
Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhind

1. Soovin esitada õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhinnale

juhtkonna liige

2. Kandidaadi nimi

Marjam Malõševa

3. Ametinimetus

Direktori asetäitja majandusalal

4. Asutus

Narva Soldino Gümnaasium

5. Maakond/linn

Ida-Virumaa

6. Kandidaadi e-post

Marjam.Malosheva@soldino.edu.ee

7. Kandidaadi telefoninumber

+372 35 69563

8. Soovin kandidaadi andmete kohta lisada

 

9. Kirjuta ühe lausega, miks kandidaat väärib esiletõstmist

Marjam Malõševa on  meie koolimaja lahke ja hea perenaine,aitab õpilasi,pedagooge,lastevanemaid,kooli töötajaid ning juhib õppeprotsessi

toetamisega soodset füüsilist õppekeskkonda luues.

10. Kandidaat on toetanud õppeasutust ja õppija arengut järgmiste tegevustega

Marjam Malõševa  koos oma meeskonnaga tagab Narva Soldino Gümnaasiumi soodset füüsilist õppekeskonda,toetab õppeprotsessi

rakendamist, hoiab meie koolimaja ja aitab õpilasi,kooli töötajaid ning lastevanemaid õppeprotsessis edukalt osaleda!

11. Kirjelda tegevuse mõju, tõsta esile saavutusi, too näiteid

Meie koolimaja on üsna vana,avati 1985.aastal.Viimastel aastatel Marjam koos kooli projektimeeskonnaga projektide kaudu aitab oma

tegevusega  meie kooli materiaalse-tehnilise baasi parandamisele kaasa ja  korraldab  koos NLV- spetsialistidega koolimaja osade edukat

renoveerimist.See tegevus toetab edukat õppeprotsess meie koolis.Marjam'il ei ole puhkust,põleb ta läbi oma tööl.Iga päev on ta

koolis,kontrollib,hoiab,suhtleb lastevanemate-,õpetajate- ja õpilastega.Kõik koolis teavad,kui on teil häda (suur või väike),pöörake palun

Marjam'ile,ta aitab kindlasti teid.Marjam on  koolimaja hea ja lahke perenaine näidis.Vaadake palun siia:

http://www.soldino.edu.ee/1/renoveer/renoveer.php

12. Tegevused on mõjutanud

õpilast, rühma/klassi, õppeasutust

13. Kandidaat on teinud tulemuslikku koostööd

Koos õpilaste - ja lastevanemate-,Narva Linnavalitsuse spetsialistide-,õpetajate-,kooli juhtkonna-,kooli töötajate ja teiste organusatsioonide

esindajatega.Tal on väga raske ja tülikas töö.

14. Soovin veel lisada

Vaadake palun siia: http://www.soldino.edu.ee/1/renoveer/renoveer.php
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15. Lisatud failid

Ühtegi faili ei ole lisatud.

16. Taotluse esitaja ees- ja perenimi

Jelena Vassiljeva

17. Asutus/organisatsioon

Narva Soldino Gümnaasium

18. Ametinimetus

projektijuht, majandusõpetuse õpetaja

19. Taotluse esitaja e-post

jelena.vassiljeva@soldino.edu.ee

20. Taotluse esitaja telefoninumber

+372 55 12193

21. Olen nõus, et minu nimi avalikustatakse taotluse esitajana (näiteks veebilehel eestimaaopib.ee)

jah

22. Kandidaadi pilt
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