2011 AURAAMAT
AASTA ÕPILANE 2011 - Kaire Koidumets, õpilane

Kaire Koidumets
Kaire õpib LK3 kursusel. Ta on aktiivne ja kohusetundlik õpilane ning osaleb õpilasomavalitsuses.
Omab alati oma arvamust ja aitab kaasa õpilaste elu huvitavamaks tegemisel. On kursuse liider ja
kogu osakonnas populaarne tüdruk.
Osales õpilaste õpirände projektiga Saksamaal ettevõttepraktikal.
Kaire teeb kõike hästi ja suure innuga ning on oma sõprade hulgas hinnatud vahva huumorimeele
tõttu.

AASTA TÖÖTAJA 2011 - Angelika Tsipp, söökla juhataja

Angelika Tsipp
Angelika Tsipp on Särevere õpekoha söökla ja köögi hing. Kuigi kõige rohkem teavad teda
kodumajanduse eriala noored. Kõik puutuvad iga päev Angelikaga kokku, kelle tühi kõht sööklasse
ajab.

AASTA VÕITJA 2011 - Asta Reinla, projektijuht

Asta Reinla
Asta Reinla on töötaja, kes võitles võiduka lõpuni Paide õppekoha A ja B korpuse renoveerimise
lahingu heade ja pahatahtlike ehitajatega, toetavate ja kritiseerivate kolleegidega ning ülemustega.

AASTA EDUKAS 2011 - Külli Marrandi, põllumajanduse osakonna juhataja

Külli Marrandi
Põllumajanduse osakonnas oli 2011. aastal kõige viljakam uute õppijate vastuvõtt. Ta on edukalt
osalenud õppekavade ja kutsestandardite koostamisel. Tubli meeskonna looja
ning kutsevõistluste läbiviimise initsiaator.

AASTA HEATEGU 2011 - Aime Lembe, õppekorralduse osakonna spetsialist
Aime on inimene, kes üldises koolielus ei torka esmapilgul silma. Täiendkoolituse jaoks on ta väga
vajalik inimene.
Tema jaoks ei ole isegi puhkepäevadel töötegemine võõras. Aime on alati rahulik, leplik ning
abivalmis. Ta on olemas, kui teda vajatakse.

AASTA ÕPPIJA - Ene Pener, õpetaja
Ene lõpetas sellel aastal kõrgkooli ning on nüüd kvalifitseeritud õpetaja.
Ene jõuab tundide andmise ning projektitöö kõrvalt veel edasi õppida ka magistrantuuris.
Magistritööna valmib Eestis ainulaadne õppematerjal inglise keeles logistika erialadele.

AASTA ÕPETAJA - Ester Altermann, kutseõpetaja

Ester Altermann
Ester on õpetaja, kes ei karda raskusi. Ta on oma eriala tundides professionaal. Oma õpetustes
suudab ta palju praktilisi oskusi edasi anda.
Õpilastelt vahest kuuleb, et tema tunnid on rasked, sest tuleb ju pingutada, et edasiantud
teoreetilised ja praktilised oskused omandada.
Siin võiks öelda raske õppustel, aga kerge lahingus. Lõpetajad, kes on läinud kõrgkoolidesse
tulevad tihti, tänama, et Ester on suutnud anda neile tugeva põhja raamatupidamise teadmistes
ning oskustes. Osad lõpetajad on valinud isegi tänu heale õppele raamatupidaja kutse.
Grupijuhatajana on ta alati õpilastele eeskujuks oma tahtejõuga ja järjepidevusega. Ta peab oma
antud lubadusi ja nõuab neid ka õpilastelt. Ta muretseb isegi siis, kui õpilane on võtnud koolist
dokumendid välja. Püüab leida õpilasele veel võimalusi, motiveerides teda kooli tagasi tulema ja
oma poolelijäänud haridustee lõpetama. Tema poolt läbiviidud täiendkoolitused on saanud hea
hinnangu, just oma praktiliste oskuste edastamise poolest.
Ester on otsinud ja leidnud ise enda arendamiseks erinevaid koolitusi. Ta ei jää ootama, et kool
talle pakuks koolitusi oma õppeaine edasiarendamiseks.
Ta on alati avatud õpilastele uute võimaluste pakkumisega. Ta on organiseerinud õpilastele
ettevõtlusnädala külastusi ja ekskursioone suurtesse laohoonetesse.
Ester on aus, korrektne, kohusetundlik, nõudlik, abivalmis ja uuendustega kaasaminev naine.

Lehekülge toimetab:
Kontakt: Rein Oselin, direktor
E-post: rein.oselin@jkhk.ee

