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Vážení študenti, 

v záujme zvyšovania kvality našej školy Vám ponúkam možnosť zúčastňovať sa na: 

 zdokonaľovaní práce profesorov školy, 

 hľadaní účinnejších metód samotnej výučby,  

 motivovaní Vás, študentov,  

 zvyšovaní záujmu o štúdium, 

 snahe dosahovať Vaše lepšie študijné výsledky. 

Staffino je aplikácia, vďaka ktorej môžete vyjadriť svoj názor na výučbu. Vyučujúcich môžete chváliť, 

prejavovať im svoju úctu a uznanie alebo im odporučiť, ako by mohli byť ich hodiny zaujímavejšie.   

Prečo hodnotiť ? 

 Vaše hodnotenie padne na úrodnú pôdu, pretože pochvaly si môžu prečítať všetci študenti, 

rodičia, verejnosť ale aj vedenie školy a profesori školy, pripomienky dostane len riaditeľ školy, 

ktorý môže citlivo a konštruktívne zasiahnuť, 

 problém sa môže vyriešiť rýchlo, efektívne a diskrétne, riaditeľ školy Vám môže odpovedať 

v priebehu niekoľkých minút, čím sa čokoľvek dá vyriešiť bez zbytočných prieťahov,  

 ak profesorov či výučbu otvorene pochválite, dozvedia sa to kompetentní, Vaše ďakujem má 

veľkú moc, dokáže potešiť nielen ucho profesorov, ale Vaša spokojnosť bude posunutá 

zodpovedným nadriadeným, 

 môžete skvalitniť vzdelávací proces v škole, ktorú navštevujete, Vy najlepšie viete, čo Vám chýba, 

posuňte Vaše tipy a rady, niekoľkými klikmi môžete zvýšiť kvalitu, vedenie školy každý nápad od 

študentov víta, 

 cez Staffino môžete hodnotiť všetko, kvalitu výučby a študijných odborov, prístup profesorov 

školy alebo materiálne vybavenie školy, 

 hodnotením môžeme spoločne zvyšovať kvalitu, poukazujme na nedostatky a chváľme tých, ktorí 

do práce dávajú srdce, spravidla až 8 z 10 hodnotení sú pochvaly, s kvalitnejšou výučbou 

získame všetci. 

Ako začať ? 

1. Stiahnite si aplikáciu Staffino. 

 

 

2. Prihláste a registrujte sa cez Google alebo Facebook.  

3. Vyberte osobu, ktorú chcete hodnotiť.  

4. Ohodnoťte poďakovaním alebo pošlite pripomienku.  

 

Spoločnými silami môžeme dosiahnuť stanovené ciele.  

Ďakujem, že svojím hodnotením prejavíte záujem o našu školu, Strednú priemyselnú školu 

elektrotechnickú v Prešove. 

 

Ing. Slavomír Kožár, MBA v.r. 

            riaditeľ školy 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staffino.app.android
https://itunes.apple.com/sk/app/staffino/id820618515?mt=8

