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Professor Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal

Seoses G. Rägo 126. sünniaastapäevaga anti medal seitsmele
matemaatikaõpetajale.

Aita Ottson on Tallinna Reaalkooli tunnustatud matemaa-
tikaõpetaja. Mitmed tema õpilased on esindanud Eestit rahvus-
vahelistel matemaatikavõistlustel. Tallinna linn on teda nimeta-
nud linna aasta õpetajaks (2003), Tallinna haridusamet on tunnus-
tanud teda kui edukat õpilaste juhendajat 2016/2017. õppeaasta
olümpiaadidel. Eesti Vabariigi president andis 2007. a Aita Ottso-
nile Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Aleksander Levin on olnud õppejõud Tallinna Pedagoogilises
Instituudis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on kirjutanud mitmeid
kõrgkooliõpikuid, on kaasautoriks 11. klassi matemaatikaõpikule
ning koostanud ülesannete kogu gümnaasiumiõpilastele.

Anne Martis on Laupa põhikooli matemaatikaõpetaja, olnud
selles koolis ka õppealajuhataja. Ta on olnud mentoriks noortele
kolleegidele, osaleb aktiivselt maakonna ainesektsiooni töös. Anne
Martis on kaheksal aastal olnud matemaatikavõistluse Türi Pähkel
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korraldajaid ning koostanud ülesandeid Järvamaa lõuna- ja
Viljandimaa põhjaosa koolide matemaatikavõistlusele JÄVI.

Professor Gerhard Rägo nimelise medali 2018. a. laureaadid

Ester Muni on Puka Kooli matemaatikaõpetaja. Töötas
aastaid Tartu ülikooli matemaatika õpetamise metoodika kateedris
ja aitas läbi viia populaarset telesaadet Nuputa. Ta on aidanud
organiseerida erinevaid õpilastele suunatud matemaatikavõistlusi,
on olnud aktiivne ühiskondlikes organisatsioonides KMÜ, ÜPUI
ja EÕL. Ester Muni on Valgamaa matemaatika ainesektsiooni
juhataja.

Ethel Koit on Türi Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja.
Tema õpilased osalevad igal aastal erinevatel maakondlikel ja va-
bariiklikel matemaatikaalastel võistlustel. Ethel Koit osaleb aktiiv-
selt maakondliku matemaatika-füüsika ainesektsiooni töös. Helika
Toikka on Lüganuse Kooli matemaatikaõpetaja. Ta innustab oma
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õpilasi osalema peastarvutamise võistlustel Pranglimine ja Nuti-
Mati. Ida-Virumaa matemaatikõpetajate ainesektsiooni juhina ve-
das ta matemaatikaõpetajate päevade korraldamist 2017. aastal
Toilas ja Jõhvis. On Lääne- ja Ida-Virumaa õpilastele ühise Vi-
rumaa matemaatikavõistluse korraldajaid oma maakonnas.

Maire Oja on Tartu Mart Reiniku Kooli matemaatikaõpetaja.
Ta on paljudel kordadel koostanud Tartu linnas matemaatikavõist-
luste jaoks ülesandeid ning aidanud erinevaid võistlusi korraldada.
On juhendanud paljusid Tartu Ülikooli tudengeid nende praktikate
ajal. Ta on koostanud ise või testinud oma õpilastega teiste autorite
õppematerjale. 2017. a. sai Maire Oja Tartu linna aastaõpetaja
tiitli.
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