajare a temelor de casă, 
instrumente de colaborare și prezentări video.

TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Creați și utilizați propriile exemple, relevante, ce pot fi folosite în timpul cursului 
Sosiți devreme la curs și rămâneți la finalul acestuia pentru a discuta cu cei 
interesați
Conectați-vă online- folosiți adresa de e-mail și rețelele de socializare pentru a 
crește accesibilitatea cursanților dvs.
Interacționați mai mult, citiți mai puțin – puneți accent pe învățarea activă
Recompensați comentariile și întrebările cu laude
Fiți entuziasmat atunci când predați pentru a evidenția subiectul ales
Relaxați-vă – faceți glume din când în când
Fiți modest și, doar atunci când este cazul, auto-depreciați-vă
Folosiți activități variate pentru a crește energia și motivația cursanților
Fiți respectuos

Crearea unei relații profesor-cursant înseamnă crearea unui context emoțional 
pozitiv care îmbunătățește atât predarea, cât și învățarea. Ori de câte ori oamenii 
relaționează, înseamnă că lucrează bine împreună, se bucură de compania celuilalt și 
își coordonează eforturile pentru a atinge obiective comune. Reprezintă baza unui 
mediu de lucru pozitiv și a unei satisfacții ridicate la locul de muncă.

Dacă acceptăm că această relație implică consecințe educaționale reale, atunci logica 
dictează, cele mai bune practici ale predării incluzând încercări regulate de a 
îmbunătăți nivelul de relație profesor-cursanți. Acest lucru este valabil și pentru 
profesorii din sesiunile de DPC. Din păcate, constrângerile de timp limitează 
potențialele oportunități de a crea relații atât în   clasă, cât și în DPC, dar pot fi folosite 
strategii simple, precum:

Crearea relației profesor- 
cursant

TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059
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Creați o atmosferă pozitivă în timpul sesiunilor sau a cursurilor cu toți cei
prezenți
Implicați întotdeauna membrii grupului astfel încât să se simtă parte din acesta 
și să învețe unii de la alții
Fiți creativ oferind o varietate amplă de activități
Pentru sesiunile online, cereți cursanților să-și pornească camerele. Este mult 
mai ușor să stabiliți o conexiune personală atunci când puteți vedea fețele 
oamenilor și ei își pot vedea profesorul
Nu uitați să zâmbiți!

De asemenea, este important ca profesorul să comunice în mod clar care sunt 
așteptările și obiectivele vizate. Înainte de curs, acesta trebuie să comunice agenda 
de lucru cursanților. Astfel, cursanții vor ști la ce să se aștepte și cum să se 
pregătească înainte, de exemplu, pot viziona un videoclip sau pot citi un articol 
care va fi discutat în timpul cursului.

A pune întrebări în mod regulat în timpul cursului îi menține pe cursanți activi. 
Acest lucru se poate face prin utilizarea sondajelor, punându-le acestora întrebări 
direct sau cerându-le să își exprime non-verbal părerea în mediul online, prin 
apăsarea butonului like/dislike (am înțeles/nu am înțeles), pe chat, pentru a verifica 
dacă aceștia au înțeles sau nu ceea ce profesorul le comunică. Feedback-ul 
frecvent îi menține pe cursanți interesați și implicați în timpul cursului și combate 
pasivitatea acestora. Este important de observat cum este asimilat cursul din 
punctul de vedere al cursanților. Imaginați-vă că sunteți cursant și urmați să 
participați la curs. Ce vă menține motivat să acordați atenție acestui curs?

Profesorul nu ar trebui să se limiteze la a întreba despre subiecte simple; 
cunoașterea personalității fiecărui cursant poate fi foarte eficientă în construirea 
unei relații profesor-cursanți. Poate că profesorul ar dori să întrebe care sunt 
obiectivele fiecărui cursant pe termen scurt și pe termen lung pentru a le înțelege 
mai bine motivațiile și pentru a afla mai multe informații despre ei, ca oameni. În 
egală măsură, relația este întărită atunci când cursanții află la rândul lor informații 
despre personalitatea profesorului. Este important ca profesorului să nu îi fie frică 
să își arate personalitatea, să își exprime interesele, să își recunoască greșelile și, în 
general, să arate că și el este om.

TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059
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În afară de a pune întrebări direct, observația poate fi, de asemenea, foarte utilă. 
Profesorul trebuie să observe cum interacționează cursanții unii cu ceilalți, cum 
reacționează la provocări (sau la lipsa acestora) și ce pare să-i motiveze. Aceste 
observații pot fi luate în considerare la construirea relației dintre ei, pe măsură ce 
reies mai multe informații.

În cele din urmă, profesorul trebuie să își asigure cursanții că este tot timpul acolo, 
prezent, pentru a le susține procesul de învățare și este disponibil pentru întrebări și 
feedback ori de câte ori aceștia au nevoie. Profesorul trebuie să se asigure că 
feedback-ul pe care îl oferă este sincer și exprimă o opinie imparțială. Dar dacă unul 
dintre profesori este mult mai bun decât altul atunci când predă pronunția, de 
exemplu, sau dacă profesorii sunt mult prea relaxați în ceea ce privește gestionarea 
clasei, cursantul ar trebui, la rândul său, să-și facă cunoscută opinia. Nu este nimic 
rău în a exprima sincer ceea ce gândește cineva și acest aspect va servi drept critică 
constructivă în viitor. Profesorii trebuie să se asigure că oferă întotdeauna o sugestie, 
mai degrabă, decât să critice și fără a oferi soluții. Totodată, profesorul trebuie să fie 
atent atunci când oferă feedback. Acesta nu ar trebui să fie prea clar deoarece ar 
putea degrada relația existentă. Există o barieră invizibilă între subiectivism și 
severitate care trebuie echilibrată cu ajutorul criticii sau a complimentelor acolo unde 
este cazul.

Indiferent de modalitatea în care cursantul alege să construiască o relație cu 
profesorul, acesta va beneficia de această relație. Profesorii cu care cursanții au o 
relație bună vor fi mult mai atenți să îi asculte, să aibă încredere și să lucreze în mod 
constant cu aceștia, făcându-le munca mai ușoară și mai plăcută. Pe termen lung, 
profesorii își vor aminti de acei cursanți și de legătura pe care au format-o cu ei și, 
astfel, cursanții vor fi mult mai deschiși să învețe de la astfel de profesori. 

TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059



DPC menține predarea activă și oferă acel sentiment important de scop; totuși, riscul 
este ca aceasta să se transforme doar într-o altă sarcină împovărătoare pe o listă de 
sarcini aparent fără sfârșit pentru cei mai mulți profesori. Winston Churchill a afirmat 
că: „Personal, sunt întotdeauna gata să învăț, deși nu îmi place întotdeauna să mi se 
predea”. Aceasta este modalitatea prin care majoritatea dintre noi înțelegem 
învățarea și dezvoltarea.

În prezent, profesorii lucrează zilnic mai multe ore, iar numărul profesorilor care 
raportează niveluri ridicate de stres și chiar de epuizare este în creștere. Prin urmare, 
o DPC eficientă trebuie să fie o experiență inovatoare și motivantă.

DPC necesită un stil de învățare activ care implică autoevaluare, asumarea riscurilor,
autodescoperire și capacitatea de a gestiona situații dificile, de exemplu, cele care 
necesită asertivitate, ascultare, gestionarea conflictelor, oferirea de feedback sau 
delegarea de sarcini.

În timpul sesiunilor de DPC oferite profesorilor de limbi străine, este util să se 
concentreze asupra diferitelor metode de predare a gramaticii, pronunției, ascultării, 
scrisului sau abilităților de examinare, prin procurarea unor cărți de activități noi, 
diferite, și prin alegerea exercițiilor din perspectiva unui cursant. În timpul acestor 
sesiuni, profesorii care își cunosc cel mai bine cursanții vor putea evalua dacă 
materialele alese ar putea reprezenta sau nu o completare utilă a lecțiilor predate. 
Aceste exerciții pot reprezenta completarea perfectă și eliminarea utilizării unui 
singur manual în mod dependent și excesiv și care poate să nu se potrivească 08

Cum să implicăm 
publicul țintă
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Prelegeri
Clipuri audio și narațiuni
Imagini și grafice
Texte (articole, fragmente din cărți)
Videoclipuri explicative
Webinarii

Simulări
Exerciții practice
Rezolvarea de probleme
Studii de caz
Jocuri
Pregătirea materialelor (listă de verificare, diagramă, hartă mentală, schiță, 
rezumat)

 fiecărui cursant. Lecțiile pot fi adaptate mai bine pentru a se potrivi nevoilor 
individuale ale fiecărui cursant și pot menține lecțiile centrate pe acesta.

Atunci când se proiectează și se furnizează DPC-uri utile și eficiente, există 
componente cheie care ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare. Profesorii 
buni se străduiesc întotdeauna să se dezvolte și să se perfecționeze din punct de 
vedere profesional, cautând constant astfel de programe noi. DPC-urile reprezintă un 
instrument cheie în acest sens. Peste 90% dintre profesori sunt motivați să își 
continue cariera aleasă, având astfel oportunitatea de a interveni concret în viața 
cursanților lor prin crearea unor cursuri de impact asupra acestora.

În general, utilizarea modelului Prezentare, Aplicație, Feedback (PAF) este fiabilă. 
Acesta cuprinde următoarele etape:

Prezentarea – Profesorul va trebui să ofere cursanților conținutul. De obicei, există 
tendința de a expune o prezentare formală, totuși există câteva alte opțiuni de luat în 
considerare. Acestea ar putea fi:

Aplicația - În această parte, accentul cade pe oferirea cursanților de oportunități prin care 
aceștia să pună în practică teoria învățată. Unele metode care pot fi folosite sunt:

09
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Videoclipuri – de exemplu, dacă exercițiul prezentat a fost unul practic, poate fi
folosit un videoclip care ilustrează o posibilă soluție prin aplicarea a ceea ce au 
învățat cursanții. Cursanții pot fi, de asemenea, înregistrați și apoi se poate 
comenta pe marginea acestui subiect.
Chestionare interactive
Prezentări
Imagini și grafice
Comentarii
Discuții

Menținerea actuală a cunoștințelor și competențelor
Menținerea calificărilor profesionale
Dezvoltatea carierei profesionale
Construirea și sporirea încrederii și credibilității
Realizare profesională, cu o nouă calificare sau noi competențe 
Dezvoltarea carierei profesionale

Feed-back ul - Acesta este momentul în care profesorul evaluează exercițiul, oferă
fiecărui cursant o evaluare clară și răspunde la întrebări. Acesta este, de asemenea, 
momentul pentru a analiza eficacitatea formării și dacă participanții au asimilat 
informații noi. Pot fi utilizate următoarele instrumente:

Publicul țintă ar trebui să țină cont de importanța fiecărei sesiuni de DPC. A fi 
conștient de beneficiile aduse, îi ajută pe toți să rămână implicați. Câteva exemple ale 
acestor beneficii sunt:

Procesul DPC le permite profesorilor să-și gestioneze propria dezvoltare profesională 
în mod continuu. DPC ar trebui să fie relevantă pentru nevoile individuale ale 
profesorilor. Într-un cadru cheie de predare a limbilor străine cu mai mulți membri ai 
personalului didactic, vor exista fără îndoială oameni cu niveluri diferite de 
experiență. Phillippa Cordingly, directorul executiv al CUREE, a declarat că „... 
personalul didactic dintr-o școală reprezintă o clasă de cursanți; fiecare profesor are 
diferite niveluri de experiență, diferite priorități pe care doresc să se concentreze și 
diferite moduri de a învăța. Nu se poate presupune că un stil de învățare 
profesională se va potrivi tuturor.” Astfel, eficacitatea se bazează pe adaptarea la 
diferite niveluri și stiluri de învățare. 

10
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Factorii logistici trebuie luați în considerare atunci când este planificat un curs. 
Dimensiunea grupului și timpul acordat sesiunilor, scopurile și obiectivele trebuie să 
fie clare și ușor de înțeles. Ar trebui să se concentreze asupra unui număr mic de 
subiecte și idei cheie, care ar trebui să fie introduse clar și la care să se facă referire
pe parcursul fiecărei sesiuni. Menținerea proporțională și relevantă a acestor 
obiective va menține fluxul coerent al cursului.

Profesorul trebuie să acorde o atenție deosebită publicului țintă; trebuie să asculte 
feed-back ul pe care acesta îl oferă chiar dacă acesta este unul „negativ”. Contribuția 
profesorului le permite cursanților să se simtă ca fiind parte integrantă a propriei lor 
dezvoltări profesionale. Toate feed-back urile provin din preocupări valide, așa că 
arătând că au fost receptate de către profesor și că acesta va depune eforturi pentru 
a le rezolva, îi poate face pe cursanți să se simtă auziți și respectați. Comunicarea 
deschisă a oricăror preocupări oferă tuturor oportunitatea de a deveni o echipă și de 
a lucra împreună pentru a găsi o soluție.

În timp ce predarea ar trebui să se bazeze pe dovezi, CPD-urile ar trebui să permită 
libertatea și încurajarea experimentării atât în sala de curs, cât și online. Profesorilor 
ar trebui să li se permită să încerce abordări noi pentru a se adapta la diferite situații 
și medii. Potrivit Inside Government, „angajarea critică în cercetare nu ar trebui să se 
refere doar la introducerea unor abordări noi și eficiente ale predării, învățării și 
evaluării, ci și la identificarea și respingerea practicilor existente, ineficiente – de 
exemplu, diferențierea activităților pentru a răspunde studenților, așa-numitele 
„stiluri de învățare”. În acest fel, volumul de muncă al profesorilor poate fi, de 
asemenea, redus.”

11
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Atunci când au loc CPD-uri, este esențial ca acestea să fie distractive și incluzive. A 
dezbate schimbările de energie dintr-o cameră și reorientarea acesteia reprezintă o 
tehnică bună. Pauzele scurte sau reangajarea în dialog a celor care reprezintă partea 
tăcută a grupului într-un mod vesel, pot servi la reorientarea acestuia. Formarea 
externă, atelierele de lucru, conferințele, evenimentele, învățarea electronică, 
tehnicile de bune practici și schimbul de idei ar trebui să fie evidențiate și discutate în 
timpul CPD. Resursele externe precum acestea ar trebui să fie ușor accesibile.

Oferirea de sesiuni în cadrul cărora personalul mai tânăr ajută personalul în vârstă 
cu scopul de a-și îmbunătăți competențele sau de a se familiariza cu noile tehnologii, 
va asigura tehnologia necesară și resursele complete pentru ca toți cei implicați să 
benefieze la maximum de acestea. Potrivit FluentU, cercetările sugerează că:
• 96% dintre profesori cred că tehnologia în sala de curs stimulează implicarea 
cursanților.
• 86% dintre profesori consideră că tehnologia în sala de curs este importantă și 
esențială.
• 89% dintre profesori cred că tehnologia în sala de curs va crește rezultatele 
cursanților.
• 92% dintre profesori ar dori mai multă tehnologie în sala de curs. 
Învățarea intergenerațională are multe beneficii, unul dintre ele fiind implicarea 
sporită în învățare și, astfel, poate fi valorificată într-un mediu în care profesorii de 
diferite vârste lucrează împreună.

În plus, observarea regulată de la egal la egal ar trebui organizată în cadrul mediului 
de învățare, acolo unde este posibil. Observarea altor lecții și a diferitelor tehnici de 
predare nu poate funcționa decât pentru a îmbunătăți și mai mult scopul dezvoltării 
profesionale. A fi capabil de a da și de a primi critici constructive este cheia de 
success într-un astfel de mediu; nu trebuie subliniate doar aspectele negative, ci 
trebuie oferite sugestii despre cum pot fi îmbunătățite tehnicile de predare.
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Sesiune scurtă - Respectați timpul profesorilor și implementați cursuri eficiente, 
dar concise. Căutați experiențe de dezvoltare profesională captivante, bazate pe 
dovezi, astfel încât să vă asigurați că profitați la maximum de timpul profesorilor 
și al personalului implicat.
Concentrați-vă pe învățarea activă - Învățarea activă - o abordare practică care 
implică interactivitate, discuții, feed-back etc. - duce la o experiență de dezvoltare 
profesională captivantă, care s-a dovedit că îi ajută pe cursanți să rețină mai 
multe informații într-un timp mult mai scurt.
Personalise the sessions – It is expected that most teachers will have a different 
knowledge base, level of experience, and learning pace. Therefore, it is 
recommended to cater to the masses by offering options where possible. For 
example, if you are giving the session in an online format, you can allow the 
teachers to do the training on any device and on their own time. Personalizați 
sesiunile – Este de așteptat ca majoritatea profesorilor să aibă o bază de 
cunoștințe, un nivel de experiență și un ritm de învățare diferit. Prin urmare, se 
recomandă să veniți în întâmpinarea celorlalți, oferind opțiuni acolo unde este 
posibil. De exemplu, dacă susțineți sesiunea într-un format online, puteți permite 
profesorilor urmărească sesiunea de formare pe orice dispozitiv electronic și în 
timpul lor liber.
Conectați-vă la momentul respectiv – Implicați publicul țintă prin împărtășirea 
propriilor experiențe, referindu-vă la experiențele ascultătorilor sau relaționând 
materialul cu un eveniment recent și cu contextul la care se face referire.
Rezumați scopurile și obiectivele sesiunii – consolidați principalele concluzii ale 
sesiunii.

În general, sesiunile de DPC ar trebui să respecte câteva reguli generale importante 
pentru a menține participanții implicați și, sperăm, să se asigure că își însușesc ceea 
ce au învățat în sala de curs: 
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DPC este eficientă în îmbunătățirea practicii și a performanței profesorilor atunci 
când este susținută și evaluată. Este recomandat să vă concentrați doar pe exersarea 
acelor elemente de mare valoare, decât pe cantitatea nelimitată de alte activități 
pentru care s-ar putea pierde destul de mult timp. Identificați care sunt acele 
elemente prioritare pe care profesorii să le pună în practică, astfel încât învățarea lor 
să fie eficientizată și subliniați concluzii concrete. Un exemplu elocvent pornește de 
la feed-back ul cursanților și se axează pe punctele „cele mai slabe” prezentate. 
 
Este un exemplu de bune practici să începeți sesiunea cu o conversație informală cu 
participanții. Le puteți cere să recomande filme pe care le-au văzut sau le puteți afișa, 
de asemenea, un slide cu un început de conversație, cum ar fi o memă, o glumă sau 
o întrebare simplă. Conectați-vă cu câteva minute înainte de începerea sesiunii și 
discutați online cu cei conectați, la fel cum procedați în sala de curs, față în față.

Un alt exemplu de bune practici constă în oferirea unui suport vizual pentru sesiunea 
desfășurată, dar nu uitați de complicațiile tehnice care ar putea apărea (conexiune, 
video, audio etc.). Trebuie să vă asigurați că aveți explicații, imagini, partajări scurte 
ale fișierelor sau informații pentru cursanți. Astfel, cursantul poate vizualiza corect 
subiectul și va fi mult mai concentrat și va urmări sesiunea cu interes.

 14

Bune practici în 
sesiunile de DPC
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Învățare prin practică
Supraveghere
Munca de proiect
Observarea directă la locul de muncă
Practică reflexivă/autoevaluare
Coaching
Analiza semnificativă a evenimentelor
Discuții cu colegii

Prelegeri/predare
Implicarea într-un organism sau grup profesional
Mentorat
Participarea la conferințe și seminarii
Planificarea și desfășurarea cursurilor

Unul dintre cele mai rapide moduri de a îmbunătăți performanța este îmbunătățirea 
feed-back ului. Feed-back ul oferă avantaje imense. Feed-back ul funcționează cel 
mai bine atunci când este generat și utilizat imediat. Puneți în practică imediat feed- 
back ul. Această tehnică oferă rezultate de fiecare dată. Referindu-ne la modelul PAF 
descris mai devreme, se sugerează să luați în considerare etapele de aplicare a feed- 
back ului ca parte esențială a sesiunii dumneavoastră de formare. 18 minute sunt 
suficiente în aceste etape, deoarece cercetările în domeniu au demonstrat că 
oamenii sunt capabili să acorde o atenție deplină doar pentru această perioadă de 
timp. 
Următoarele sunt activități de învățare la locul de muncă care pot și ar trebui 
utilizate în timpul sesiunilor de DPC:

Profesorii pot progresa și își pot îmbogăți cariera, de asemenea, fiind încurajați să 
participe la oricare dintre următoarele activități profesionale:
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Potrivit Chartered Institute of Professional Development, este recomandabil să vă 
proiectați sesiunile de CPD pe baza unei etape complete care cuprinde:

Etapa 1: Identificați și planificați
Începeți prin a identifica exact rezultatele învățării participanților dvs. Chestionarele
adresate înainte de sesiune sunt o modalitate excelentă de a înțelege nivelul la care 
se află profesorii și unde doresc să își îmbunătățească cariera. Acest feed-back vă va 
permite să planificați cum să obțineți exact aceste rezultate.

Etapa 2: Acționați
Fiecare activitate planificată în timpul sesiunii dvs. de DPC ar trebui să aibă legătură 
directă cu rezultatele învățării dorite. Etapa „Acționați” ar trebui să se concentreze pe 
asigurarea faptului că participanții sunt implicați activ în procesul de învățare și, de 
asemenea, să le permită să pună în practică ceea ce au învățat.

Etapa 3: Reflectați
Practica reflexivă îmbunătățește gândirea critică și abilitățile de comunicare și
adâncește conștientizarea de sine. Participanții ar trebui să aibă posibilitatea de a 
reflecta asupra procesului de învățare spre sfârșitul sesiunii de DPC; aceasta ar putea 
implica scrierea sau discutarea a ceea ce au învățat și analizarea modului în care 
acest proces i-a afectat.

Etapa 4: Puneți în practică
De asemenea, participanților ar trebui să li se ofere oportunități de a pune în practică 
ceea ce au învățat în afara sălii de curs. Îi puteți încuraja să dezvolte un plan pe care l- 
au învățat în timpul sesiunii sau cel puțin să dezvolte o strategie pe termen lung pe 
care sunt dispuși să o încerce în propria sală de curs. Apoi, în timpul următoarei 
sesiuni, întrebați ce aspect din ultima sesiune au aplicat la clasă și cum a funcționat. 

Etapa 5: Împărtășirea de cunoștințe
Împărtășirea de cunoștințe și sfaturi reprezintă o modalitate de relaționare destul de 
des folosită în rândul profesorilor, și poate fi, de asemenea, folosită în afara clasei, în 
comunitățile de învățare online, cum ar fi LinkedIn și Facebook, sau în timpul 
întâlnirilor informale cu profesorii de limbi străine, care va fi descris mai târziu în 
ghid.
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Etapa 6: Impactul 
Pentru a evalua impactul sesiunii dvs. de DPC, acesta trebuie evaluat. Acest lucru se 
poate face oral, cu ajutorul unui chestionar, printr-un sondaj scris sau prin orice alt 
mijloc pe care îl aveți la dispoziție pentru a colecta feed-back ul. Indiferent de 
modalitatea pe care o alegeți pentru a face evaluarea, asigurați-vă că puneți 
întrebări referitoare la rezultatele învățării, la modul în care acestea vor fi aplicate în 
activitatea profesorilor și la ce concluzii au obținut din această experiență.
Apoi, acest ciclu repornește și revine la etapa de identificare și planificare. Această 
structură poate fi folosită ca un ghid de bază despre cum să proiectați o sesiune 
eficientă de DPC.

În mod ideal, ar trebui să existe sesiuni programate la intervale regulate, de 
exemplu, o dată la patru săptămâni. Materialele care urmează să fie utilizate în 
timpul unei DPC ar trebui distribuite în prealabil pentru a oferi participanților timp 
să se pregătească pentru sesiune, să înțeleagă scopurile și obiectivele și să ia în 
considerare orice contribuție suplimentară pe care ar putea-o avea. Un plan bun de 
DPC ar trebui să stabilească obiective de învățare, așteptările pentru publicul țintă și 
să ofere un scop clar de ce ar fi benefic pentru aceștia să participe și să asculte ceea 
ce aveți de spus. În plus, încercați să revizuiți obiectivele și rezultatele din DPC-urile 
anterioare, discutând și reflectând asupra a ceea ce a funcționat și a ceea ce nu a 
funcționat, care au fost motivele.

DPC-urile anterioare trebuie întotdeauna luate în considerare. Viziunea publicului 
țintă asupra sesiunilor anterioare, solicitarea și discutarea feed-back ului și apoi 
abordarea oricăror probleme este esențială pentru dezvoltarea în viitor a unor DPC- 
uri de succes. Formatorul trebuie să aibă o vedere clară despre publicul țintă înainte 
de a începe sesiunea. Interviurile sau chestionarele înainte de sesiune sunt un 
instrument excelent pentru a cunoaște publicul țintă și nevoile acestuia.

Sesiunile ar trebui să fie cât mai interactive posibil, utilizând cea mai bună 
tehnologie disponibilă și includerea și participarea active a celor prezenți va capta 
atenția publicului țintă. Formatorul care conduce sesiunea DPC nu ar trebui să aibă 
cuvântul tot timpul; publicul țintă ar trebui să aibă multe oportunități de a se implica 
activ în cadrul lecției.

17
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Faceți cercetări fundamentale înainte de a începe o sesiune DPC. Aceste 
cercetări, deși logice pentru unii, reprezintă o necesitate și demonstrează că 
puteți actualiza competențele și cunoștințele într-un domeniu de activitate. Acest 
lucru poate fi la fel de simplu precum căutarea oricăror articole de știri recente, 
referitoare un subiect dat sau la fel de complex ca prezentarea unei scurte 
analize a literaturii de specialitate a celor mai recente articole publicate de către 
o editură pe această temă. Acest lucru va arăta, de asemenea, formatorilor că 
luați decizii informate cu privire la resursele și teoriile pe care ar trebui să le 
aplice în timpul sesiunii. În special pentru profesorii de limbi străine, noi 
metodologii și descoperiri lingvistice apar constant din cercetările curente, așa că 
este foarte important să rămâneți informat.

Când sesiunea s-a încheiat, este important ca persoana care susține sesiunea să 
rămână în sală pentru a răspunde la evenualele întrebări din partea cursanților. 
Acest lucru ar putea oferi oportunități de feed-back suplimentar.

Orice tehnologie care este folosită de cursanți ar trebui să fie utilizată în mod regulat
în timpul sesiunilor de DPC, astfel încât profesorii să o poată experimenta nu numai 
din perspectiva cursantului, ci și să folosească orice tehnologie cu încredere. 
Conform lui Dylan Wiliam, „fiecare profesor trebuie își îmbunătățească 
competențele, nu pentru că nu este suficient de bun, ci pentru că poate fi și mai 
bun”.

DPC-urile online sunt o modalitate eficientă de a crea o rețea pentru cei care 
lucrează de la distanță sau poate chiar în situații în care reprezintă singurul profesor 
disponibil, cum ar fi în sectorul de voluntariat, și nu au acces la DPC-uri alternative. 
Planurile de lecții, ideile și anecdotele sunt ușor de partajat cu ajutorul platformelor 
digitale moderne. În acest mediu în continuă schimbare, este esențial ca profesorii 
să-și mențină competențele actualizate la zi. DPC-urile online au, de asemenea, 
avantajul suplimentar de a permite participanților să acceseze conținutul la 
momentul potrivit.

Pentru a fi un lider eficient de DPC, luați în considerare utilizarea parțială sau totală a 
practicilor următoare care au fost raportate pentru a crește implicarea și pentru a vă 
asigura că rezultatele învățării preconizate vor fi îndeplinite. Vă prezentăm o listă 
neexhaustivă a unor astfel de practici: 

18
TGSC - Numărul proiectului: 2019-1-UK01-KA204-079059



Arătați înțelegerea contextului de predare. Aceasta implică cunoașterea 
informațiilor despre politicile și practicile naționale, regionale, locale și 
instituționale pe care profesorii sunt obligați să le respecte.
Demonstrați familiaritatea față de procesul de evaluare. Ar trebui să puteți oferi 
formatorilor metode, instrumente și resurse care măsoară în mod concret 
învățarea cursanților. Evaluarea nu constă numai în performanța acestora, ci și în 
potențialul acestora, așa că asigurați-vă că formatorii dvs. se simt confortabil să 
le evalueze pe ambele. 
Adaptați materialele de învățare la contextul dvs. de predare. Este 
responsabilitatea dumneavoastră să utilizați eficient echipamentele și 
platformele tehnologice care sprijină învățarea, astfel încât aceasta poate implica 
adaptarea materialelor existente pentru a se potrivi mai bine nevoilor 
dumneavoastră specifice. De exemplu, predarea online devine din ce în ce mai 
populară, așa că ați putea petrece timp adaptând unele dintre materialele 
folosite la cursurile față în față într-un format care este accesibil și online, apoi 
informați formatorii că aceste resurse noi sunt disponibile.
Predați cu ajutorul demonstrației. Teoria este importantă de discutat în învățarea 
limbilor străine, dar și profesorii beneficiază foarte mult de materiale și de 
activități practice pe care le pot folosi imediat ce le primesc. În loc să prezinte o 
activitate pe care o pot face în clasă, puneți-i pe aceștia să facă ei înșiși 
activitatea.
Facilitați competențele și caracteristicile de conștientizare de sine. Aceste 
caracteristici fac parte din cadrul DPC pentru formatorii de profesori. Acestea 
implică comunicarea eficientă, lucrul în echipă, gândirea critică, construirea de 
relații, abilități organizaționale eficiente, creșterea motivației și abilități de 
conducere/supervizare.
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După cum am menționat anterior, o modalitate eficientă de a menține publicul țintă
motivat și implicat într-o sesiune de DPC este nu doar de a aștepta să învețe ceva din
această sesiune, ci să se distreze în timpul desfășurării acesteia. Pentru a face acest
lucru, în calitate de lider al sesiunii de DPC, trebuie să vă distrați și dv. Nu vă fie
teamă să glumiți, să discutați și să organizați activități distractive pentru profesorii
dvs. atunci când proiectați o sesiune de DPC. Învățarea limbilor străine poate fi o
sursă deosebit de bogată de activități distractive în clasă, deoarece există jocuri și
activități nelimitate care încurajează învățarea limbilor străine și ajută la construirea
unei relații strânse între cursanți.

Jocul are, de asemenea, o mare influență în învățarea limbilor străine. Termenul „joc”
acoperă toate activitățile distractive enumerate mai sus și multe altele. Termenii
următori: „jocuri”, „rezolvarea problemelor” și „sarcini” au apărut în literatura de
specialitate despre pedagogia limbajului de-a lungul anilor.

Utilizarea jocurilor, a elementelor distractive sau a umorului din cadrul DPC va face
din sesiunea respective una memorabilă și mai plăcută. În stabilirea activităților,
rupeți monotonia sesiunii. Includeți activități precum căutări de cuvinte sau
chestionare în timp ce lucrați în perechi sau în grupuri, care pot servi la
îmbunătățirea experienței de învățare. Profesorii care folosesc astfel de activități
distractive sunt acei profesori eficienți care știu cum să implementeze activități
active. 20

Activități distractive 
pentru sesiunile de DPC
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Jocul de rol

Dezbaterea

Interviul

Povestirea

Lectura comună

Vizite 

Acest aspect este deosebit de important în contextul învățării limbilor străine. 
Așadar, fiți creativ oferind o varietate de activități. Consultați lista de mai jos pentru 
câteva idei de activități considerate a fi distractive și educative:

Acesta constă în stabilirea unei situații realiste în care participanții se folosesc de 
propriile competențe sau cunoștințe, asumându-și anumite roluri. Jocul de rol ar 
putea reprezenta „oferirea de feed-back”, de exemplu, pentru a exersa gestionarea 
conflictului și a modului în care se poate oferi și primi critici constructive.

Două persoane sau două grupuri se apără de pe poziții opuse, pe rând, pe o temă 
dată. Scopul exercițiului este de a explora cât mai multe aspecte relevante ale 
problemei.

Este invitat un expert sau o persoană care are legătură cu unul dintre subiectele 
cursului, iar participanții sunt invitați să pună întrebări.

Deși este epuizant să asculți atât de multe povestiri, adevărul este că narațiunile, 
poveștile și povestirile au reprezentat de-a lungul timpului unul dintre cele mai 
importante instrumente de învățare și de transmitere a cunoștințelor. 

Participanților li se dă un text (articol, rezumat, ghid, manual etc.) de citit sau de 
revizuit pentru a împărtăși și celorlalți ideile principale.

Participanții sunt duși la locul în care se desfășoară acțiunile despre care învață în 
cadrul sesiunii. Pentru a fi cu adevărat utilă vizita respectivă, ar trebui să fie 
planificată de la început până la sfârșitul acesteia.
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Gamificarea

Proiectele

Brainstorming 

Cititul

Kahoot! / Chestionare redate pe tabla inteligentă 

Activități originale

Prezentări scurte

Este important să se introducă elemente precum regulile de interacțiune,
recompense și stimulente care să motiveze participanții să își dorească să exploreze
și să învețe mai mult.

Proiectele facilitează participanților demonstrarea și aplicarea propriilor cunoștințe.
Proiectele încep cu o întrebare deschisă sau cu o provocare. Participanții trebuie să
cerceteze, să analizeze, să experimenteze și să construiască propria soluție la
proiectul propus. 

Formatorul propune un subiect sau o problemă, iar participanții contribuie cu idei în
mod spontan. În timpul brainstormingului, ideile nu sunt comentate sau evaluate.
Odată ce faza de brainstorming s-a încheiat, acestea sunt grupate și clasificate. Ideile
pot fi propuse la nivel de grup sau individual.

Liderul distribuie pasaje scurte dintr-un text cu cuvinte fără sens, înlocuind cuvinte
din diferite părți de vorbire, cântece, familii de cuvinte etc.

Aceste chestionare pot cupinde probleme de gramatică, întrebări cu răspunsuri
multiple sau întrebări cu răspuns scurt, adevărat sau fals.

Ați putea încerca să-i convingeți pe profesori să-și creeze propriile activități
distractive care ar putea fi folosite într-un anumit context de învățare.

Participanții se împart în grupuri mici și creează o scurtă prezentare în jurul unei idei
la care s-au gândit, eventual încearcă să găsească o soluție la o problemă cu care se
confruntă în mod normal la clasă.  

„Nu vom uita niciodată ceea ce învățăm cu plăcere!”
Alfred Mercier 22
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Axată pe îmbunătățiri reale și specifice ale învățării elevilor
Susținută timp de câteva luni pe același scop
Colaborativă și condusă de către un profesor
Sprijinită de un expert extern
Construită pe dovezi ale abordărilor care funcționează cu adevărat

Încercați să faceți sesiunile cât mai interactive posibil, incluzând activități practice sau 
discuții de grup în care sunt implicați toți participanții. O sesiune bună de DPC este:

S-a demonstrat că DPC care prezintă toate aceste caracteristici duce la îmbunătățiri 
reale ale procesului de învățare al cursanților și îi ajută pe profesori să se bucure de 
rezultate reale la locul de muncă și să câștige încredere în propriile competențe 
profesionale. Cheia pentru a menține accentul pe îmbunătățirea predării timp de 
câteva luni se poate realiza prin combinarea diferitelor abordări ale DPC. Iată câteva 
sugestii pentru promovarea oportunităților DPC pe care le puteți găsi potrivite într- 
un anumit context dat.
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Organizați întâlniri cu profesorii de limbi străine. Acestea sunt întâlniri informale 
pentru profesorii din aceleași zone geografice cu care puteți împărtăși idei și face 
schimb de bune practici. Acestea sunt considerate a fi o modalitate inspiratoare 
și motivantă de a obține informații noi de la oameni cu care în mod normal nu ați 
avea șansa să interacționați, cum ar fi un profesor de la o altă școală. O posibilă 
problemă ar fi aceea că că profesorii tind să vorbească din experiența personală, 
care poate fi părtinitoare și nu este întotdeauna susținută de cercetare. 
Creați un grup pentru profesorii de limbi străine pe rețelele de socializare sau pe 
orice tip de platformă online. Grupurile Facebook, Slack, WhatsApp, LinkedIn și 
Twitter sunt accesibile profesorilor pentru a partaja link-uri și atașamente cu 
activități sau sugestii diverse. Dezavantajul este că un flux constant de notificări 
ar putea fi foarte deranjant, așa că profesorilor ar trebui să li se permită să 
dezactiveze sunetul sau să renunțe la grup. 
Studiul comun al lecției este popular în anumite părți ale Asiei și reprezintă o 
modalitate excelentă pentru profesori de a colabora și de a învăța unii de la alții.
Aceasta implică scrierea planurilor de lecție în grup, apoi urmărirea reciprocă a 
implementării acestora. După implementare, urmează feed-back ul și reflectări 
asupra modului de îmbunătățire a lecției. Studiul lecției poate îmbunătăți 
abilitățile de lucru în echipă și de relaționare, dar un dezavantaj al acestei 
abordări este că poate consuma destul de mult timp.
Găsiți sau creați oportunități de dezvoltare profesională trimițându-vă profesorii 
la un curs de formare. Programul Erasmus+, de exemplu, oferă oportunități de 
formare a profesorilor și este finanțat de către UE în multe țări, ceea ce poate fi o 
experiență incitantă și educațională care îi va motiva pe profesori să aplice idei 
noi în cursurile lor. Poate reprezenta, de asemenea, o oportunitate de a colabora 
la nivel internațional și de a învăța de la experți foarte apreciați. 
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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/
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https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/creating-an-engaging-cpd-webinar
https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/benefits-of-cpd/
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.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://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.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.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/


Resurse educaționale:

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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