
 

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd Zmierza Świat” 2021 

 

10 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji 

Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu. 

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: 

prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i 

uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. 

Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 

3 minutowego wystąpienia ustnego.  

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego 

gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje 

i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami. 

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd 

Zmierza Świat” przewidujemy nagrody. 

 

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące: 

 Nowatorskie ujęcie tematu. 

 Zawartość merytoryczna. 

 Forma prezentacji. 

 Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez. 

 

Ważne daty: 

Przesłanie zgłoszenia do 10 maja 2021 

Informacja o przyjęciu do 17 maja 2021 

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd Zmierza Świat” 10 czerwca 2021 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. 

 

 

 

 



 

KOMITET NAUKOWY: 

Aleksandra Botur, WWF 

Katarzyna Frankowiak, MSC 

Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe  

Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe 

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe 

Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe  

Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe 

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe 

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny online w marcu 2021 r.  

 

Aktualne informacje dostępne są również na stronach: 

http://www.iopan.pl/odn2021/km 

http://www.todaywehave.com/Miedzynarodowa_Konferencja_Mlodziezowa_2021.html  

http://stn.edu.pl/km2021 

A także na Facebooku: link wkrótce 

 

Link do poprzedniej Konferencji: http://www.iopan.pl/odn2019/km/  

  

http://www.iopan.pl/odn2021/km
http://www.todaywehave.com/Miedzynarodowa_Konferencja_Mlodziezowa_2021.html
http://stn.edu.pl/km2021
http://www.iopan.pl/odn2019/km/


 

 

International Junior Conference entitled Where is the World is Heading 2021 

 

On June 10, we invite school children and youth to participate in the International Junior 

Conference entitled Where the World is Heading, with respect to ocean and climate change. 

We are open to submissions of an arbitrary form: multimedia presentation, poster, PPT 

presentation, mock-ups, etc. The participants' projects will be available on the Padlet platform 

and will be assessed by the Scientific Committee.  

Additionally, participants will be able to present their project in the form of a 3-minute oral 

presentation (not obligatory). These mini lectures will be preceded by an invited guest, a 

respected scientist. The day ends with announcing the results for the best presentations and 

honoring the winners with prizes and diplomas. 

 

The award committee evaluation criteria are as follows: 

 Innovative approach to the subject. 

 Content. 

 Form of presentation. 

 Presentation of the topic and the ability to convey your theses. 

 

Important dates: 

Submission of the application by May 10, 2021 

Information on admission by May 17, 2021 

International Junior Conference entitled Where is the World is Heading June 10, 2021 

 

Due to the limited number of places, priority is given to applications. 

 

 

 

 

 



 

SCIENTIFIC COMMITTEES: 

Aleksandra Botur, WWF 

Katarzyna Frankowiak, MSC 

Tomasz Kijewski, IO PAN/ Sopot Science Association 

Marta Konik, IO PAN/ Sopot Science Association 

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/ Sopot Science Association 

Monika Wiśniewska, Gdynia Aquarium NMFRI 

 

ORGANIZING COMMITTEE: 

Tomasz Kijewski, IOPAN/ Sopot Science Association 

Marta Konik, IOPAN/ Sopot Science Association 

Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/ Sopot Science Association 

 

Online registration will be available in March 2021. 

 

All information is available at: 

http://www.iopan.pl/odn2021/km 

http://www.todaywehave.com/International_Junior_Conference_2021.html 

http://stn.edu.pl/km2021  

Also on Facebook: soon 

 

Link to the previous edition: http://www.iopan.pl/odn2019/km/  

 

http://www.iopan.pl/odn2021/km
http://stn.edu.pl/km2021
http://www.iopan.pl/odn2019/km/

