
W Redzie powstaje Klub Liderów Oświaty 

 

 

Redzki Klub Liderów Oświaty to stowarzyszenie entuzjastów nauczania, przestrzeń 

regularnych spotkań kadry zarządzającej edukacją (niezależnie od typu placówki i etapu 

edukacyjnego). Wśród celów przedsięwzięcia wymienia się m.in.: promowanie idei aktywnej 

edukacji, inspirowanie kadry zarządzającej oświatą do wspierania nauczycieli w realizacji 

podstawy programowej z wykorzystaniem nowatorskich pomysłów edukacyjnych, 

promowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, merytoryczną pomoc w tworzeniu 

warunków, które sprzyjają uczeniu się, zapoznanie liderów oświaty ze sprawdzonymi 

rozwiązaniami, gwarantującymi sukces edukacyjny, doskonalenie zawodowe kadry 

zarządzającej oświatą, integrację środowiska liderów oświaty,  nawiązywanie międzyszkolnej 

współpracy,  wymianę doświadczeń edukacyjnych,  zachęcanie do podejmowania twórczych 

działań edukacyjnych,  promowanie miasta Redy jako miejsca sprzyjającego kreatywnej 

edukacji. 

Spotkania członków Redzkiego Klubu Liderów Oświaty odbywać będą się w Urzędzie 

Miasta Redy, zapraszani na nie będą goście – znani w całej Polsce edukatorzy, wykładowcy, 

osoby związane z oświatą. Do momentu wyjścia gminy Wejherowo z czerwonej strefy 

spotkania przeniesione będą w przestrzeń online i odbywać się będą za pośrednictwem 

platformy Zoom. Uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów udziału w działalności 

Klubu.  

Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowano pięć spotkań członków Redzkiego Klubu 

Liderów Oświaty:  

 

30.11.2020 o godzinie 16:00 rozpocznie się spotkanie z panią Ewą Radanowicz, 

dyrektorką Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, 

która w 2016 została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools, 

ekspertem ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich                                 

i międzynarodowych, autorką książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”, współinicjatorką 

ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji; 

 



 

16.12.2020 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z panią Oktawią Gorzeńską, 

ekspertką ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji, absolwentką 

Leadership Academy for Poland, wieloletnią dyrektorką szkoły z mocą zmieniania świata, 

twórczynią szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft, członkinią Rady 

Programowej, a także doradczynią dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora  

Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, twórczynią Akademii 

Przywództwa Edukacyjnego, szefową Działu Edukacji w Photon Education, współinicjatorką 

ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego projektu społecznego 

nauczycieli lekcjewsieci.pl, autorką poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji 

zdalnej i innowacji; 

 

18.02.2021 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z panem Sławomirem Stromskim, 

który ma  20 lat pracy w szkolnictwie, w tym 9 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem i 

zarządzaniu szkołą, wspiera procesy edukacyjne i wychowawcze uczniów, a także motywuje 

pracowników uświadamiając ich mocne strony w myśl Agile Leadership, jest otwarty na 

zmiany i zaangażowany we wdrażanie zmian w szkolnictwie, wprowadza innowacyjne 

rozwiązania w organizacji pracy oraz w obszarze edukacji i wychowania, za co jest 

wielokrotnie nagradzany, a szkoła pod jego kierownictwem jako pierwsza w swojej gminie 

wprowadziła „chmurę” jako przestrzeń dla dokumentacji szkolnej; 



 

16.04.2021 o godzinie 16:00 rozpocznie się spotkanie z panią Beatą Gwizdałą, 

nauczycielką języka polskiego, informatykiem, logopedą, coachem i dyrektorem w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim, współtwórczynią bloga Lekcje szyte na 

miarę, ambasadorem Wiosny Edukacji; 

 

4.06.2021 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z panem Adamem Perzyńskim, 

nauczycielem wychowania fizycznego i informatyki, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 27 

im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku., nagrodzonym w plebiscycie Gdańsk Miasto 

Przedsiębiorczości w kategorii Przedsiębiorczość w edukacji, autorem innowacji 

pedagogicznych, prelegentem konferencji edukacyjnych, pasjonatem tworzenia przestrzeni 

edukacyjnych, założycielem organizacji pozarządowych. 

Organizatorami działalności Redzkiego Klubu Liderów Oświaty są Miasto Reda oraz 

Irmina Żarska, koordynator do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji i nauczyciel 

języka polskiego w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie oraz 

współtwórczyni, wykładowca i opiekun kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy             

z uczniem w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, twórczyni i koordynator ogólnopolskich 

oraz lokalnych inicjatyw mających na celu propagowanie kreatywnej i innowacyjnej edukacji, 

współtwórczyni i liderka projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”, założycielka Redzkiego 



Klubu Kreatywnego Nauczyciela, pomysłodawczyni, koordynator i współtwórczyni 

cyklicznych konferencji edukacyjnych: Redzkiego Maratonu Edukacyjnego, Letniej 

Akademii Innowacyjnego Polonisty, Redzkiego Półmaratonu Edukacyjnego, Zimowej 

Akademii Innowacyjnego Polonisty, „Chcę Wam pokazać jak…” i „Chcę Wam opowiedzieć 

o…”, ambasadorka Wiosny Edukacji, ekspertka WikiSzkoły, autorka strony Irmina Żarska                  

– Rysunkowy język polski, którą obserwuje ponad 19 tysięcy osób. 

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z działalnością Klubu udziela Irmina 

Żarska (i.zarska@ateneum.edu.pl). Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza: 

https://forms.gle/6hNkszAct22MVr3Y6.  
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