
Meie inglise keele õpetaja Ingrid Lepp. 

 

Õpetaja Ingrid Lepp – filoloog, õpetaja ja tõlkemagister. 

Ingrid jagab end kahe linna vahel, kahe kodu vahel – üks Pärnus teine Tallinnas. Ja mitme 

töökoha vahel – Pärnus ja erinevatel keeltekursustel Tallinnas. Energiline, täis indu ja 

pealehakkamist. Korra nädalas paneb ta Tallinnas autole hääled sisse ja keerab sõiduki 

nina Pärnu poole. Tulgu taevast lund või rahet või paistku lõõmav päike. Miski ei peata 

teda (välja arvatud see krooniviirus). Kui töö on vaja ära teha, siis keerab käised ülesse ja 

viib asjad edukalt lõpuni. Kas või läbi netiavaruste õpilastega kohtudes. Kuidas ta küll 

jõuab? Nii rõõmsameelne, nii optimistlik, nii vahetu. 

Ingrid on pärit Lääne-Virumaalt. Tema kodu asus koolimajas, sest ema oli õpetaja. 

Haridusteed jätkas ta nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolis. Viimases suulist ja kirjalikku 

tõlget õppides. Magistriõpe oli teoreetiliselt väga tugev ja põhjalik. Filoloogi haridusega 

pedagoog ütleb, et talle ei meeldi elementaarsed keelevead ametnike ja poliitikute 

esinemistes. Praegu töötab Ingrid inglise keele õpetajana. „Töötan sellepärast, et mitte 

professionaalsust kaotada. Ja mulle meeldib õpetada. Jana kooli sattusin esimest korda 

aastaid tagasi nii, et küsisin ise tööd. Siis oli mõni aeg vahet ja juba kutsusid nemad mind 

tunde andma. Meil on õpilastega tavaliselt väga lõbus, kuigi tunnistan, et hetkel siiski 

väga lõbus pole. Praegu läheb rohkem auru üksteise kuulmise, nägemise ja kontakti 

hoidmise peale,“ mõtiskleb õpetaja Ingrid tööst ja hetkeolukorrast ning jätkab, „Olla 

õpetaja Jana koolis tähendab kuulumist kuhugi. Saan olla nö „Member of the Wedding“ 

– Carson McCullersi raamat.“ 

 

 

 



Õpetaja Ingrid on hea huumorisoonega, kes naudib mõnusat seltskonda. Ingrid: „Tore 

on sõpradega chillida. Ma reisiksin meelsasti, kui saaksin. Ma jooksen, loen, armastan 

kunsti, teatrit ja muusikat.“  

   

               

Ingrid on imelist kokakunsti ka meie kolleegidega jaganud. 

Hea eine sõpradega. 

 

 

Maailma avastamas. 



    

Nooruse saladus – sportlik Ingrid. 

 

Maailm on valla nende ees, kes tahavad seda avastada. Nii kultuuriliselt, keeleliselt kui 

ka visuaalselt. Ingrid tahab ja jagab seda meelsasti ka teistega. 

Ingrid Lepp on meie õpetaja. 

 

 

 


