
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 

Svetlana Tsarjova töötab Narva 

Pähklimäe Gümnaasiumis alates 2008. 

a eesti keele ja kirjanduse õpetajana 

põhiliselt 3. ja 4. kooliastmes. Svetlana  

on aktiivne, avatud ja initsiatiivne 

inimene. Õpilaste js kolleegidega tal on 

heatahtlikud austavad suhted. 

Ta edukalt töötab  9. ja 12. klasside 

õpilaste ettevalmistamisel põhikooli 

lõpueksamiks ja riigieksamiks. 

Mitmete aastate jooksul Svetlana Tsarjova valmistab õpilasi konkurssideks ja olümpiaadideks.  

2008.-2009.õa: kõnekonkurss “Tagasi vaadates”(3.koht), esseekonkurss “Miks mulle meeldib 

eesti keel?” (1.koht), Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule 

keskendatud koolinoorte etlusvõitluse eelvoor (tänukiri), 2009.-2010.õa: Juhan ja Jakob Liivi 

ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud koolinoorte etlusvõitluse 

eelvoor (tänukiri), Viking-Line esseekonkurss “Põhjamaade punased laevad” (1.koht), “Eesti on 

minu kodu” – linnaüritus iseseisvuspäeva puhul (1.koht); 2010.-2011.õa: Linnaolümpiaad 

(e.k.6.kl.3.koht), esseekonkurss „Tegus kodanik on riigi rikkus” koolis ja riigis (tänukirjad), 

esseekonkurss „Narva – sügispealinn 2010” (1.ja3.koht); 2011.-2012.õa: emakeelepäevale ja 

Kristjan Jaak Petersonile pühendatud viktoriin (II koht, tänukiri), viktoriin „Maa, mida 

armastan” (I ja II kohad, tänukiri), tänukiri 11.klassi õpilaste kirjandusliku tõlke konkursiks 

ettevalmistamise eest, tänukiri Juhan ja Jakob liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatidele 

keskendatud koolinoorte etlusvõistluse Narva linna voorus osalemiseks õpilase ettevalmistamise 

eest. 

Eesti keele ja kirjanduse õppe edendamiseks:  külastas oma õpilastega teatriettendusi, muuseume 

ja raamatukogusid, kohtus eesti kirjanikega (nt A.Vallik, R.Raud) ja eesti keelt kõnelevate 

inimestega erinevatest ametitest, korraldas “Töövarjupäeva”  koolis, korraldas temaatilisi üritusi 

(nt “Eesti keele päev”), vormistas temaatilisi stende jms. 

Svetlana töötas kooli temaatilistes töörühmades järgmistel teemadel: “Kooli õppekava 

uuendamine” (üldosa ja hindamiskorra uuendamine), “Õppevara koostamine ja korrastamine” 

(õppematerjalid eesti keeles õpetatavatest ainetest(töölehed, kasulikud lingid, tunnikavad jms  

kooli kogumikus ja linna eesti keel teise keelena ainenõukogu andmebaasis), “Kujundav 

hindamine” (esinemine pedagoogilisel konverentsil). 



Narva Pähklimäe Gümnaasium 

Svetlana teeb koostööd oma kooli kolleegidega, teiste koolide ja asutustega (nt Linna 

Raamatukogu, TÜNK, Rakvere Teater jms); osaleb üritustes ja projektides Narva, Eesti ja 

Euroopa tasandil  – ühisüritused (lahtised tunnid, LAK-üritus “Tervis-kõige kallim aare” jt), 

õppekäigud  ja projektid “Tallinn meie pealinn”, rahvusvaheline projekt “Euroscola”  jt. 

Svetlana aktiivselt osaleb koolielus: esines koolikontsertidel  ning osales  spordivõistlustel kooli 

korvpalli ja võrkpalli meeskonnas. 

 

05.10.2012 Svetlana sai Narva linna Parimaks nooreks õpetajaks. 

 

 


