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Aili on õpilaste arvates 

lahke, tore, abivalmis ning 

hea õpetaja. Lisaks on ta 

mõistev ja vastutulelik.

Aili tunnid on huvitavad, 

hästi läbimõeldud ning 

arusaadavalt ülesehitatud. 

Ta selgitab ning õpetab 

suurepäraselt.

AILI 

KENDARU

Aili on 

logistika ja 

kaubanduse

valdkonna

kutseõpetaja.



KATI 

ADUL

Kati on 

toitlustuse 

ja teeninduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.

Õpilased hindavad Kati puhul tema 

rõõmsameelsust, positiivsust ning 

töökust. Temaga saab rääkida 

kõigest, samas motiveerib ta ka 

õpilasi õppetöös. Ta on lahke, 

rahulik ja sõbralik.

Kati õpetab hästi ning suudab 

muuta tunnid huvitavaks ja 

lõbusaks. Ta on ka hea suhtleja 

ning suurepärane naljaviskaja.



MARIKA 

KASVAND

Marika on 

toitlustuse 

ja teeninduse 

valdkonna 

kutseõpetaja.

Õpilaste arvates on Marika 

kogenud õpetaja, kes omab häid 

õpetamismeetodeid. Ta oskab 

tundide teemadega soetud 

küsimustele vastata.

Marika on range aga õiglane ja 

hea õpetaja. Kui vaja, viskab 

nalja ka. Lisaks on Marika 

konkreetne, tegus, aus ja 

vastutulelik.



IVAN 

TSVETKOV

Ivan töötab 

meie koolis 

kutseõpetajana.

Ivani peetakse õpilaste poolt 

rahulikuks ja kannatlikuks 

õpetajaks, kelle tunnis on 

hea osaleda. Tema tundidest 

saab palju vajalikku infot. Kui 

õpilastel on abi vaja, võib 

julgelt küsida. Ivan oskab 

tundidega seotud teemasid 

arusaadavalt lahti seletada.



AIVAR

KALMUS

Aivar on 

põllumajandus 

valdkonna 

kutseõpetaja.

Aivar on õpilaste arvates lahe, 

viisakas ning jutukas õpetaja, 

kes oskab hästi õpetada ning 

nõustada. Teda hinnatakse kui 

rohkete teadmistega 

praktikajuhendajat, kes viib tunnid 

huvitavalt läbi, muutes need 

põnevaks ja samal ajal osates ka 

õpiraskustega õpilastele 

arusaadavalt õpetatut selgeks teha. 

Aivar suhtub õpilastesse 

lugupidavalt ja oskab häid nalju 

visata.



Helle on õpilaste arvates rõõmus, 

heasüdamlik, kohusetundlik ja hea suhtleja. 

Ta hoolib õpilastest ja on toeks, kui on abi 

vaja. Üritab aidata isegi siis kui õpilase 

murekohad ei ole seotud koolieluga.

Helle oskab olla kannatlik, aga vajadusel 

ka konkreetne ning range. Ta mõistab 

teismeliste nalju ja oskab arvestada 

õpilastega.

Hellega juba igav ei hakka, kuna ta omab 

häid õpetamismeetodeid. Tema juhised on 

tundides täpsed ja korrektsed, aga samas 

ka huvitavad. 

Ausa ja kohusetundlikuna, oskab Helle 

teha tõsist tööd ja nalja lahus hoida, 

kuid vajadusel need ka ühildada. 

HELLE

KILK

Helle on 

hobuhooldaja eriala 

õppegruppide

kutseõpetaja.



MAIU

ROIO

Maiu on 

ehitusvaldkonna

õppegruppide

kutseõpetaja.

Maiu on õpilaste arvates hooliv ja 

usaldusväärne õpetaja, kes teeb 

enda tööd hästi ning armastusega. 

Tema praktilised tunnid on 

huvitavad ja õpetlikud.

Õpilastele meeldib Maiu 

huumorisoon ning väga hinnatakse 

sedagi, et tema peale saab alati 

loota, kuna ta tegeleb õpilaste 

muredega ka väljaspool 

koolitundide aega. 



REIMO

ILVES

Reimo on 

ehitusvaldkonna

õppegruppide

kutseõpetaja.

Õpilased läbivad Reimo praktilisi tunde 

meeleldi, kuna need on huvitavad ja 

põnevad. Teda peetakse oma ala 

professionaaliks teedeehituse erialal.

Õpilaste arvates on Reimo ka abivalmis, 

muhe ja rõõmsameelne õpetaja, kelle 

tunnid on põhjalikud, sisukad ja 

teadmisterohked. Ta üritab õpilastele 

edasi anda praktilisi kogemusi nii palju 

kui võimalik, andes samal ajal endast 

parima, et tundides oleksid kõik vajalikud 

õppematerjalid ja -esemed õppetööks 

olemas. Oskab märgata õpilaste annet.



TÕNU

TAALIMÄE

Tõnu on 

auto eriala õpilaste 

õppebaasis

töökoja meister.

Tõnu oskab õpilastega suhelda, ent 

samas on ka konkreetne. Õpilased 

hindavad ka tema huumorisoont ja 

enesekindlust.

Õpilaste arvates on Tõnu taibukas 

õpetaja ja juhendaja, kes oskab 

õpetada, tunniteemasid lahti seletada 

ning ka praktilise töökäigus aidata kui 

midagi teha ei osata. Ta annab asjad 

kätte ja ütleb, et „lihtsalt tee“, lastes 

õpilastel ka iseseisvalt mõelda.



VADIM

ALBRANT

Vadim 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. Koolielu oleks temata igav.

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.


