Intervjuu õpetaja Inga Morozovaga
1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? Mulle väga meeldib
õpetaja amet. Olen seda juba 23 aastat Porkunis pidanud. Unistasin juba lapsena saada
õpetajaks. Mängisime kooli, kus õpetasime väiksemaid, kes istusid laudade taga ja
suuremad õpetasid neid. Mina oli siis juba suurem ja seega õpetaja. Lapsed kuuletusid
ja olid väga tublid. Samas olin ma neile ka eeskujuks. Mulle väga meeldivad lapsed ja
just kooliealised lapsed, keda saab õpetada.

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Oh seda üllatust! Olen pool oma elust
Porkuni Koolis töötanud. Peale kooli lõpetamist tulin kohe Porkuni Kooli tööle.

3. Millises koolis oled õppinud? Õppisin Tamsalu Gümnaasiumis ja ka 3 aastat Aseri
keskkoolis, kus alustasin õpinguid, kuna olen Ida- Virumaa tüdruk ja elasin Aseris. Kui
me kolisime siiakanti, läksin ma Tamsalu Gümnaasiumisse. Õpetajaks õppisin Rakvere
Pedagoogika Koolis.

4. Kelleks soovisid noorena saada? Niipalju, kui ma mäletan, tahtsin õpetajaks saada,
kuid mu suur unistus oli ka politseiks saada. Aga kuna politsei amet on seotud suurte
riskidega, siis minu vanemad ei lubanud mul seda teha. Mina kui sõnakuulelik tüdruk,
ei läinudki seda õppima.

5. Kui suur on su pere? 4- liikmeline- 2 last ja mees. Poeg on 16- aastane ja tütar 12aastane.

6. Kuidas said endale nime? Olen ema käest küsinud, et miks ta mulle Inga nimeks pani.
Ta vastas, et sel ajal oli see nimi populaarne.

7. Mida tahaksid muuta elus? Kui oleks minu võimuses, siis seda, et maailmas ei oleks
sõda.

8. Lemmikud: toit- kotletid ja kartulipüree kastmega, loom- kõik loomad, filmseiklusfilmid, raamat- sari „Seiklusjutte maalt ja merelt“, auto- peaasi, et on korras ja
sõidab, saade- seriaal „Mägidoktor“, värv- taevasinine, spordiala- saalihoki, mänguasilapsena kivid ja käbid, praegu väike kassipoeg, õppeaine- geograafia, kuu- aprill, kui
kevadlilled hakkavad õitsema, aastaaeg – kevad, kui kõik tärkab.

9. Millised on hobid? Minu lapsed, nendega trennis käimine 😊 Tegelikult saalihoki.
Nüüd on hakanud meeldima ka orienteerumine.

10. Milline on unistus? Tahaksin reisida veidi rohkem. Kui paljud tahavad minna soojale
maale, siis mina sinna nii väga ei ihka. Unistan ära käia Islandil, mis on mul mõttes olnud
ja paelub mind.

11.Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Mulle meeldivad ausad ja
usaldusväärsed inimesed. Need on väärtused, mis on sõpruse alustaladeks. Hea tunne
on, kui sa tead, et sul on selliseid sõpru ja töökaaslasi.

12. Millised on parimad saavutused? Kõige suuremad saavutused on lapsed ja et olen
reisida saanud. Ka õppimine on saavutus. Selles mõttes, et kui olen midagi ette võtnud,
olen suutnud ka ära lõpetada.

13. Mida teeksid miljoniga? Kulutaksin reisimisele. Kõigepealt läheks Islandile.
14. Mida muudaksid enda juures? Arvan, et mitte midagi. Siis ma poleks mina.
15. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Et oleks rahu ja palju päikest ning inimesed ei
riidleks omavahel.

16. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Nublu kontsert Rakveres, kuhu ma algselt ei
tahtnud üldse minna, aga poeg ostis piletid. See osutus väga vahvaks ja oli meeldivaks
üllatuseks.

17. Milline on elu suurim õppetund? Kunagi lapsena läksin üksinda metsa ja eksisin ära.
Sellest ka suur õppetund- ära mine üksinda sellistesse kohtadesse, mida sa ei tunne.
Praegu ei lähe ma üksinda isegi seenele mitte.

18. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Nagu ma enne ütlesin,
meeldib mulle väga Island. Arvan, et isegi elaksin seal.

19. Kas sa maagiasse usud? Jah, usun, rändavatesse hingedesse. Hakkasin siis uskuma, kui
olime ostnud endale maja ja tundsime, et seal elab keegi meiega koos. Kuulsime
samme ning samas tundsin, et külm õhk liikus mööda. Arvan, et see on selle maja hing
ja kaitseb meid. Kindlasti on olemas ka teisi olevusi peale inimeste.

20. Üks soov kooliperele: et kõik oleksid omavahel sõbrad, ei riidleks ja ei räägiks
teineteist taga. Üksteisega arvestamine ja omavaheline suhtlemine on oluline. Et
igaüks ajaks oma asja ja kõik saaks omavahel hästi läbi ning oleks sõbralikud.
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