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10. juunil täitus 70 eluaastat seltsi asutajaliikmel Helgi Uudelepal.
H. Uudelepp sündis Järvamaal, lõpetas Tapa Keskkooli 1955. a.
ja Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaosakonna 1960. a. Alates
1963. aastast õpetab ta matemaatikat Gustav Adolfi Gümnaasiumis
(Tallinna 1. Keskkool 1963–1991), viimased paarkümmend aastat
küll osalise koormusega. Õpetajana on ta teinud palju mate-
maatika süvaõppeklasside kujundamisel ja edendamisel. Ta oli ka
Riia, Vilniuse ja Tallinna esimeste keskkoolide vahelise reaalainete
võistluse algataja. H. Uudelepa õpilased on olnud edukad ma-
temaatikaolümpiaadidel ja mitte ainult Eestisisestel. Aastal 1985
pääses Nõukogude Liidu võistkonnas Rahvusvahelisele Matemaa-
tikaolümpiaadile (IMO) tema õpilane Mati Pentus, aastatel 1993
ja 1994 aga võitis IMO pronksmedali Peeter Laud. 1980-ndatel
oli korduvalt H. Uudelepa kanda üleliidulisele olümpiaadile mineva
Eesti võistkonna esindaja roll.

Ülalnimetatud Mati Pentuse ja Peeter Laua kõrval on mitmed
teisedki H. Uudelepa õpilased saanud tunnustatud matemaatiku-
teks-teadlasteks. Olgu siinkohal nimetatud Ülle Kotta, Peeter
Normak, Eve Oja, Ebu Tamm ja Toomas Täht.

Aastatel 1987–1996 oli H. Uudelepp tegev matemaatikaõpeta-
jate täienduskoolituse korraldamisel ja Eesti koolimatemaatika sisu
kujundamisel. Ta juhatas Tallinna Õpetajate Täiendusinstituudi
matemaatika kabinetti (1987–1988) ning oli matemaatika peame-
toodikuks Eesti Hariduse Arenduskeskuses (1989-1992) ja Riigi
Kooliametis (1993–1996). Ta korraldas täienduskursuseid mate-
maatikaõpetajatele ning oli mitmete õppematerjalide ja ainekavade
koostajaks või retsensendiks. Real aastatel tuli tal tegelda ka
vabariikliku matemaatikaolümpiaadi korraldamisega.

Alates 1997. aastast vastutab H. Uudelepp Riikliku Eksami-
ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialistina põhikooli matemaati-
ka lõpueksami ja matemaatika riigieksami ettevalmistamise ja
läbiviimise eest. Tema teeneks on matemaatika riigieksamite süs-
teemi ülesehitamine Eestis nullist alates, sealjuures koostöövõime-
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lise meeskonna komplekteerimine. Ta on seda tööd teinud suure
pühendumuse ja vastutustundega hoides end pidevalt kursis, kuidas
toimuvad sarnased eksamid teistes riikides. Ta on hoolt kandnud
selle eest, et riigieksam ei kontrolliks ainult faktiteadmisi vaid ka
õpilase sisulist arusaamist õpitust.

Kõigil töökohtadel on Helgi Uudelepp seisnud matemaatikaõpe-
tuse kõrge taseme eest Eestis. Meil on hea meel, et tema poolt
tehtut tunnustati Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2006. aasta
hariduspreemiaga.

Kalle Kaarli
Tartu Ülikool
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