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Inna Toovis on sündinud 16. aprillil 1947. aastal. Pärast Tartu
Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonna lõpetamist 1970. aastal
asus ta tööle Jõhvi 1. Keskkooli matemaatikaõpetajana. Alates
1977. aastast töötab Inna Toovis Toila Gümnaasiumis matemaa-
tikaõpetajana. Aastal 1997 omistati Inna Toovisele esimest korda
õpetaja-metoodiku ametijärk ja seda on ta suutnud veel kahel korral
kaitsta. Inna Toovis on õpetanud matemaatikat nii põhikooli- kui
gümnaasiumiastmes, hetkel annab tunde gümnaasiumiklassidele.
Alates 1987. aastast on ta Toila Gümnaasiumi direktori asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal.

Inna Toovis on oma koolis ja maakonnas tunnustatud ma-
temaatikaõpetaja, kelle poole kolleegid pöörduvad tihti nõuan-
de ja abi saamiseks. Läbinud Tartu Ülikoolis matemaatika juh-
tivõpetajate koolituse, on ta sageli konsulteerinud teisi maakon-
na matemaatikaõpetajaid. Samuti on Inna Toovisel matemaati-
kaõpetajana hea maine kooli lapsevanemate hulgas. Maakondlikel
matemaatikaolümpiaadidel on ta osalenud komisjoni liikmena ja
tööde parandajana. Toila Gümnaasiumis juhatab Inna Toovis
metoodikanõukogu tööd ja on reaal- ja loodusainete sektsiooni juha-
taja. Sektsiooni töö raames korraldatakse koosolekuid ainealaseks
enesetäiendamiseks, arutletakse ainekavade üle ning lahatakse kooli
üldisi probleeme.
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Inna Toovise tunnid on alati hästi ette valmistatud, mit-
mekesised ja vaheldusrikkad. Tundides kasutab ta nii aktiivõppe
meetodeid, individuaalset tööd kui ka õpilaste individuaalset ju-
hendamist. Õpetajana on tema põhieesmärgiks töö tulemuslikkus,
aine omandatus, kuid lisaks on tundides suur rõhk ka noorte kas-
vatamisel. Olles ise oma avatud ja sõbraliku käitumisega õpilastele
eeskujuks. Inna Toovise töö on süsteemne, hästi läbi mõeldud ja
planeeritud. Õpilastel on selge ülevaade neile esitatavatest nõuetest,
arvestuslike tööde toimumise ajast ja vormist. Õpilastega suhtle-
misel on õpetaja Toovis sõbralik, järjekindel, nõudlik. Õpilased
on harjunud sellega, et tema tundides tuleb tööd teha ning peab
valitsema distsipliin.

Koostöös arvutiõpetajaga püüab Inna Toovis integreerida
matemaatikaõpetust ja informaatikat. Oma töös kasutab ta palju
infotehnoloogiat. Töö edukuse matemaatika õpetamisel on taga-
nud lisaks heale ainetundmisele, metoodika valdamisele ja töö
süsteemsusele ka metoodiliste materjalide rohkus. Inna Toovis
on koostanud hulgaliselt õppematerjale temaatiliseks kordamiseks
ja hindamiseks: arvestustööde kogumikud, jaotusmaterjal üksikute
teemade harjutamiseks ning eriti põhjalik ja süsteemne korda-
missüsteem gümnaasiumi riigieksamiks. Oma metoodilisi materjale
on Inna Toovis tutvustanud ja jaotanud maakonna ainesekt-
sioonis, oma kooli matemaatikaõpetajad on temalt saanud pidevat
metoodilist ja ainealast abi ja nõu.

Tunniväliselt töötab õpetaja Toovis juba aastaid matemaa-
tiliselt andekate ülemastme õpilastega TÜ Täppisteaduste Kooli
matemaatika osakonnas. Inna Toovise õpilased on igal aastal
edukalt osalenud rahvusvahelisel võistlusel “Känguru”, Virumaa
matemaatikavõistlusel, maakonna aineolümpiaadil. Samuti võtab
ta osa igal aastal põhikooliõpilaste ettevalmistamisest “Nuputa”
maakonnavõistlusteks ja vastavate matemaatikaõpetajate nõusta-
misest. Selle koostöö tõhusust näitab see, et mitmel aastal on
Toila Gümnaasiumi õpilased esindanud maakonda matemaatika
olümpiaadi vabariiklikus voorus.

Inna Toovis on Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika
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Ühenduse juhatuse liige. Ta osaleb aktiivselt seltsi töös ning võtab
osa matemaatikute suve- ja talvepäevadest. Ta on olnud üheks
korraldajaks ühenduse suvepäevade läbiviimisel Ida-Virumaal. Osa-
ledes pea kõikidel ühenduse kogunemistel toob Inna Toovis oma
kooli alati värskeimat teavet matemaatika õpetamise probleemide
ja suundade kohta. Ida-Virumaa kontaktisikuna vahendab ta teavet
oma maakonna matemaatikaõpetajatele.

Inna Toovis on huvitatud pidevast enesetäiendusest. Ta hoiab
end kursis hariduselus ja ainevaldkonnas toimuvate muudatustega.
Koolitustel saadud teadmisi edastab ta koolisisestel metoodilistel
päevadel alati kolleegidele ja rakendab edukalt oma igapäevases
töös. Juhtides koolis metoodikanõukogu tööd korraldab ta ka koolis
õpetajate koolituspäevi sügis- ja kevadvaheaegadel (uurib vajadusi,
leiab lektorid).

Ainealaselt on Inna Toovis end täiendanud nii TÜ kui TLÜ
kursustel. Inna Toovis on läbinud Omanäolise Kooli jätkukooli-
tuse raames õppekavakonsultantide kursuse ja omab õppekavakon-
sultandi tunnistust. Ta on konsultandina läbi viinud koolituspäevi
mitmetele vabariigi koolidele. Koolituste käigus koostatud uurimu-
si, analüüse ja muud materjali on alati oma koolis tutvustatud.
Õpetajad on teretulnud Inna Toovise tundidesse tutvuma aine
õpetamise ja tunni läbiviimise metoodikaga, metoodiliste vahendite
ning töösüsteemiga. Viimastel aastatel on Inna Toovis juhenda-
nud mitmeid noori õpetajaid.

Inna Toovis on alati olnud eestvedajaks meie kooli meeskon-
na osalemisel vabariigi erinevates haridusalastes projektides, nii
“Omanäoline Kool I”, “Eesti Kooli Kvaliteedikool” (kus ta tegi
läbi kvaliteedikonsultandi koolituse) ja viimati projektis “Õppiv
koolikogukond”.

Pideva enesetäienduse tulemusena on õpetaja Toovis väga
aktiivne olnud ka Toila Gümnaasiumi arendustegevuses. Tema
panus on olnud oluline kooli arengukava koostamisel ja korri-
geerimisel, e-kooli juurutamisel, kooli veebilehe korrigeerimisel,
arenguvestluse korra väljatöötamisel, õppekava täiendamisel, õpiabi
süsteemi juurutamisel ja vastava korra väljatöötamisel.
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Hinnatav on Inna Toovise kohusetunne ja töö süsteemsus: ta
on väga kohusetundlik ja täidab temale antud või endale võetud
kohustused kiiresti ja täpselt. Suhtlemisel kolleegidega on Inna
abivalmis, sõbralik ja aus. Tema oskab näha ja kriitiliselt hinnata
enda ning kooli töö plusse ja miinusi ja teha konstruktiivseid
ettepanekuid töö parendamiseks.

Töötades koolis täiskohaga õppealajuhatajana ja olles oma töös
nõudlik ning kohusetundlik, siis matemaatikaõpetajana saab Inna
Toovis töötada vaid osakoormusega. Nii ongi jäänud Inna Too-
vise õlule raske ja vastutusrikas ülesanne – õpetades matemaatikat
vaid gümnaasiumiklassides tunneb ta vastutust viia õpilased heade
tulemusteni riigieksamil. See pole aga kerge, sest väga tublide
matemaatikaõpetajate leidmine põhikooliklassidesse on olnud raske.

Kolleegid Toila Gümnaasiumist
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