2020 AURAAMAT
EESTI ASJA AJAJA – MARIKE REEDLA

Marike Reedla töötab meie koolis toitlustuse ja teeninduse valdkonna õpetaja
ja mõisa perenaisena.

10 aastat oleme mõisas tähistanud Eesti sünnipäeva. Ka kõik need aastad oleme
saanud osaleda väga maitsval ja soliidsel peol ja seda kõik tänu Marikesele. Võime
ütelda, et Marike on mõisa köögist Eesti asja ajanud 10 aastat.

AASTA ÕPETAJA 2020 – HELLE KILK

Helle Kilk töötab meie koolis hobueriala õpetajana.
Helle on meie kooli vilistlane kes töötab hobuerialade õpetajana ning juhib talli tööd.
Tema osalusel on arenenud eriala ja õpe on muutunud oluliselt praktilisemaks ning
seeläbi kvaliteetsemaks. Tänu Hellele lähenetakse igale õpilasele individuaalselt,
neid toetatakse ja kaasatakse. Suur osa eriala kutseeksamitest on Helle kanda ja
selle tulemusena on õpilased sooritanud kutseeksamid väga edukalt.
Helle on õpilastele autoriteet ning kollektiivile suur eeskuju.

AASTA ÕPPIJA 2020 – KÜLLI MARRANDI

Külli Marrandi töötab õppe- ja arendustöö üksuse juhatajana.
Õppe- ja arendustöö üksuse juhina peab Külli oluliseks enesetäiendamist ja pidevat
juurdeõppimist ning soovib olla selles ka eeskujuks. Ta on arendanud ennast
mitmekülgselt kutsehariduse valdkonnas ning osalenud paljudel täienduskoolitustel.
2020 aastal lõpetas Külli magistriõpingud Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni
erialal. Tema uutest teadmistest on kasu nii koolile kui ka igale kolleegile. Kõik ikka
selleks, et olla maailma parim kool.

AASTA EDUKAIM 2020 – GÄRT OSELIN

Gärt Oselin on meie koolis täienduskoolituste koolitusjuht.
Tänu Gärdile on RKT (Tasuta riikliku koolitustellimuste) kursuste arvu poolest on
Järvamaa Kutsehariduskeskus juba aastaid TOP kolmes kutseõppeasutuste seas.
Gärt suunab koolitöötajaid koostama uusi RKT õppekavasid. Koostöös Töötukassa
ja meie õpetajatega on ta välja töötanud erinevaid õppekavasid.
Gärt vaatab tulevikku. Näiteks kui tasuta riikliku koolitustellimuste rahastus peaks
sellisel kujul lõppema, siis juba praegu suunab ta pakkuma ka tasulisi asjalikke
kursuseid.

AASTA HEATEGU 2020 – MARI ANNILO

Mari Annilo on meie koolis Paide õppekohas kantseleispetsialist-juhiabi.
Mari on oma rahulikul moel alati ja igas olukorras valmis tulema kõikidele appi
töödokumentide vormistamisel.
Kui Mari poole mingi mure või probleemiga pöördutakse, on ta alati abivalmis ja
toetav ning aitab kaasa mõelda ja lahendusi leida.

AASTA TULEMUS 2020 – RIINA MUUGA

Riina Muuga on meie koolis tugitalituse juhataja.
Riina eestvedamisel on edukalt hakanud tööle meie kooli tugitalitus. Temast on ikka
ja alati abi kui on tekkinud kooli või üldse kutseharidust puudutavaid küsimusi.
Näiteks kvaliteedi hindamine, õppekavade koostamine jne.
Kui kuskilt mujalt nõu ei saa, siis Riina ikka teab ja aitab.

AASTA VÕITJA 2020 – URVE VENE

Urve Vene on meie kooli kulujuht.
Tänu Urve aktiivsele tegutsemisele sai alguse Särevere õppekoha peamaja
renoveerimine, mis kestis terve aasta. Lõpuks valmis ilus, moodne ning ajaga
kaasaskäiv uudne koolihoone.

AASTA TÖÖTAJA 2020 – VADIM ALBRANT

Vadim Albrant on Järvamaa Kutsehariduskeskuses nii
Paide kui ka Särevere õppekohas noortejuht.
Õpilaste sõnul on Vadim lahke, positiivne, seltskondlik ning noortepärane inimene,
kellega saab avatult vestelda erinevatel teemadel. Ta on ettevõtlik ja viib läbi palju
erinevaid kooliüritusi, kaasates sinna ka õpilasi.
Vadimi puhul hinnatakse ka tema head huumorimeelt, mis sobib noortega kokku,
muutes nende tuju heaks. Temaga on lõbus ning põnev. Lisaks tegeleb ta ka
õpilaste huvidega ning on igati toetav. Tihtipeale pöördutakse erinevate kooliga
seotud küsimustega just Vadimi poole. Isegi kui ta mõnele küsimusele vastust ei
tea, uurib info välja.
Ilma Vadimita ei oleks koolielu nii põnev.

AASTA ÕPILANE 2020 SÄREVERE ÕPPEKOHAS – MARIT PUDEL

Marit Pudel omandas põllumajandustöötaja eriala.
Õpetajad iseloomustavad Maritit kui rahulikku, kohusetundlikku ja heade erialaste
teadmistega õpilast, kes saab hakkama nii tehnika kui loomadega. Marit
on tegutseja, kes vajadusel küsib nõu, ega tee asju iseenese tarkusest.
Tegutseda jõuab ta mitmes valdkonnas. Lisaks edukale õppetööle on ta esindanud
kooli,
tegelikult
ikka
vabariiki,
Poolas
toimunud rahvusvahelisel
põllumajandusvõistlusel AgrOlympic ning EUROPEA loomade hindamise võistlusel
Austrias. Tema eestvedamisel on meie õpilased aidanud korraldada Luige Maaelu
Näituslaata ning kooliürituste läbiviimisel on olnud ta noortejuhi paremaks käeks.
Oma kursusel ainsaks tüdrukuks olnud noormeeste hulgas on Marit hea
huumorimeele ja arenenud õiglustundega, aga ka juhiks, kelle sõna maksab. Tema
peale saab kindel olla.

AASTA ÕPILANE 2020 PAIDE ÕPPEKOHAS – ALVIN MATTHIAS PRUUS

Alvin Matthias Pruus omandab
IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala.
Meie kooli moto “Õppimine on südameasi“ on kohane iseloomustamaks Alvin
Matthiast. Loomult tagasihoidlik noormees omab kindlat sihti ning liigub selle suunas
oma tegemisi liigselt eksponeerimata, vajamata ilmtingimata eesliinil olemist. Märkab,
kus tema abi on hetkel vajalik ja teeb asja ära. Liitus õpilasesindusega, sest nii tundus
õige.
Alvini teiseks südameasjaks on jalgpall, kus nii väljakul kui ka tubli väravavahina annab
meeskonna hüvanguks endast parima. On korduvalt esindanud kooli jalgpallivõistlustel.
Võistkond on saavutanud auhinnalisi kohti.

