NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM

Natalja Žirnova töötab Narva Pähklimäe Gümnaasiumis II ja III kooliastme inglise keele
õpetajana. Amet – vanemõpetaja.
Natalja Žirnova on kogemustega õpetaja, kes valdab tasemel õpetamismetoodikaid ja
oskab metoodiliselt õigesti korraldada õppeprotsessi. Natalja mitte ainult oskab õpetada ,
vaid ka meelsasti jagab
oma
kogemusi
kolleegidega
ja
praktikantidega.
Natalja on õpetaja, kes
meelsasti täiendab oma
teadmisi
erinevatel
kursustel
ja
katsetab
erinevaid uusi metoodikaid
inglise keele tundides.
Üheks kõige tugevamaks
Natalja iseloomujooneks
on oskus jagada oma
kogemusi kolleegidega.
Koolis on Natalja Žirnova õpetaja- mentor, kes juhib noorte pedagoogide tööd – arutab
noorte õpetajatega nende enesearengut, aitab noortel õpetajatel ettevalmistada tundideks,
valida sobivaid võtteid ja meetodeid, tegeleb kooli dokumentatsiooni ja teiste
pedagoogiliste küsimustega.
Õpetaja- mentor oskab luua noorte pedagoogidega usalduslikke suhteid, mis aitavad
noortel pedagoogidel kergemini kohaneda kooli tööga.
Natalja avatus ja heasüdamlikkus aitavad kaasa noore pedagoogi professionaalses
arengus.
Igal aastal, samuti ka 2015-2016 õppeaastal, oli Natalja Žirnova pedagoogilise praktika
juhedaja. Ta on väga nõudlik enese ja ka üliõpilaste suhtes, samas jäädes taktitundeliseks,
heasüdamikuks ja tundlikuks inimeseks.
Oma kogemusi, oskusi ja teadmisi kasutas Natalja funktsionaalse lugemisoskusega
tegeleva töögrupi juhendamisel, PISA testi kirjutamisel, uurimistööde ettevalmistamise
juhendamisel ja kirjutamisel.
2015-2016 õppeaastal võttis Natalja osa funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele
pühendatud konverentsist.
Konverentsil jagas Natalja oma kogemusi inglise keele funktsionaalse lugemisoskuse
arendamisest 7.-9. klassides. Samuti oli Natalja ühe töögrupi eestvedaja.
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NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM
Natalja kui aineõpetaja on avatud kõigele uuele. Ta oskab kooskõlastada traditsioonilisi
õpetamismeetodeid uutega; integreerida oma õppeainet teiste õppeainetega, näiteks
maateadusega, laiendades seeläbi õpilaste silmaringi.
Selline õppeainele lähenemine paneb õpilased lausa õppeainesse kiinduma.
Natalja osaleb aktiivselt erinevates kooli- ja linnaüritustel, viib läbi lahtiseid tunde ja
meisterklasse üliõpilastele.
Natalja on vastutustundlik, loov, töökas õpetaja, kes suhtub oma saavutustesse
enesekriitiselt, alati analüüsib oma töö tulemusi ja on alati valmis pakkuma
professionaalset abi.
Sellel aastal esitab pedagoogiline kollektiiv Natalja Žirnova kui parimat õpetajat Narva
Linna Aasta Õpetaja 2016 (PARIM ÕPETAJA-MENTOR nominatsioonile).
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