
The Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Scientific Network is an academic network 
that builds on the work and community from the previous European collaborative projects in 
the field of teacher education policy including TNTEE and EUDORA.
TEPE Network central goals relate to: advancing research in and on Teacher Education, 
increasing mobility and extending the European Dimension in Teacher Education, enhancing 
quality through the renewal of evaluation cultures in Teacher Education.
The motivation for the theme of this book ”Teacher Education Policy and Practice – International 
Perspectives and Inspirations” has been to create a platform for contributing to international 
debate on policy, innovative thinking, practice and research in teacher education across 
contexts. Our position as editors of this book is that teachers’ learning in a professional context 
requires a broad and robust research base in order to clearly understand what they go through 
in the various phases of their learning journey. We hope that this book contributes to other valid 
research in the area.

Michelle Attard Tonna and Joanna Madalińska-Michalak

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)  operates as the Polish 
National Agency of the Erasmus+ Programme implemented in the years 2014-2020. FRSE is 
also responsible for other European educational and information initiatives in Poland: eTwinning, 
Eurodesk, Eurydice, Europass, ECVET and EPALE. The Foundation also supports cooperation 
with countries in the East via the Polish-Lithuanian Youth Exchange Fund, the Polish Ukrainian 
Council of Youth Exchange and SALTO-EECA Eastern Europe and Caucasus Resource Centre. 
Since 2014, FRSE has been involved in the implementation of the Operational Programme 
Knowledge Education Development.
The Foundation organizes many educational events including competitions promoting projects’ 
results. It coordinates the European Youth Week and co-organizes events in the framework of 
European Day of Languages. It also conducts research and has a publishing house which issues, 
among others, such quarterly magazines as „Języki Obce w Szkole” (”Foreign Languages at 
School”) and „Europa dla Aktywnych” (”Europe for the Active”).  

Free copy.  www.frse.org.pl
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Złożoność problemów w obszarze edukacji sprawia, że poszukujemy nauczycieli-liderów, na-
uczycieli, dla których motorem działania stają się odpowiedzialność, sprawczość i kreatywność. 
Nauczyciele jako formalni i nieformalni przywódcy to osoby mające swoje idee, marzenia i pro-
jekty dotyczące edukacji. Bez nauczycieli potrafiących podejmować wyzwania i ryzyko oraz 
rozpoznawać i przekraczać bariery rozwojowe uczestników procesu edukacyjnego – dziejącego 
się w szkole i poza nią – trudno o dobrą zmianę w szkole. 

Autorzy książki pokazują, że przywództwo nauczycieli ma swoje przesłanki w prawie oświatowym. 
Jego obraz jest wielowymiarowy, zaś jego rozwój powinien być wspierany mądrymi działaniami 
dyrektorów szkół i ich postawami oraz odpowiednią polityką oświatową.

Joanna Madalińska-Michalak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 roku. Jest jedyną w Polsce 
instytucją z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami 
europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe 
życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Obecnie 
pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Równolegle Funda-
cja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, tj. eTwinning, Eurodesk Polska, 
Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu, poprzez 
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz 
Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Od 2014 roku FRSE uczest-
niczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja jest organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym konkursów, których celem jest 
promowanie rezultatów projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, European Language Label, 
SElfie+). Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizuje wyda-
rzenia odbywające się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Prowadzi działalność analitycz-
no-badawczą oraz wydawniczą (wydaje m.in. kwartalniki o tematyce edukacyjnej: „Języki Obce 
w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”). 

Publikacja bezpłatna www.frse.org.pl
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Publikacja zawiera teksty opracowane przez gości specjalnych Kongresu Rozwoju Systemu 
Edukacji, zorganizowanego przez FRSE 10 września 2018 r. w Warszawie oraz materiały 
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkoła w świecie zmian i nowych technologii, która 
odbyła się w dn. 21-22 maja 2018 r. w Zakopanem.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 r. Jest jedyną w Polsce  
instytucją z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi 
programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie 
się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież 
w działaniu”. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014- 
-2020. Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne,  
tj. eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również współpracę 
z krajami Wschodu, poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską 
Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej 
i Kaukazu. Od 2014 r. FRSE uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

Fundacja jest organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym konkursów, których celem 
jest promowanie rezultatów projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, European Language 
Label, SElfie+). Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizuje 
wydarzenia odbywające się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Prowadzi działalność 
analityczno-badawczą oraz wydawniczą (wydaje m.in. kwartalniki o tematyce edukacyjnej: 
„Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”). 
Publikacja bezpłatna www.frse.org.pl
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) funkcjonuje od 1993 r. Jest jedyną w Polsce 
instytucją z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi 
programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie 
się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież 
w działaniu”. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-
-2020. Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, 
tj. eTwinning, Eurodesk Polska, Eurydice, Europass, ECVET i EPALE. Wspiera również współpracę 
z krajami Wschodu, poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską 
Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej 
i Kaukazu. Od 2014 r. FRSE uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

Fundacja jest organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, w tym konkursów, których celem 
jest promowanie rezultatów projektów (EDUinspiracje i EDUinspirator, European Language 
Label, SElfie+). Koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizuje 
wydarzenia odbywające się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Prowadzi działalność 
analityczno-badawczą oraz wydawniczą (wydaje m.in. kwartalniki o tematyce edukacyjnej: 
Języki Obce w Szkole oraz Europa dla Aktywnych). 

Publikacja bezpłatna www.frse.org.pl
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