
AILI KENDARU

Info- ja 

kommunikatsiooni-

tehnoloogia, 

logistika 

ning kaubandus 

üksuses 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul on Aili tunnid põhjalikud, 

kasulikud, huvitavad ning väga hästi üles 

ehitatud. Tema tundides saavad õpilased 

alati kenasti teemadest aru. Samuti on Aili 

õppematerjalid asjakohased ning õpilased 

reaalselt õpivad ka midagi, mis tagab uusi 

vajalikke teadmisi. Lisaks hindavad 

õpilased sedagi, et Aili on lõbus, 

rõõmsameelne ning vajadusel aitab 

õpetamisel murekohtasid lahendada.



KATI ADUL

Turismi-, 

toitlustus- ja 

majutusteenindus, 

tervishoid- ja 

sotsiaalteenused 

üksuses 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul oskab Kati 

tundides õpetatavat hästi lahti 

seletada ning vajadusel 

küsimuste korral abi pakkuda. 

Lisaks hinnatakse Kati puhul 

seda, et ta on lõbus, lahke, 

sõbralik ning igati tore õpetaja.



MAILI RANNAS

Info- ja 

kommunikatsiooni-

tehnoloogia, 

logistika 

ning kaubandus 

üksuse 

juhtõpetaja

Õpilaste sõnul on Maili tundides 

meeldiv olla, kuna need on põnevad, 

huvitavad ning toredad. Ta oskab 

õppematerjale hästi lahti seletada ning 

reaalselt tegeleb ka õpilastega. 

Vajadusel on abistav nii nõu kui ka 

jõuga. Lisaks hinnatakse Maili puhul 

tema vastutulelikust, sõbralikust ning 

südamlikust.



MARIKA KASVAND

Turismi-, 

toitlustus- ja 

majutusteenindus, 

tervishoid- ja 

sotsiaalteenused 

üksuses 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul on Marika tunnid 

põnevad ning sisurikkad. Ta teab 

täpselt mida tundides teeb ning 

õpilastelt ootab, aga aitab ka alati 

kui abi on vaja. Marika puhul 

hinnatakse tema heasüdamlikust, 

vastutulelikust, tarkust 

ning töökust.



ENE PENER

Üldharidus 

ainetes inglise 

keele õpetaja

Õpilaste sõnul on Ene tundidesse alati 

hea minna, kuna tema loodud kord 

suudab panna õpilased heas mõttes 

tundide vastu huvi tundma. Enega on 

kerge suhelda, kuna ta on rahumeelse 

ning viisaka iseloomuga, ent samas ka 

särav. Lisaks hinnatakse ka seda, et Ene 

oskab tunnimaterjali teemasid ilusti lahti 

seletada, aga on ka stiilne õpetaja.



AIVAR KALMUS

Põllumajandus-

üksuses

(taime-ja 

loomakasvatus) 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul on Aivar hea õpetaja, 

kes õpetab asjad hästi selgeks ning 

oskab luua tundides positiivset 

meeleolu. Igav temaga juba ei hakka, 

kuna nalja oskab visata ka. 

Õpilastele meeldib seegi, et Aivari 

tunnid on huvitavad ja ta oskab 

rääkida mõistlikku ning tarka juttu.



HELLE KILK

Hobuhooldaja 

eriala õppijate 

kutseõpetaja ning 

praktikajuhendaja

Õpilaste sõnul on Helle sõbralik ning 

rõõmsameelne õpetaja, kes saab kõigiga 

hästi läbi ning kellega on tallis alati hea 

olla. Helle tunnid on huvitavad ning 

õpetlikud, kuna ta oskab need läbi viia 

loovalt ning toob elulisi näiteid. Samas on 

Helle positiivsus ning huumorimeel ka 

köitev. Lisaks hinnatakse Helle puhul seda, 

et ta on nooruslik ja hooliv ning oskab ära 

kuulata õpilaste muresid, mis ei ole seotud 

ainult koolitöödega ning vajadusel aitab 

neid lahendada.



IVAR KOHJUS

Energeetika ja 

automaatika, 

ehitus,

transpordi-

vahendite 

juhtimise üksuse 

juhtõpetaja

Õpilaste sõnul on Ivar igati 

rahulik, mõistlik ning abivalmis 

õpetaja, kelle poole saab alati 

pöörduda. Temaga ei ole igav, 

kuna paigas on ka hea 

huumorisoon, mis õpilastele 

meeldib ning peale läheb. 



MAIU ROIO

Energeetika ja 

automaatika, 

ehitus,

transpordi-

vahendite 

juhtimise üksuse 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul on Maiu hea õpetaja aga ka 

vinge juhendaja, kes suudab ning oskab kõike 

puust ja punaseks selgeks teha. Lisaks on ta 

lõbus, abivalmis ning positiivne inimene, 

kellel on paigas ka õpilastele pealeminev

huumorisoon. Samuti mõistab ta ka õpilaste 

nalju. Maiu puhul hinnatakse sedagi, et ta 

teeb õpilastega koostööd, on hooliv ning 

muretseb ka õpilaste heaolu pärast. Kui vaja, 

viib kasvõi koju või EMO-sse ära.



REIN KUUSEMETS

Energeetika ja 

automaatika, 

ehitus,

transpordi-

vahendite 

juhtimise üksuse 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul omab Rein 

vajalikke teadmisi, mida 

õpilastele edasi anda. Ta teeb 

enda tööd hästi, oskab teemasid 

asjalikult lahti seletada ning on 

igati tore õpetaja, kelle tundides 

igav ei hakka.



VILLU HAAVA

Transporditehnika 

üksuses 

kutseõpetaja

Õpilaste sõnul on Villu oma valdkonnas 

kogenud ning targa jutuga õpetaja, kes 

oskab tunniteemasid huvitavalt, 

loogiliselt ja arusaadavalt lahti seletada 

ning anda asjalikku ülevaadet. Lisaks 

hinnatakse Villu puhul seda, et ta oskab 

teha nalja, on hea, mõistlik 

ning rahulik õpetaja.


