


Eestvedaja 
nii valdkonna kui kooli tasandil 



Nominendid:

Aive Antson, Anne Mäe, 
Annely Kallo, Eha Martma, 

Hele Liiv-Tellmann, Kaimar Palm,
Kristina Johannes, Kristi Tiido,

Meeli Kaldma, Ülle Toots



Anne Mäe
eestvedaja kooli ja valdkonna 

tasandil:
• väsimatu generaator
• hea meeskonnalooja
• koostöö teiste osakondadega
• läheb arengus aina edasi
• töökas, vastutav, mõistev
• konkreetne, aus, otsekohene



Õpilastega seotud uus tegevus või 
arendus



Nominendid:

Annely Kallo, Ilona Säälik, 

Kaimar Palm, Kristina Johannes, 

Ljudmilla Zahharova, Pirje Pärimets 



Annely Kallo
õpilastega seotud uus 
tegevus või arendus:

• teeb seda, mida keegi 
teine ei tee: kooliteatri, 
viktoriinide,lapsepõlvepäeva     
eestvedaja
• tubli, aktiivne, entusiastlik



Parim "haakuja“, kaasalööja



Nominendid:

Ellen Lessel, Ilona Säälik, 

Jaan Luksepp, Kaimar Palm, 

Kaido Tiits, Kairi Vähi,

Kristi Tiido, Margus Puustusmaa, 

Riina Laht, Riina Vonda



Kaido Tiits
parim haakuja, kaasalööja:

• vahet pole – õpetaja, kelner või 
keemik – talle sobib kõik

• fotonäitus, aastaraamat, 
rattamatk, suvepäevad

• sidustab õpetajaid ja juhtkonda
• aktiivne mainekujundaja



Jaan Luksepp
parim haakuja, kaasalööja:

• hommikust õhtuni tööl
• aktiivne, abivalmis, rõõmus
• tema peale saab loota
• asendamatu
• alati nõus



Kaimar Palm
parim haakuja, kaasalööja:

• lööb alati naerusuiselt 
ettevõtmistes kaasa

• leiab ikka lahenduse
• teenindus on oluliselt 

paranenud 
• õpetamises nõudlik ja 

järjekindel



Riina Laht
parim haakuja, kaasalööja:

• alati abiks nõu ja jõuga
• koos õpilastega 

hoolitsenud üritustel 
suupistete eest

• rahulik, empaatiline



Riina Vonda
parim haakuja, kaasalööja:

aktiivne osaleja 
kõigil üritustel



Kristi Tiido
parim haakuja, kaasalööja:

• väga töökas
• täidab alati oma 

ülesanded ja lubadused
• Kristiga koos on hea 

mõelda, arutleda ja 
planeerida



Parim rühmajuhendaja 2015



Nominendid:

Alari Põlm, Annely Raudsepp,

Irina Horošihh, Kristi Tiido, 

Ljudmilla Zahharova, 

Maie Ründva, Pirje Pärimets, 

Sirje Tenok, Svetlana Brjauzova



Annely Raudsepp

• on kursis kõigi oma 
õpilaste tegemistega

• tahab ja jõuab süveneda –
südamega õpetaja

• tore, hakkaja, süsteemne
• inimlik, sõbralik, hooliv



Svetlana Brjauzova

• õpilased austavad ja 
kuulavad teda

• ohjab ja paneb õppima
• nõudlik, järjekindel, õiglane
• lapsevanemate kaasaja
• märkab ja hoolib



Ljudmilla Zahharova

Eriline „rühmajuhendajageen“ 
• teeb oma rühmadest alati 

parimad rühmad –
õppeedukus, käitumine

• armastab puhtust ja korda –
hea eeskuju õpilastele

• kohusetundlik, hea 
organiseerija



Maie Ründva

• järjepidev oma tegemistes
• kiire reageerija
• parajalt nõudlik
• leiab alati lahenduse
• hooliv, muretsev



Sirje Tenok

• hooliv, mõistev, 
pikaajaliste kogemustega

• südamega töötav 
rühmajuhendaja

• alati abivalmis, viisakas
• Sirjel on ikka mingi krutski 

teha



Enim nimetatud töötaja



Pirje Pärimets

• erinevad huvitavad 
ideed õppetöös

• kulinaarne tingel- tangel 
– uus õpiväljund 

• hooliv, kaasaegne, 
hakkaja




