2014 AURAAMAT
AASTA ÕPETAJA 2014 - Aive Kupp

AIVE KUPP on töötanud Järvamaa Kutsehariduskeskuses üle 10 aasta.
Aive osaleb uute õppekavade töörühmades ning ta on teinud mitmeid ettepanekuid riiklike
õppekavade arendusse. Järvamaa Kutsehariduskeksuses on Aive lisaks erialaõpetaja tööle ametis
ka kursuste juhendajana. Aastaid on ta juhendanud edukalt täiskasvanute gruppe äriplaanide
koostamisel ning kõik esitatud äriplaanid on õpetajate poolt kaitstud ja lõpetajad kutseeksami
edukalt sooritanud. Aive on juhendanud ka Töötukassa poolt korraldatud ettevõtluskoolitusi ja
saanud üle-Eestilistel koolitustel kursuslastelt alati väga positiivse tagasiside. Kutseõpetajana on ta
osalenud õpilastega mitmetel maakondlikel ettevõtluspäevadel.
AASTA ÕPPIJA 2014 - Kristi Koit

KRISTI KOIT töötab Järvamaa KHK-s õpinõustajana.
Oma erialast kompetentsust täiendas Kristi õpingutega Tallinna Ülikooli Rakvere kolledÅ¾is
sotsiaalpedagoogika erialal, omandades sotsiaalteaduse bakalaureuse kraadi 2014 aasta juunis.
Omandatud teadmised leiavad kasutamist kooli õpilaste juhendamisel, nõustamisel ennetamaks
ja/või ülesaamaks õpiraskustest kooliga kohandumisel, hariduslikke erivajadusi arvestades.
2013/2014 õppeaastal läbis Kristi tema põhitegevust toetavad koolitused: “Käitusmisraskused ja
õpimotivatsioon kutseõppes” mahus 26 tundi , „Individuaalse õppekava koostamine ja
rakendamine“ 52 tundi, „Karjääri planeerimine ja elukestev õpe kutseõppes“ 14,5 tundi, Erinevate
teraapiate võimalused logopeedi ja eripedagoogi töö toetamisel“ 2 tundi ning „Autistliku lapse
mõistmine ja toetamine „ 6 tundi.

AASTA TÖÖTAJA 2014 - Taiga Laur

TAIGA LAUR on Paide õppekoha kehalise kasvatuse õpetaja.
Kui on spordis vaja kooli esindama minna, on tema valmis võistkonda kokku panema, nendega
kaasa minemaja ka sõidutama .
Tunnis on ta energiline ja rõõmsameelne.
Õpetaja Taigal on lisaks sportlikule küljele ka loominguline pool.

AASTA ÕPILANE 2014 - Rauno Schiff

RAUNO SCHIFF on AV21 grupivanem, osaleb Õpilasesinduse töös ja on aktiivne õppevälises
tegevuses – esindades kooli Noorel Meistril, Liivimaa kutsekoolide sügismängudel, KEAT ÖÖ
orienteerumisel.
Vabal ajal meeldib Raunole kitarri mängida ja laulda. Hinded on tal alati korras ja 2 õppeaastat
korraga võttes pole see kindlasti lihtne. Erialaselt huvitab teda arvutigraafika, animatsioonid ja
monteerimine – kõik, mis seotud multimeediaga.

AASTA VÕITJA 2014 - Laida Reitmann

LAIDA REITMANN on võitnud meie koolile väga erilise staatuse. Tõsi küll, tänavuse võidu nimel
on ta töötanud koos kolleegidega juba mitu aastat, kuid see ei vähenda selle väärtut. Pigem
vastupidi. Järvamaa Kutseharidusekeskus on tänu Laidale ennast "sisse söönud" vabariiklike
kutsevõistluste korraldajameeskonda koos Innovega logistikas ja puhastusteeninduses.

AASTA HEATEGU 2014 - Tiia Võsa

TIIA VÕSA oskab oma kogemuse ja professionaalsusega märgata talle vastutada antud õpilaste
juures seda, mida ainult emad oma laste juures märkavad - et laps hakkab haigeks jääma. Tänu
Tiia kiirele reageerimisele jäi ära hullem ning kõige rohkem oskas Tiia heateost rõõmu tunda
terveks ravitud lapse ema.

AASTA EDUKAIM 2014 - Peep Evardi
PEEP EVARDI tegutsemise tulemusena on meie kooli Paide õppekoha söökla linna kõige edukam
söögikoht, seda nii toiduvaliku, maitse kui ka külastajate arvu poolest. Teadagi, et kuna armastus
käib ikka kõhu kaudu, siis see hea toit, mida Peep koos oma kolleegidega keedab, mõjutab ju
tegelikult ka kogu kooli mainet. Just nii tuleksi igaühel meil kooli imago kujundamisse suhtuda.

AASTA TULEMUS 2014 - Egon Haidak

EGON HAIDAK on tulemuse nimel teinud tööd juba kolm aastat. Selle aja jooksul on ta pidanud
tehnikamaja plaane ja projekte ümber tegema lugematu arv kordi. Lõpuks on see ennast ära
tasunud. Aasta tulemus - meie kooli uus tehnikamaja on oma auhinda koos selle loojaga väärt.
Erilist nüanssi lisab asjaolu, et Egon suhtub uude hoonesse väga tõsiselt - ta on muutnud oma
õpetamispõhimõtteid ning sugugi vähemtähtis pole, et uues tehnikamajas on kõik uus - ka korra ja
puhtuse hoidmine on uuel tasemel.

