
Õpilaste sõnul on Aili lahke, rõõmsameelne, 

lahe ja ülimalt positiivne õpetaja, kes pingutab 

õpilaste heade õppetulemuste nimel.

Aili tunnid on huvitavad ning hinnatakse väga 

tema töökust ja head õppetundide 

korraldamise ja planeerimise oskust. Aili 

õpetusviisi peetakse tõhusaks, kuna ta oskab 

hästi õpetada ja õppematerjale 

professionaalselt edasi anda. 

Lisaks on Aili õpilaste sõnul ka abivalmis, 

vastutulelik, paindlik ja hea 

huumorimeelega õpetaja.

AILI KENDARU

Aili on 

logistika

ja kaubanduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.



Õpilaste sõnul on Kati õpetaja, 

kes õpetab hästi ning oskab 

tundides õpetatavat arusaadavalt 

lahti seletada.

Õpilastel on Katiga tore olla, kuna 

ta omab head huumorimeelt, on 

viisakas, sõbralik ning igati 

abivalmis õpetaja. Temaga on 

meeldiv koostööd teha.

KATI ADUL

Kati on 

toitlustuse 

ja teeninduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.



Õpilased austavad ja tunnustavad Koidat kui 

õppegruppide juhatajat, kes teeb enda tööd 

suure südamega. Teda peetakse konkreetseks 

ja tugevaks isiksuseks. Koida on karm aga 

õiglane, ent omal kohal on ka hea huumorimeel.

Koida pingutab selle nimel, et õpilased enda 

koolitööd jm vajalikku tehtud saaksid. Muretseb 

õpilaste puudumiste ja hinnete pärast. Tema 

pingutused on aga seda väärt, kuna on aidanud 

väga paljusid kooli lõpetamisel.

Lisaks on Koida õpilaste sõnul abivalmis, 

vastutulelik ja sõbralik.

KOIDA MÖLDER

Koida on 

IT, logistika  

ja kaubanduse

valdkonna 

õppegruppide

juhataja.



Õpilaste sõnul on Marika hea ja tark 

õpetaja, kes teab, mida räägib ja õpetab. 

Tema tunnid on sisurikkad, põhjalikud 

ning hästi üles ehitatud.

Marika oskab ära kuulata õpilaste muresid 

ning on mõistva suhtumisega. Ta lihtsalt 

on meeldiv ja usaldusväärne 

isiksus õpilastele.

Marika puhul hinnatakse ka tema 

sõbralikkust, positiivsust ning head 

huumorimeelt.

MARIKA KASVAND

Marika on 

toitlustuse 

ja teeninduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.



Vadim on õpilaste sõnul aktiivne, asjalik, 

vastutulelik ja töökas noortejuht, kes korraldab 

palju erinevaid üritusi ning püüab igati koolielu 

põnevamaks muuta lausa kahes õppekohas. Ta 

oskab noortega suhelda, tajub head huumorit 

ning oskab ka noortepäraseid nalju vastu visata. 

Lisaks peetakse teda ilmekaks ja heaks 

kõnelejaks. Vadim lihtsalt tegutseb palju, juhib 

noortega seotud tööd suure hoolega ja 

südamega ning tema kaudu levib ka 

koolisündmuste info õpilastele kiiresti. 

VADIM ALBRANT

Vadim on 

Järvamaa 

Kutsehariduskeskuses 

nii Paide kui ka Särevere 

õppekohas noortejuht.



Villu on õpilaste sõnul lahe õpetaja, kuna 

ta on rahulik ja heatahtlik, samas ka 

vaimukas, kuna oskab nii ise nalja teha 

kui ka saab noorte naljadest aru.

Villu tunnid on asjalikud, kuna ta omab 

head õppematerjalide käsitlemisoskust, 

õpetab huvitavalt ja seletab kõike lahti 

nii, et koheselt asjadest ka aru saadakse.

Lisaks on Villu ka leidlik, sõbralik, kuulab 

õpilasi hoolikalt ja aitab kui vaja.

VILLU HAAVA

Villu on

auto erialade

õppegruppide 

kutseõpetaja.



Õpilaste sõnul on Epp väga hea, tark, 

sõbralik ning heasüdamlik õpetaja. 

Tema praktikatunnid on põnevad ning 

tekitavad õpilastes hea ja vajalikku tunde.

Epp on ka kohusetundlik ja kannatlik ega 

ärritu kergesti, mida peetakse ühe õpetaja 

puhul suureks vooruseks.

Lisaks on Epp hooliv ja mõistev ning tuleb 

õpilastele alati vastu. Hinnatakse ka tema 

lõbusust, kuna oskab visata nalja.

EPP RUSI

Epp on 

hobuhooldaja eriala 

õppegruppide 

kutseõpetaja.



Vello on õpilaste sõnul tark mees, kes teab, 

mida räägib, kuna tal on head teadmised 

põllumajanduse valdkonnast. Ta on 

konkreetne ja hoiab tundides korda.

Tunnid suudab Vello muuta huvitavaks, 

kuna ta õpetab ja seletab õppematerjale nii 

põhjalikult ja hästi lahti, et isegi ka 

kehvemad õpilased saavad aru.

Lisaks on Vello rõõmsameelne, heatujuline, 

vaimukas ning muhe õpetaja, kes oskab 

teha, aga ka hinnata head huumorit. Samas 

on ta ka abivalmis ning austab õpilasi.

VELLO VILU

Vello on 

põllumajanduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.



Õpilaste sõnul on Ivar tark ning asjalik õpetaja. 

Ivar toimetab koguaeg nii usinalt, et vahet ei 

ole, kas tegemist on klassi- või objektitöödega, 

tema jõuab igale poole.

Positiivselt hinnatakse sedagi, et Ivar hoiab 

järjepidevalt läbi sotsiaalmeedia kanalite teisi 

kursis ehituserialadel toimuvaga. See on ju hea 

tutvustav reklaam tulevaste õpilaste õppima 

meelitamiseks meie kooli.

Lisaks on Ivar heatahtlik ja lahke ning oskab 

visata ka nalju, mis noortele peale lähevad.

IVAR KOHJUS

Ivar on 

ehitusvaldkonna 

õppegruppide 

juhtõpetaja.



Maiu on õpilaste sõnul sõbralik, hooliv ning 

toetav õpetaja, ent aga ka konkreetne ja õiglane.

Vahet ei ole, kas tegemist on pühapäeva õhtu või 

teisipäeva hommikuga, Maiu oskab õpilasi ära 

kuulata, nende muredega tegeleda 

ning motiveerida.

Maiu tunneb hästi enda õpetatava eriala 

valdkonda, õpetab suurepäraselt ning seletab 

kõike arusaadavalt lahti.

Lisaks õpetab Maiu erialaga seonduvat lõbusas 

ning kaasahaaravas stiilis, mis ka õppimise 

koheselt lõbusamaks muudab.

MAIU ROIO

Maiu on 

ehitusvaldkonna 

õppegruppide 

kutseõpetaja.


