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Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Ο Δηεπζπληήο θαη ην Δηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ 41νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Πεηξαηά ζαο
επραξηζηεί ζεξκά γηα όια όζα καο έρεη πξνζθέξεη ν δήκνο καο από ην μεθίλεκα ηεο λέαο
ζρνιηθήο ρξνληάο.
Είλαη αμηέπαηλε ε δηάζεζή ζαο γηα αγαζηή ζπλεξγαζία, ακέξηζηε θαη δηαξθή ζπλεηζθνξά
ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ θαζώο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ απηή ηε
δύζθνιε πεξίνδν πνπ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο,
ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ.
Γηα άιιε κηα θνξά επηβεβαηώλεηαη ε αξκνληθή ζρέζε θαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα
ζην ζπνπδαίν ξόιν ζαο θαη ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο καο θνηλόηεηαο. Όια απηά απνηεινύλ
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ καο ζηόρνπ πνπ δελ είλαη άιινο από
ηελ δεκηνπξγία ελόο ζρνιείνπ θηιόμελνπ θαη αζθαιέο γηα όια ηα παηδηά, παξέρνληαο ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ θαη ηε δεκηνπξγία ελόο επράξηζηνπ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην «Σρνιείν ηεο
θαξδηάο καο», όπσο ζπλεζίδνπκε λα ην απνθαινύκε.
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζα ζέιαµε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ζε
ειεθηξνληθό εμνπιηζκό ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο (410 Δεκνηηθό Σρνιεηό Πεηξαηά) θαζώο
θαη ησλ καζεηώλ καο.

Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία πνπ δείρλεη ν δήκνο καο γηα
εμνπιηζκό ησλ ζρνιείσλ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
κηθξνύο καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνύλ από λσξίο κε ηνλ ππέξνρν θόζκν ηεο
πιεξνθνξηθήο.
Σε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν γηα ηε ρώξα καο, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ε δηαθνπή ηεο
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ε δηδαζθαιία από απόζηαζε αλέδεημαλ πνιιά
δεηήκαηα, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ θαη θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ
νιόπιεπξε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ καο. Πνιιέο θνξέο ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πην
ζύλζεηα από ό,ηη ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα είλαη απηό πνπ
αθνξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηεο ζρνιηθήο καο
κνλάδαο κε ηελ άληζε θαηαλνκή ςεθηαθώλ πόξσλ. Οη ππνινγηζηέο ζην ζπίηη αιιά θαη ε
ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν, ζε απηή ηελ όκνξθε θησρνγεηηνληά ηνπ δήκνπ καο, δε ζεσξείηαη
σο θάηη δεδνκέλν θαη απηνλόεην. Απηή ε νδπλεξή πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγεί, ινηπόλ,
απηό πνπ νλνκάδεηαη «ςεθηαθό ράζκα», έλα γεγνλόο πνπ ην βηώλνπκε θαζεκεξηλά ζηε
γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο.
Σην πιαίζην απηό ζαο παξαθαινύκε λα εμεηάζεηε ην αίηεκά καο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεηε αθόκε κηα θνξά ραξά ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά
ηνπ ζρνιείνπ καο θαιύπηνληαο κέξνο ησλ αλαγθώλ ζε ππνινγηζηέο θαη ηάκπιεη πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο

Σας εσταριστούμε πολύ!
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