
Xxxxx Xxxxx

Algul käis korralikult kohal.  Hiljem puudus haiguse tõttu. ..... 

Rühmas töötab hästi. Tundides töötab ja mõtleb kaasa. Tööd andes tuleb arvestada ........ . 

Arvuti oskus väga kesine. Tunnis teeb uudishimulikult kaasa. Aeglane.

Grupikaaslaste hinnang:  viisakas, sõbralik, abivalmis, hooliv, rahumeelne, meeldiv, julge, positiivne, 
töökas, avatud, uudishimulik, korralik ja töökas, asjalik, põhjalik maamees.

Xxxx Xxxx

Tubli ja kiire. Võrreldes teistega suutis rohkem ära teha.  Ei jäta tööd pooleli. On kohusetundlik. 
Töötegemise võimalused on piiratud tervisliku seisundi tõttu. Grupis töötades jälgib, et ühiselt tehtud
töö oleks tehtud korralikult. Laseb teistel parandada nende endi vigu. Tahab, et töö tulemus oleks 
laitmatu. Näeb mida on vaja teha, teeb ettepanekuid. Ta on hea brigadir ja organisaator. Tema 
seisukoht on, et kui juba teha, siis teha korralikult. Tundides töötab ja mõtleb kaasa. Ta ei taha, et 
teda õpetatakse nt uusi töövõtteid.  Pigem vaatab näidise pealt ja nuputab ise kuidas teha. Võib-olla 
see on nii, kui õpetaja ei ole selleala spetsialist.

.......

Soovib töötada.

Arvutis nõrk aga püüdlik. Vajaks baaskoolitust.

Grupikaaslaste hinnang:  abivalmis ja hooliv, rõõmsameelne, rahulik, aktiivne ja positiivne, 
otsusekindel, julge, ülevoolav, kombekas, meeldiv, asjalik töömees, sõbralik, heasuhtleja, 
organiseerimise ja koostöö võimeline, töökas, lõbus, rõõmsameelne, elu igast kandist näinud.

Tänukiri: Xxxx, tänan Sind koostöö eest.

Sinu töö tulemus on laitmatu. Sul on selleks silma, kätt, südant ja mõistust. Sa näed tervikpilti, oskad 
organiseerida ja võtad vastutuse terve rühma eest.

Xxxx Xxxx

Uudishimulik ja vaidlemishimuline. ... Kohusetundlik.  Jälgib kuidas Xxxx läheb. Püüab teda suunata 
aga see pole päriselt vajalik. Töötab püüdlikult. Saab rühmakaaslastega hästi läbi. On arukas, asjaliku 
oleku ja jutuga. Enesekindel. Tundides töötab ja mõtleb kaasa. Kui kellelgi on mure ja ta ise aida ei 
saa, siis ei jäta ta teist hätta vaid otsib abi.

Soovib töötada. Töötegemise võimalused on piiratud tervisliku seisundi tõttu. ....

Arvab, et pole enam midagi vaja õppida, samas on uudishimulik ja ilmselt ka õppimisvõimeline.

.....



Grupikaaslaste hinnang:  meeldiv, rahulik, töökas, tugev, kombekas, positiivne, võimekas, abivalmis, 
enesekindel, rõõmsameelne, julge, mõtleb oma peaga, pealik õuetöödes, sõbralik, asjalik, oskab nõu 
anda.

Tänukiri: Xxxx, tänan Sind koostöö eest.

Oled uudishimulik, püüdlik ja kohusetundlik. Oled tähelepanelik, hooliv ja toetav meeskonnaliige. 
Sinule võib kindel olla!

Xxxx Xxxx

Heasüdamlik, rõõmsameelne, siiras ja avatud. Räägib enda hobidest. Teeb tööd meeleldi. On 
tähelepanelik.  Saab teistega hästi läbi. Koostöö grupikaaslastega on hea.  ..... Ta ilmselt töötab 
teistest kiirmini. Soovib saada juhendaja tähelepanu. Tundides töötab ja mõtleb kaasa. Talle meeldib 
käia siin käia.

Soovib töötada. ......

Ei ole ühtegi puudumist.

Saab arvutiga edukalt hakkama. Tegin ettepaneku, et ta võiks grupikaaslast aidata/õpetada aga 
sellest ei tulnud midagi välja. .............

Grupikaaslaste hinnang:  tark, asjalik, jutukas, sõbralik, lihtne noormees, oma huvidega, aktiivne, 
töökas, võimekas, rahumeelne, uudishimulik, aktiivne, meeldiv, avatud, heatahtlik.

Tänukiri: Xxxxx, tänan Sind koostöö eest.

Oled heasüdamlik , rõõmsameelne, siiras ja avatud. Teed tööd kiiresti ja kohusetundlikult. Oled leidlik
meisterdaja. Oled tähelepanelik ja hästiseltsiv meeskonnaliige.

Xxxx Xxxx

........

Rühmakaaslaste suhtes heatahtlik.  Oskab ja tahab teha „peenemat näputööd“ – tema tegi rühmas 
helkurite valmistamisel kõige paremini kõige keerulisemat operatsiooni. Teda selle eest avalikult 
tunnustades, lõpetas torisemise.  Grupis töötamine oleneb tööst mida tehakse.  ...  Helkurite 
valmistamisel oli ta nõus vaid selle kaaslasega koostööd tegema kes ei rikkunud tema tehtud tööd 
ära. Seega on mõistetav ka nõudlikkus kaaslase valikul. Helkurite valmistamisel oli ta töö tulemuse 
suhtes eriti nõudlik.  Mõtles kaasa, et kas on võimalik seda tehniliselt veel paremini teha. Helkurite 
valmistamine meeldis talle. Ühiselt töötades näeb, kui midagi on veel vaja teha. Siis läheb ja teeb.

.........

Töötama on nõus vaid ....... tingimusel seoses tervisliku seisundiga.



Arvutis nõrk aga püüdlik. 

Grupikaaslaste hinnang:  jutukas, nokitseja, töökas, asjalik, koostöövalmis.

Tänukiri: Xxxx, tänan Sind koostöö eest.

Oled tõeline meister peenema näputöö alal. Oled töö tegemisel täpne ja nõudlik. Näed tervikpilti. 
Sinu töö tulemus on läbimõeldud ja ilus. 

Xxxx Xxxx

Tegi oma teadmistega mõnikord kõigile ära. Tark. Uhke. Tugev.  Enesekindel.  Iseseisev. Räägib siis, 
kui on midagi öelda. On solvunud alandava töö korral. Ei arva midagi vabatahtlikust tööst. Ta leiab, et
tehtud töö eest tuleb maksta õiglast palka. Teab oma õigusi .....

Saab teistega hästi läbi. Töötab hästi nii iseseisvalt kui ka grupis. ......... Kui tunni teema on tema 
meelest mõttetu, siis jätab pigem ülesande täitmata. 

Soovib töötada.. .....

On läbinud arvutikoolituse. Saab iseseisvalt arvutis hakkama.

Grupikaaslaste hinnang:  sõbralik, abivalmis, positiivne, töökas, tugev, sõltumatu, energiline, aktiivne,
kombekas, julge, hooliv, jõuline, rõõmsameelne, tore mees ja kamraad, hea suhtleja, oma 
mõtlemisega, töö- ja naljamees, saab hakkama igas olukorras, mees, nagu aiatraktor.

Tänukiri: Xxxxxx, tänan Sind koostöö eest.

Oled arukas, iseseisev, analüüsiv ja otsustusvõimeline. Oled tugev nii vaimselt kui füüsiliselt. Oled 
uhke, enesekindel ja meeskonnas hinnatud kaaslane.

Xxxxx Xxxxxx

Loeb palju ajaloolisi romaane. ..... Räägib vähe. Saab grupikaaslastega hästi läbi. Suurem osa ajast käis
korralikult kohal ja tegi hästi tööd. Tunnis töötab kaasa. 

........

Soovib töötada. ....... 

Ei ole valmis õppima midagi täiesti uut. Ei ole valmis tegema üksluist  tööd. 

Arvuti oskused on tagasihoidlikud. Arvuti tunnis teeb meeleldi kaasa. .... Talle tuleks arvutikoolitus 
kasuks.

Grupikaaslaste hinnang:  nupukas meisterdaja, hoiab rohkem omaette, räägib asjadest, mida teab, 
autohuviline, sõltumatu, rahumeelne, töökas, vaikne ja tagasihoidlik, abivalmis, enesekindel, sõbralik,
sihikindel, meeldiv, hooliv.



Tänukiri: Xxxxx, tänan Sind koostöö eest.

Sinus on peidus maailmaavastaja. Talud vapralt rutiini aga Su hing ihkab lennata. Sa tead mida tahad. 
Kasuta oma sihikindlust ja mine edasi. Edu sulle! 

Xxxxx Xxxxxx

Kui töö ei meeldi eriti, teeb aeglaselt ja lohakalt. „Kas peab siis kõik nii korralik olema?“. Teda 
innustades ja motiveerides hakkab töö ta käes minema. Meeldib „näputöö“ (helkurite valmistamine).
Töötab rühmas hästi kaasa. Kui asi teda ei huvita, on ta ükskõikne töö tulemuse suhtes. Hea 
meeskonna liige. Oskab teisi aidata ja teeb seda meelsasti. See tuleb tal ka hästi välja.  Abistab teisi 
arvutitunnis.  Võtab kanda vastutuse, mis ei ole tema oma – (nt .....). Ta on meelsasti ..... 
meeskonnas......... Paneb aeg-ajalt tähele mis on veel vaja teha.  Ei pea näpuga näitama. Kui näeb 
vigu, parandab neid. Pisut laisk. Vajab motiveerimist, siis püüab rohkem. 

Ei saa aru kas tahab päriselt töötada.

......

Oskab arvutiga ümber käia.

Grupikaaslaste hinnang:  abivalmis, asjalik, hea suhtleja;  kui teeb, siis teeb; sõbralik, rõõmsameelne, 
rahulik, töökas, algatusvõimeline, aktiivne, entusiastlik, positiivne, energiline, soe, kombekas.


