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 7.-16. 10.2013 oli kõigil 1.-9. kl õpilastel
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Küsimustiku täitis 193 õpilast (44,5%)
õpilaste üldarvust (434) ning arv
jagunes klassiti:
kl – 31
kl -34
kl-22
kl -25
kl-31
kl-16
kl-16
kl-8

kl-10

Õpilaste
kirjelduste
põhjal
kaardistati
omadused
koos
mainingute
arvuga,
mida
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2013…(vt. järgmine slaid)
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LAHKE s.h heasüdamlik, hea, leebe 109
SÕBRALIK 68
TEEB HUVITAVAID TUNDE s.h õpetab teistmoodi, näitlikustab tunde,
laseb asju katsuda, teeb keemias trikke/katseid, räägib õpikule juurde,
laseb vabu tunde teha, teeb mänge –mängib meiega koos -47.
OSKAB HÄSTI ÕPETADA s.h seletab arusaadavalt, seletab lahti -46.
TORE- 39.
RÕÕMUS s.h õnnelik, heatujuline, naeratav – 35.
ABIVALMIS- 34.
HOOLIV s.h osavõtlik, lohutav, kuulab ära, pöörab halva heaks, saab
vestelda, kiidab õpilasi , mõistab õpilasi, helde, hell, vastutulelik - 32.
ILUS välimus – värvitud roosad huuled, ägedad vuntsid, ilusad riided,
pikk kasv, silmad, punased juuksed, punapea, lihaselised käed, stiilsed
prillid -25.
LAHE s.h üliäge, sportlik, võimas, noor-pole igav,omapärane, armas 23.

11. POLE KURI s.h ei löö käega - 22.
12. TEMAGA SAAB NALJA – 18.
13. RAHULIK HÄÄL s.h armas hääl, ei karju -16.
14.EI JÄTA KODUTÖID s.h kodutööd teeme koos ära 8
15. VIISAKAS – 7.
16. ANDEKAS s.h oskab puidust nikerdada – 5.
17.PANEB HÄID HINDEID – 4.
18. -21. ettevõtlik, hoiab tunnis korda, arvestab-võtab kui
võrdset (3 ).
22. – 26. range, tahtejõuline, õiglane-ei tee ülekohut, lubab
vahetunnis mobiiliga mängida (2).
27. -31. usaldusväärne, konkreetne, kannatlik, suudab poisse
talitseda, jääb endale kindlaks (1).

 2013 ÕPILASSÕBARILIKU ÕPETAJA portrees mainiti

31 omadust, mida õpilased õpetaja puhul
väärtustatavad.
 Kõige rohkem mainiti: lahkust (109), sõbralikkust(68),
oskust huvitavaid tunde teha (47) ja õpetamist(46).
 Väga olulisteks peeti ka seda, et õpetaja oleks rõõmus,
õnnelik, naeratav (35) tore (39) ja abivalmis (34).
 Kõige vähem (1 x) mainiti: konkreetsust,
kannatlikkust, usaldusväärsust, endale kindlaks
jäämist, poiste talitsemist.
(vaata järgmist slaidi …)



Õpilased tõstsid esile 24 tublit õpetajat:

MARKO MUMM, INGE RIENVALD, ADE LEUSKA TATTAR, ANNE KIVILO, KRISTIINA TÕNSON, TAIMI PÕLD, MERIKE KRIISA, MIINA

SARAPUU, LY AMBOS, AIRI RAISTE, LEILI AASAJÄRV, TIINA KARRI, MADIS KAUTS, KADRI TEIN, ANITA KREEN, VAHUR VAHTRA, LAURA
ALLIKVEE, KERSTI METSAR, RIINA PAUKLIN, SIRJE PAROL, KADRI TIISMUS, KRISTI PAJU, KALEV ALVI, KAIRI KOTKAS.

193 häält jagunesid õpetajate vahel järgnevalt:
1 hääl - 5 õpetajale;
2 häält – 4 õpetajale;
3 häält - 3õpetajale;
5 häält – 3 õpetajale;
6 häält - 1 õpetaja;
11 häält – 1 õpetajale;
14 häält – 1õpetajale;
18 häält -3 õpetajale.
Kõige suurema häälte arvu kogunud õpetajad kuulutatati välja kooli sünnipäevahommikul, 8.novembril
 HEA ÕPETAJA III koht - 21 häält – ADE LEUSKA TATTAR
 HEA ÕPETAJA II koht - 23 häält – RIINA PAUKLIN
 ÕPILASSÕBRALIKUM ÕPETAJA - 27 häält – SIRJE PAROL
 Mälestuseks said õpetajad õpilaste häid soove ja mõtteid sisaldavad TÄNURULLID, mis on kokku
pandud küsitlusest pärinevate kirjelduste põhjal.
 Sügav kummardus kõigile õpetajatele ning aitäh 193-le elektroonilise küsimustiku täitnud õpilasele!

