
 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIEWCZĄT 

W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

 

 

Zaplanowane działania:  

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie: 

✓ Informacja na stronie CDN PBP w Koninie oraz post na Facebooku promujący upowszechnienie idei tego 

święta 

✓ Wystawa książek „Słaba płeć – problemy nastolatek” 

✓ Wystawa książek „Niezwykłe książki dla niezwykłych dziewcząt” 

✓ Prezentacja gier planszowych „Granie rozwija!” 

✓ Promocja książek dla dziewcząt metodą Sleevface 

✓ Dekoracja holu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt 

✓ Obrazek interaktywny w Genially: „Dziewczyny, które chcą zmienić świat”, zamieszczony na stronie 

internetowej CDN PBP w Koninie 

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole: 

✓ Wystawa książek „Równouprawnienie płci” 

✓ Interaktywne puzzle (plakat promujący święto) zamieszczone na stronie internetowej CDN PBP w Koninie 

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy: 

✓ Wystawa okolicznościowa książek poruszających problematykę kobiet i dziewcząt na całym świecie 

✓ E-wystawa „Siła jest kobietą” 

✓ Recenzja książki „Ciało kobiety, mądrość kobiety: jak odzyskać i zachować fizyczne i emocjonalne zdrowie” 

Christiane Northrup, tłumaczenie Katarzyna Emilia Bogdan, zamieszczona na stronie www.wirtualnyregion.pl 

oraz Facebooku 

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku: 

✓ Plakat promujący akcję, rozesłany będzie do placówek oświatowych z Turku i powiatu tureckiego 

✓ Zabawa interaktywna: „Kobiece święta” – do wykorzystania przez nauczycieli podczas promowania 

wydarzenia Międzynarodowy Dzień Dziewcząt w Wielkopolskich Instytucjach 

✓ Wystawa książek w siedzibie Filii w Turku: „Niezwykłe kobiety” 

 

  



 

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – działania doradców 
 

Lp. Działanie Termin 
Imię  

i nazwisko 
Uwagi 

1. Siedem wspaniałych kobiet 7.10.2021 Krzysztof Celka 

https://create.kahoot.it/share/miedzyn
arodowy-dzien-dziewczat-siedem-

wspaniaych-kobiet-cdn-
konin/9092c088-1408-41ce-9f08-

985afce411e2 lub wpisać w 
wyszukiwarce platformy CDN Konin  

2. 
EDU_dzielnia – Czytanie fragmentu 
książki „Dziewczynki latają wysoko” 

11.10.2021 Beata Kubsik 
https://www.youtube.com/watch?v=lk9

GYq4xVOE  

3 
„Oto ja: – portret dziewczyny”. 
Parafraza wiersza W. Szymborskiej 
„Możliwości” 

11.10.2021 Jolanta Żukowska 
link zostanie umieszczony po 

utworzeniu Swaya 

4. 
Polskie noblistki w dziedzinie 
literatury 

11.10.2021 Agata Różańska 
https://view.genial.ly/61606c1b19b71e

0dd2ec9854/presentation-basic-
presentation  

5. 
Girl power – porozmawiajmy 
o problemach nastolatek. Promocja 
obchodów MDD na stronie szkoły 

11-15.10.2021 Mariola Felczyńska 
link zostanie umieszczony po 

zrealizowaniu działania 

6. 
Niezwykłe kobiety w naukach 
przyrodniczych 

11.10.2021 Jolanta Staszak 
materiały do wykorzystania na lekcję 

wychowawczą 

7. Biblijne bohaterki i orędowniczki 13.10.2021 Anna Dobropolska 
https://view.genial.ly/616325d699bd96

0dd1b3305f/presentation-biblijne-
bohaterki-i-oredowniczki 

    

Konin, 11.10.2021  
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