Daha iyi bir Dünya için Matematik
14 Mart’ta, Dünya Matematik Günü kutlanıyor
Basın Açıklaması
(14.03.2021, Paris). 14 Mart'ta UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Matematik Günü (IDM) “Daha İyi Bir
Dünya İçin Matematik” teması altında düzenlenecek. Matematiğin güzelliğini ve önemini kutlayarak, bu
disiplinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada oynadığı temel rol
vurgulanmakta. Dünya Matematik Birliği tarafından düzenlenen IDM, sınıflardaki kutlamalar da dahil olmak
üzere 2021'de sanal ve yüz yüze kutlamaların bir karışımını içeriyor. IDM 2021, 70 küsur ülkede 400’ü aşan
etkinlikle kutlanıyor.
“Matematik, birçok teknik uygulamasıyla artık hayatımızın tüm alanlarının temelini oluşturuyor.
Algoritmalarla birlikte matematik, yapay zeka ve teknolojik sorunlarda önemli bir rol oynamakta- ve COVID19 salgını ve iklim değişikliği gibi küresel konuları ele alırken, zamanımızın zorluklarına yanıt vermede
matematiğin önemini bir daha hatırladık.” diyor UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay.
IDM 2021'in yeni özelliği bir Poster Yarışması: tüm dünyada iki binden fazla okul ve kuruluşta, her biri
temanın bir yönünü temsil eden posterler üretildi: "Daha İyi Bir Dünya için Matematik". Bu afişler, açık bir
lisans altında herkesin kullanımına sunulacak.
IDM 2021 tüm kıtalarda kutlanıyor: Madagaskar'dan Gambiya'ya, Panama'dan Şili'ye, Arnavutluk'tan
Malezya'ya, Bangladeş'ten Avustralya'ya dünyanın her yerinden insanlar festivaller düzenliyor. Üç dilde
(İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) uluslararası bir canlı kutlama 14 Mart, 14:00-18:00 UTC arasında
gerçekleşecek. Ayrıca, IDM web sitesinde 48 saat canlı yayın Yeni Zelanda saatiyle 00: 00'da başlayacak
ve Pasifik saatiyle 24: 00'te sona erecek. Ayrıca, matematik dernekleri, araştırma merkezleri, müzeler,
okullar ve üniversitelerde, yarışmalar, konferanslar, sergiler, konuşmalar düzenlenmekte.
Tüm bilgilere www.idm314.org sitesinden ulaşılabiliyor. Türkçe olarak
https://betterworld.idm314.org/index_tr.html linkinde matematiğin daha iyi bir dünyaya katkılarını görmek
mümkün.
IDM projesinin yaratıcısı Montreal Üniversitesi'nden Christiane Rousseau, “Pandeminin kasvetli ortamında
IDM, okullarda heyecan verici ve düşündürücü etkinlikler için bir fırsat. Öğrenciler matematiğin bir salgının
yayılmasını anlamaya nasıl yardımcı olduğunu ve adil paylaşım teorisinin daha adil politikalara nasıl izin
verdiğini keşfedebilirler." diyor.
Dünya Matematik günü logoları: https://www.idm314.org/logos.html
Basın bülteni: https://www.idm314.org/press_kit.html
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