2010 AURAAMAT

AASTA ÕPILANE
Egle Põldmaa - laomajanduse eriala III kursuse õppija
Egle on olnud väga aktiivne õpilane. Ta osaleb kooli õpilasomavalitsuse töös, esindab kooli
messidel, aitab korraldada ja viib läbi erinevaid kooli pidulikke aktusi. Eglet on alati märgata ning
paljude õpetajate arvates on ta ideaalne õpilane. Tarbetu on lisada, et hinded on tal alati korras.

AASTA TÖÖTAJA
Rein Kuusemets - kutseõpetaja
2010. aasta tähtsaima tiitli sai Rein ülekoolilisel hääletusel ning temale antud häälte arv oli kaugelt
suurem kui järgmisel kandidaatidel. Rein õpetab teedeehitust ning kuna seda eriala õpetame me
ainsana Eestis, siis vastutus õpilaste teadmiste ja kooli maine eest üldisemalt on sundinud Reinu
juba aastaid väga tõsiselt pingutama. Pingutust on märganud tema õpilased, kes esitasid oma
õpetaja Aasta Töötaja tiitlile. Rein on aus ja korrektne mees.

AASTA HEATEGU
Ivar Kohjus - praktikajuhendaja
Kui uurida meie kooli töötajatelt, et kas olnud ka kunagi juhust, mil Ivar on keeldunud täitmast
mõnd palvet, siis vaevalt, et kellelgi midagi sellist meenuks. Ivar on alati lahenduse leidnud - olgu
see mõni ootamatu töö või mõne remondi-parandamise lisamine tööplaani alates vana lauda
ümberkorraldamisest söötmaks loomi traktoriga ja uue talli ümberehitusest kuni akende vahetuseni
parasjagu seal, kus vaja. Ivar on osavasti ühendanud oma põhitöö kolleegide aitamisega- kõiki töid
teeb ta koos ehitus-, restaureerimise- ja elektrikueriala õpilastega. Lisaks veel pisiasjad, mis
tihtipeale on olulisemadki kui suured- Ivar arvestab alati ka näiteks igaühe sooviga liikuda Paide ja
Särevere vahel.

AASTA VÕITJA
Ruth Türk - koolitusjuht
Ruthi võiduks võib pidada rohkem kui miljoni krooni eduka taotlemise koolile põllumajandusliku
täiendusõppe korraldamiseks kuid suurima võidu saavutas Ruth kooli uue eriala arendamisel. Tänu
Ruthi pingutusele sai meie kool Eesti kutseharidusmaastikul kindla võidu kalakasvatuse eriala
arendamisel. Tänaseks on edukalt läbi viidud juba mitu edukat kalakasvatuse täienduskursust ning
koolil on suurepärane väljakutse arendada välja ka tasemeõpppe kava.

AASTA EDUKAIM
Laida Reitmann - majandus- ja teenindusõppe osakonna juhataja
Aasta edukaima tiitli saab kooli töötaja, kes on võrreldes teiste koolidega oma töös olnud oluliselt
edukam. Seda on Laida ka olnud ja lausa kaks korda- ei ole lihtne alustada ühe aasta jooksul kahe
uue üleriigilise kutsevõistluse traditsiooniga ja veel nii, et mõlema korraldus sai nii osalejatelt kui
Å¾üriilt kiita. Edukalt esinesid võistlustel ka Laida osakonna õpilased. Tähelepanuväärne on, et
tänu Laida ja tema kolleegide tegevusele nautis edukust terve koolipere.

Lea Püss, Taivo Käsik, Aili Kendaru, Eve Rõuk, Ülle Koks
AASTA TULEMUS
Ülle Koks- kooli õppevälise tegevuse koordinaator
Ülle tööülesanneteks on kooli huvitegevuse ja õpilaskodude töö korraldamine. Aasta tulemuse tiitli
pälvis Ülle kahe olulise tulemusega- Ülle koordineerimisel toimis kooli huvitegevus esimest aastat
ilma huvijuhtideta, kaasati edukalt paljusid õpetajaid ja töötajaid. Õpilaskodude töö korraldamisel
on Ülle olnud paindlik, kõik ööbida soovijad on seda saanud- olgu suvel või talvel.

AASTA ÕPPIJA
Taivo Käsik- kutseõpetaja
Keset organisatsioonilisi ja sisulisi ümberkorraldusi jätkus Taivol aega ja energiat magistrikraadi
omandamiseks. See näitab eelkõige Taivo isiksuslikke omadusi- töökust, otsusekindlust,
planeerimisoskust ja vastutustunnet.
Eve Rõuk- õpetaja
Magistrikraadi kaitsmine tõi Eve taevast maa peale- ta avastas, et oskab palju rohkem, kui kunagi
arvata võis. Tavalisest raamatukoguhoidjast on saanud tänu magistrikraadi edukale kaitsmisele
enesekindel inimene, kes ei pelga alustada uute asjadega, olgu see siis europrojekt või töö
mittetulundusühingus.
Lea Püss- õpetaja
Tasase oleku ja pilgu alt paistab hoolikal vaatlemisel sihikindel ja eesmärke seada oskav inimene.
Kõik teavad, et lõputööde kirjutamine on „valus“ ja pingeline, kuid igaüks sellele pingele vastu ei
pea. Lea pidas, osaledes samal ajal lisaks õppetööle ka kohustusterohkes projektis.
AASTA ÕPETAJA
Aili Kendaru – kutseõpetaja
Aili õpilased oskavad kõike seda, mida ta neile õpetab. Seda tõendavad kvalifikatsioonieksamite
tulemused. Aili täiendab ennast ning on edukalt toime tulnud kaasaegse kutseõppeasutuse suurima
väljakutsega- pakkuda täiskasvanutele täienduskoolitust. Aili Aasta Õpetaja tiitlile esitanud
kolleegid peavad oluliseks Aili juures ka abivalmidust, kohusetundlikkust ja rõõmsameelsust ning
leiavad, et Aili ongi selline, nagu üks õpetaja olema peab.

Lehekülge toimetab:
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rein.oselin@jkhk.ee

