Οι ομιλίες κατά την παρουσίαση του βιβλίου μου «Κύματα»
Ίδρυμα Πορφυρογένη Αγριάς
Γενικό Λύκειο Αγριάς
Κύκλος Εκδηλώσεων Λόγου
Πέρσι, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, έγινε η παρουσίαση του δεύτερου τόμου των
Θεμάτων Φυσικής, «Κύματα».
Επειδή ήξερα ότι θα με τιμήσουν με την παρουσία τους και άτομα που δεν θα είχαν
τις ειδικές γνώσεις τις οποίες απαιτεί το συγκεκριμένο βιβλίο, προσπάθησα να «φτιάξω» μια ομιλία για όλους.
Από τη μια πλευρά να απευθύνεται σε Φυσικούς υπενθυμίζοντας τις ευθύνες μας
και από την άλλη να δίνει στους μη ειδικούς μια ανάγλυφη εικόνα της «ποιότητας»
της φυσικής και της διδασκαλίας της στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
............
Δίνω λοιπόν σήμερα την ομιλία μου με τις εξής επισημάνσεις
α) Προσπάθησα να απευθυνθώ σε όλους, ειδικούς και μη ειδικούς και συνεπώς σε
κάποια σημεία ή ξεφεύγω από την επιστημονική αυστηρότητα ή επαναλαμβάνομαι
β) Επέλεξα σε όλες τις αρχές αβεβαιότητας το δεύτερο μέλος να είναι 1 (αποδίδοντας
την τιμή αυτή σε επιλογή ορισμών, όπως π.χ. ο κυματαριθμός και σε επιλογή μονάδων).
Το έκανα γιατί η ιδιαίτερη αξία των συγκεκριμένων αρχών δε βρίσκεται στην τιμή
του δεύτερου μέλους, αλλά στο γεγονός ότι αυτό το μέλος δε μπορεί να είναι ΠΟΤΕ
μηδέν
......
...............................
Η ομιλία μου

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μου κατά
την παρουσίαση του βιβλίου "Κύματα"

Το καλωσόρισμα και οι ομιλίες των (κατά σειρά εμφάνισης) κ.κ.


Θωμάς Καρανίκας (Δ/ντης του Γενικού Λυκείου Αγριάς, Μαθηματικός)



Χρήστος Τρικαλινός (Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής του ΕΚΠΑ)



Χρίστος Ξενάκης (Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών)



Παναγιώτης Σαραντόπουλος (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών)

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες των
παραπάνω εισηγητών κατά την παρουσίαση του βιβλίου "Κύματα"
....
..........................
.
Η εικονοληψία και το μοντάρισμα της ομιλίας μου με τρόπο ξεχωριστό, που εμένα
τουλάχιστον με ενθουσίασε, ανήκει στον καλό μου φίλο και συνάδελφο Ηλεκτρονικό
Κώστα Αμυγδαλίτση του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
.....
...................
Με τις εισηγήσεις τους οι παραπάνω τέσσερις ομιλητές και με την εικονοληψία
και το επίπονο μοντάρισμά ο Κώστας, τίμησαν την παρουσίαση του βιβλίου μου
«Κύματα» και βοήθησαν την προσπάθειά μου για ένα καλύτερο σχολικό βιβλίο,
απαραίτητη προϋπόθεση ενός καλύτερου Δημόσιου Σχολείου.

Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ από καρδιάς.

...
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Θρασύβουλος Μαχαίρας

