
2012 AURAAMAT 

 
AASTA ÕPETAJA 2012 - Eve Sissas  
  

 

Eve Sissas 

 
Eve on töötanud koolis rohkem kui kolm aastat, tal on õpilaste ja kolleegide seas hea maine, on 
tulemuslikult juhendanud õppegruppe, mängib mälumängu, on hea õpetaja, on valmis uuteks 
väljakutseteks (tema suhtumine on: kui vaja, teeme ära)     
 
 

AASTA ÕPPIJA 2012 - Viive Karusion 

 

Viive Karusion 
 
Oma erialast kompetentsust täiendab magristriõpingutega Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia 

erialal. Hetkel õpib kolmandat aastat ning valmistub magistritöö kaitsmiseks.Omandatud teadmised 
on leidnud kasutamist kooli töötajate e-koolituste  eduka läbimise toetamisel ja e-kursuste loomise 
juhendamisel. 



 

AASTA ÕPILANE 2012 - Mari-Lii Pärn 

 

Mari-Lii Pärn 
 

Mari-Lii Pärn õpib kodumajanduse eriala kolmandal kursusel. Alates esimesest kursusest on Mari-Lii 
Õpilasesinduse liige ja kursusevanem. Mari-Lii on väga kohusetundlik, see väljendub ka tema 
õpitulemustes. Mari-Lii on positiivne ja alati abivalmis. Ta võlub oma armsuse, heasüdamlikkuse 
ning siira iseloomuga. Kursusekaaslased iseloomustavad Mari-Liid kui usaldusväärset, säravat ja 
rõõmsameelset tütarlast. 
 



AASTA TÖÖTAJA 2012 - Georg Papstel 

 

Georg Papstel 
 
Üks vilistlane ütles: “Papstel on tegija! Annan kõik oma hääled talle! Õpetaja, kelle silmaring on 

sama lai ja suur kui tema iseloom. Kõigele, mida õpetab, oskab tuua juurde näited elust enesest - 
see on asjakohane ja meeldib õpilastele. Karm, aga õiglane - kui eksib, siis püüab oma eksimusi 
parandada. Selle õpetaja moto on: kuidas küla koerale, nii koer külale. Ta on vinge ja noorsulik!“ 
 
Logistikud ja laohoidjad on teda näinud tundides, kõik teised said teda näha vilistamas kooli 
korvpallikohtumisel. 



 

AASTA VÕITJA 2012 - Gärt Oselin 

 

Gärt Oselin 
 

Tänu Gärdi järjekindlusele ning veenmisoskusele on paljud meie kooli õpetajad saanud juurde tööd 
ja arenguvõimalusi, mille läbi on jällegi sajad meie maakonna elanikud saanud endale juurde 
oskusi ja teadmisi, et olla tööjõuturul konkurentsivõimleisemad 
 
 

 



AASTA HEATEGU 2012 - Silvi Muru 

 

Silvi Muru 
 
Hommikuti läbi hangede kooli poole rühkides leiame me eest puhtaks pühitud ukseesise. Eks meie 

Silvi on selle eest hoolitsenud. Ja veel see lilleaed, mille ilu annab rõõmu ja jaksu igaks algavaks 
päevaks. Ilma Silvi Muru hooleta seda ilu meil ju poleks! 
 
 

 



AASTA EDUKAIM 2012 - Koida Mölder 

 

Koida Mölder 
 

Koida väärtusteks on kohusetundlikkuseoma töösse suhtumises. Tema töö grupijuhatajatega, 

üldainete õpetajatega ning tegemised kasvatustöö komisjonis on olnud järjepidevad ning edukad. 
Igale küsimusele on Koidal asjakohane vastus, ta märkab oma kaastöötajaid, on kostöövalmis ja 
sõbralik. Tema panus sügisese õppekorralduse muutustega on märkimisväärne 
 
 

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


