
TAOTLUSKIRI 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik Niina Peerna esitamiseks 

Puškini preemia kandidaadiks 

 

Õpetaja Niina Peerna töötab Tabasalu Ühisgümnaasiumis vene keele õpetajana alates 

1993. aastast, õpetades vene keelt  II-IV kooliastmes. 

Õpetaja Niina Peerna on lõpetanud Minski Pedagoogilise Instituudi koolieelse 

pedagoogika ja psühholoogia eriala 1985. aastal. Sellele lisaks on ta läbinud täies 

mahus Tallinna Pedagoogikaülikooli  vene keele kui võõrkeele õpetaja täiendõppe 

õppekava. 

Tal on pikaajaline pedagoogiline staaž, pedagoog-metoodik on ta  2009. aastast.  

2007/2008.õa osales õpetaja Peerna kooli arengukava koostamise töörühmas. 2006. 

aastast on ta Tabasalu Ühisgümnaasiumi võõrkeele aineühenduse juhataja ning 

kuulub kooli metoodikanõukogusse. 

Õpetaja N. Peerna on koostanud pedagoogilise uurimuse “Vene ajaloolised ja 

kultuurilised objektid Eestis”, milles tuleb esile tema hea tahe ja professionaalsus 

kaasa aidata vene kultuuri tutvustamisele, lõimimisprotsessi kujunemisele. 

Niina Peerna peab lugu enesetäiendamisest. Saadud oskusi ning uuenduslikke ideid 

rakendab õpetaja aktiivselt vene keele tundides. Vene keele tunnid on integreeritud 

erinevate õppeainetega – kujutava kunsti, kunstiõpetuse, ajaloo, eesti keele, 

võõrkeele, kirjanduse, arvutiõpetusega. Niina Peerna innustab teiste ainete õpetajaid 

koostööle. Oma töös on tal olnud eesmärgiks õpilasekeskne õpetamine. Õpetaja 

juhendab õpilasi õppeainega tegelemisel, erinevate infomaterjalide kasutamisel ning 

iseseisvaks tööks ettevalmistamisel. Ta arendab õpilaste õpioskusi ja kujundab 

individuaalseid õpistiile. 

Õpetaja Niina Peerna eestvõttel on alates 1994. õppeaastast korraldatud Tabasalu 

Ühisgümnaasiumis vene keele päevi.  

Õpetaja Niina Peerna on saavutanud häid tulemusi üleriigilisel vene keele 

aineolümpiaadil, on osalenud valla ja maakonna erinevatel võistlustel (2009.a 

maakondlik voor 10-12.klassile - I ja III koht).  Ta on osalenud oma õpilastega 

edukalt ka rahvusvahelistel võistlustel: UPU (Eesti Posti) noorte kirjakirjutamise 

konkursil 2005. ja 2007. a, kus tema kolme õpilase tööd said ära märgitud.  2008. a 

võtsid N.Peerna õpilased  osa rahvusvahelisest konkursist „Sõbrad. Drusja. Sjabrõ”, 

kus saavutati võistkondlik 3.koht. Õpetaja on osalenud 2005. ja 2009.aastal Puškini 

konkurssidel. 



 Õpetaja N. Peerna on osanud luua turvalise õpikeskkonna, tema õpetatavasse tundi 

tulevad õpilased meelsasti. Niina Peerna kasutab oma tundide huvitavamaks 

muutmisel kaasaegseid  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi. 

Vene keele õpetaja Niina Peerna esindab kooli ka oma pedagoogilise ja 

integratsioonitegevusega üleriigilisel tasandil. Ta on alates 2004. a Eestimaa 

Valgevenelaste Assotsiatsiooni juhatuse liige. Eestimaa Valgevene Assotsiatsioonis 

on ta kaasa aidanud vabariigis erinevate kultuuriürituste organiseerimisel ja 

läbiviimisel, mitmetel üritustel on õpetaja N. Peerna käinud koos meie õpilastega (näit 

slaavi jõulud, jaanipäevatraditsioonid Valgevenes). N. Peerna on olnud lektoriks 

mitmetel vene keele õpetajate täiendõppe kursusel. Ta on olnud aktiivne slaavi 

kultuuri propageerija. Õpetaja N. Peerna on koostanud mitmeid metoodilisi materjale, 

mida võivad  teisedki  õpetajad kasutada  internetiportaal Miksikese vahendusel. 

N. Peerna eestvedamisel alustati 2007. a koostööd Minski Pedagoogilise 

Gümnaasiumiga nr.3. Nüüdseks on sõpruskoolid vahetanud oma delegatsioone, 

õpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt koostöös. Töised sidemed on õpetajal ka St-

Petersbourgi Klassikalise Gümnaasiumiga. 

Õpetaja Niina Peerna on olnud aktiivne sõnavõtja nii raadios (Raadio 4 saates 

„Batkavštšina”) kui ka ajalehtedes kultuurilistel ja pedagoogilistel teemadel. 

Niina Peerna on hea suhtleja, aktiivne ja sõbralik kolleeg. 

Tabasalu Ühisgümnaasium on seisukohal, et Niina Peerna on parim kandidaat 

„Puškini preemia 2010“ saamiseks. 
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