2016 AURAAMAT
AASTA ÕPETAJA 2016 - Reet Jänes

Reet Jänes õpetab Järvamaa Kutsehariduskeskuses hobumajandust.
Põhilised ained on seotud hobuse hooldamise ja tervisega, aga ka ratsutamisega.
Reet on kooli üks populaarsemaid õpetajaid ning sel aastal valiti ta Aasta õpetajaks lisaks kõigele
ka seetõttu, et õhtuti juhendab ta ratsutamistreeninguid kohalikele noortele, kellest võib sirguda
koolile ja sellele valdkonnale järelkasv.

AASTA ÕPPIJA 2016 - Andres Sild

Andres töötab koolis IT- administraatori ning sama valdkonna kutseõpetajana.
Andres lõpetas tänavu IT- erialal tasemeõppe ning õppe käigus saadus teadmised on parandanud
nii kooli IT-olukorda kui ka õppetöö kvaliteeti.
Kooli tunnustamiskorra järgi saab Aasta õppijaks töötaja, kelle õpingute tulemusena kool milleski
võidab - tänu Andrese pingutustele on IT- valdkonna õppijate rahuolu viimasel aastal oluliselt
tõusnud.

AASTA HEATEGU 2016 - Mari Annilo

Mari Annilo töötab Järvamaa Kutsehariduskeskuses kantseleispetsialist-juhiabina.
Tänu Mari rahulikule loomusele on ta suutnud kõik uuenenud kooli dokumendid teha töötajatele
arusaadavaks. Aitab alati abivajajaid. Ta on aidanud kõiki, kes on tema poole pöördunud nii
infosüsteemi, kui ka muudes küsimustes. Tänu Mari rahulikkusele ja headusele on uued
infosüsteemid rahuliku kindlusega omaks võetud.

AASTA VÕITJA 2016 - Reelika Hints

Reelika Hints on suutnud projektijuhina läbi viia väga lühikese ajaga erinevaid rahvusvahelisi
õpirände- ja muid koostöötegevuste projekte, millega on aidanud kaasa kooli maine ja töötajate
erialaste kompetentside tõstmisele.

AASTA EDUKAIM 2016 - Valev Väljaots

Valev Väljaots on Järvamaa Kutsehariduskeskuse arenguspetsialist.
Valevile omasel rahulikul moel, on ta aidanud kaasa kooli maine tõstmisele läbi erinevate
reklaamürituste. Lisaks on ta panustanud väga palju kooli arengukava ja sisehindamismudeli
koostamisele.

AASTA TULEMUS 2016 - Vello Vilu

Vello Vilu on põllumajanduse valdkonnas mehhaniseerimise aineid õpetanud alates 2004. aastast.
Tema eestvedamisel ja juhendamisel on meie õpilased osalenud künnimeistrivõistlustel. 2016.
aastal Olustveres toimunud, rahvusvahelisel koolinoorte künnimeistrivõistlustel, saavutasid
õpilased teise ja kolmanda koha ning meie kooli kolm õpilast olid esikuuikus. Kehtnas toimunud
vabariiklikul künnimeistrivõistlusel saavutasid õpilased, Vello juhendamisel, kaks teist ja kolmanda
koha.
Vello Vilu aitab igal aastal läbi viia noortaluniku kutsevõistlust ning panustab aega ja energiat, et
õpilasi võistluseks ette valmistada. Vabariiklikul noortaluniku kutsevõistlustel on õpilased kuulunud
alati esikolmikusse. Tänu Vellole toimib kooli koostöö põllumajandustehnika edasimüüjatega ning
tema kaasabil on noortaluniku kutsevõistluste osalejatele väärikad auhinnad. Tema süda kuulub
põllumajanduslikule kutseharidusele ning igal võimalusel propageerib ta valdkonda. Pidevalt on ta
osalenud eelkutseõppe läbi viimisel.
Õpilaste sõnul on Vello Vilu aineõpetaja, kes suhtub õpilastesse lugupidavalt aga on ka mõistlikult
range. Tema tundides toimub aktiivne arutelu ning õpilased saavad lisaks erialastele teadmistele
osa elutarkusest. Vello on õpetaja, kelle õpetus põhineb kogemusel ehk õpilaste sõnul ta teab,
mida räägib.

AASTA TÖÖTAJA 2016 - Juri Vassiljev

Juri Vassiljev on Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Logistika, Kaubandus üksuses
praktikajuhendaja.
Õpilaste sõnul on Juri iseloomult avatud, rahulik, sõbralik, mõistev ja rõõmsameelne õpetaja, kes
otsib alati uusi väljakutseid. Tema õpetamismeetodid on hästi organiseeritud ja ta kaasab neisse ka
õpilasi. Juriga ei hakka kunagi igav, kuna ta oskab õpilastele asju väga hästi selgitada. Kui on
tarvis, leiab õpilaste jaoks aega ning tegeleb nendega ka väljaspool oma tööaega. Õpilased
lahkuvad tema klassist alati positiivses meeleolus, sest seal valitseb kodune õhkkond.

AASTA ÕPILANE 2016 - Karolin Piho

Karolin Piho on kodumajanduse eriala kolmanda kursuse õpilane.
Karolin on kohusetundlik, sõbralik ja vastutulelik. Suhtub lugupidavalt õpetajatesse ja
kaasõpilastesse. On väga hea suhtleja. Osales vabariiklikul Noormeistri võistlusel
restoraniteeninduses. Koolisisestel erialavõistlustel saavutas nii esimesel kui teisel kursusel I
kohad. Väga heade õpitulemustega. Osaleb aktiivselt erinevatel teenindusüritustel nii koolis kui
väljaspool kooli.

