Sažetak
Galileo Galilei je još u 17. stoljeću ustvrdio „Svemir je pisan jezikom matematike“. Ona prožima svijet oko nas,
s njome se susrećemo još u najranijoj dobi, te nas dalje uporno prati tijekom našega obrazovanja. Ali, previše
matematike koje učimo u školi ne djeluje privlačno, niti je usto dobro motivirana, pa nakon godina učenja,
mnogima ostane nerazumljiva i odbojna. Doživljavaju je samo kao mnoštvo brojeva, računanja i brojnih pravila
koja treba primijeniti.
Može li drukčije? Može li matematika biti zabavna i izazovna?
Na tribini želimo pokazati da je matematika puno više od pukog računanja. Ona nas uči kako razmišljati
logički, kritički i kreativno. Pomaže nam dokučiti skrivene istine i strukture u svjetovima čiji su objekti
apstraktni, ali kojih nam primjene omogućuju i razumijevanje svijeta koji nas okružuje. Nizom primjera
pokazat ćemo kako nas matematika može iznenaditi, produbiti ili korigirati našu intuiciju, otkriti se u igrama i
umjetnosti, a u konačnici, i riješiti neke probleme s kojima se susrećemo.
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Znanstveno se bavi istraživanjima u
dva područja – u diferencijalnoj
geometriji i u matematičkom
obrazovanju. U području
matematičkog obrazovanja vodila je
i sudjelovala u mnogim razvojnim i
znanstvenim projektima, od
nacionalnoga razvojnog projekta
uvođenja državne mature,
interdisciplinarnog projekta
edukacijskih istraživanja u
matematici i ﬁzici, do
međunarodnih projekata MERIA i
TIME za razvoj nastavnih materijala
za istraživačku nastavu u
matematici. Znanstveno područje
matematičkog obrazovanja mlada je
znanstvena disciplina u Hrvatskoj, s
nevelikim brojem naših istraživača,
ali istovremeno svjetski etablirana.
Sa željom da se to područje aﬁrmira
i osnaži u Hrvatskoj, Željka Milin
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