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Aet Kiisla 

Üldpädevuste arendamine ainetunnis  

Miks noored lahkuvad Narvast? 

Liikumisharrastusega seotud teemad, nt liikumist soodustavad koolitunnid, liikumist soodustav 

töökeskkond, firmasport, linnaruum 

Ettevõtte sotsiaalne vastutus, vabatahtliku tegevuse seos ettevõtte edukusega jms  

Üldhariduskooli organisatsioonikultuur 

Õpetajate motivatsioon osalemaks täienduskoolituses ja teemade valiku põhjendused  

E-riigi teema käsitlemine ühiskonnaõpetuse tundides 

Kaasamine, e-kaasamine, uued noorte osalemisvormid jms  

Õppiv organisatsioon 

Uued töövormid (virtuaalne koostöö, kaugtöö, tööampsud) ja nende seos teid huvitava valdkonnaga 

Sporditurism 

 

Andu Rämmer 

Ida-Virumaa noorte väärtused  

Ida-Virumaa noorte identiteet  

Noorsootöötajate väärtused  

Noorsootöötajate arusaamad noorsootööst  

Narva linna mainekus kohalike noorte seas  

Noorte arusaamad Ida-Virumaa tulevikust   

Koroonapiirangute mõju noorsootööle avatud noortekeskustes  

Muutused noorte sotsiaalsetes väärtustes 2004 kuni 2021 Euroopa Sotsiaaluuringu küsitluste põhjal  

Muutused noorte sotsiaalsetes väärtustes 1990 kuni 2018 Euroopa Väärtusuuringu küsitluste põhjal   

Eneseväljenduslike väärtustedünaamika Euroopa Väärtusuuringu ja Euroopa Sotsiaaluuringu 

küsitluste põhjal 

 

Andre Sääsk 

Veebi- ja/või mobiilsete rakenduste loomine. Rakenduste teemad valitakse vestluses tudengiga 

lähtudes tema huvidest ja eelistustest 

 

Anne Kivimäe 

Noortepoliitika Eestis ja rahvusvahelises võrdluses 

Digilahendused noorsootöös. Tehnoloogia tugi noorsootöötajale. Andmepõhiste uuenduste (data-

driven-development) võimalused noortevaldkonnas 

Huviharidus ja huvitegevus noorte loovuse arendajana  

Noorsootöö rahvusvaheline mõõde 

Rahvusvaheline koostöö noorsootöö arengus. Rahvusvahelise koostöö peamised valdkonnad 

Riikidevahelised lepped noortevaldkonnas ja nende mõju 

 

Anne Reinsoo 

Jutustamisteemade valik kooskõlas lapse  arenguvajadustega (Waldrfpedagoogika alustest lähtuvalt) 

Ülekantavad ehk pehmed oskused. Millisel määral pööratakse üldhariduskoolis tähelepanu pehmete 

oskuste arendamisele 

Waldorfkool kui 21. sajandi kool 

Kas ja kuidas üdhariduskooli õpetajad kujundavad õpilaste sisemist õpimotivatsiooni 

Õpikud jm kasutatav õppematerjal - tugi ja mõju sotsialiseerumisel ning  identiteedi kujundamisel 
 



Anu Leuska 

Laste areng, selle toetamine lasteaias/koolis  

Suhtlemine ja koostöö lapsevanematega  

Õpetaja roll ja identiteet 

Kriisid (sh lein, lahutus jm), kriisis pere ja lapse toetamine 

Perede sotsiaalsed probleemid, õpetaja roll sotsiaalsete probleemide märkamisel ja perede toetamisel 

 

Chen-Wan Lin 

Social network analysis  

Graph theory  

Algorithm 

Voice recognition 

 

Deniss Ruder 

 Andmeteadus ja masinõpe 

 Loomuliku keele töötlus 

 

Elena Deryabina 

Детский фольклор 

Фольклорные сюжеты в литературе Современная детская поэзия и проза  

Диалог литературы и анимации 

Вопросы обучения школьников анализу художественного текста. 

 

Elvira Küün 

Audiovisuaalsete materjalide kasutusulatus ja -sfäärid Narva vene õppekeelega põhikooliklasside 

eestikeelsetes õppeainetes 

Õpetaja rollid ja identiteet 21. sajandi II kümnendil  

Väärtuskasvatuse õpetus üldhariduslikes koolides 

Väärtuskasvatuse arendamise võimalused lasteaias draamaõpetuse kaudu  

Uusimmigrant-õpilaste kohanemistendentsid ning õpetamise eripärad  

Juhan Liivi käsitluse ulatus gümnaasiumiastmes 

 

Enda Trubok 

TÜ Narva kolledži üliõpilased distantsõppes 

Mitteformaalse eesti keele õppe võimalused ja rakendamine 

Kommunikatiivne keeleõpe versus traditsiooniline keeleõpe 

Kirjanduse õpetamise metoodika (kirjandusürituste, -projektide. -konkursside korraldamine, tõhusus, 

mõju jne) 

Eesti kirjanduse/tüvitekstide käsitlemine Ida-Virumaa koolide kirjanduse tundides  

Kooliraamatukogu roll õpilaste motiveerimisel kirjanduse laenutamisel, lugemisel, kirjandusõpetajate 

toetamisel 

Staažika õpetaja elutöö jäädvustamine (metoodilised võtted, tunnikavad, õppevahendid jne) 

Talutööde /rahvakommete /loomanimetuste/ taimenimetuste kajastumine  

Ida-Virumaaga seotud kirjanike, näiteks Anton Hansen Tammsaare; Eduard Vilde jt loomingus 

Arhaismide/neologismide/slängi jt esinemissagedus eesti kirjanike loomingus 

Eesti rahvalooming ja etnograafia (piirkondlik folkloor, poploor, rahvariided, kodukoha (küla, linn) 

ajalooline muutumine; kohanimede muutumine jne) 

X kooli õpetajate/õpilaste/töötajate kõnekultuur 

Mitmekeelse kooli humanitaarainete õpetaja ja keeleõpetaja pidev ja põhipraktika (õpimappide 

analüüs, praktikabaasi võimalused, praktikaasutuse ja kolledži juhendajate, üliõpilaste saavutused, 

arenguvajaduste kaardistamine jne) 



 

Faisal Ahmed 

Web based Firewall (Java) 

Energy prediction model using machine learning  

Proposing Data  

Compression algorithms and its comparative analysis 

 

Harald Kitzmann 

Tootmislogistika ja controlling 

Otsustusprotsesside digitaliseerimine 

Regionaalsed lahendused ringmajanduses  

Energiasäästlik tooted/teenused ja organisatsioonid 

Turundus (ostu ja müügiturundus) 

Ettevõtluse arendus Narvas ja Ida-Virumaal 

Toote/teenuse ökoloogiline, tehnoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik teostatavus, eriti 

taastuvenergiaga seotud lahendused 

Paindlikkuse juhtimine  (operatiiv- ja strateegiline juhtimine) 

 

Jelena Nõmm 

Мультикультурное и многоязычное образование  

Межкультурная коммуникация, коммуникативное поведение, вопросы национально-

культурной и локальной идентичности  

Формирование социокультурной компетенции на уроке РКИ 

 

Jelena Rootamm-Valter 

Kaasaegse organisatsiooni juhtimise analüüs ja täiustamine (orgstruktuur, kommunikatsioon, 

personali rahulolu ja arendamine, kliendisuhted ja -rahulolu jm) 

Uuenduste, sh digilahenduste juurutamine ettevõttes 

Organisatsiooniliste protsesside analüüs ja täiustamine 

Organisatsiooni strateegia väljatöötamine ja täiustamine  

Regionaalne areng ja ettevõtlus, sh tööturu väljakutsed, sh noorsootöö vaatevinklist 

Õpetaja pädevused mitmekeelses koolis 

 

Kaur Kötsi 

Noorsootöö kutseala areng  

Noorsootöö identiteet ja väärtused 

Erialane täienduskoolitus ja kutsesüsteem  

Noorsootööga seonduvad teooriad  

Noorte nõustamine 

Aktiivõppe noorsootöös  

Suhtlemisoskused  

Noorsootöö kvaliteet  

Noorsootöö mõju 

 

Kerli Kõiv (Kutseala kogukonna mentor ja praktika õppejõud)  

Ennastjuhtiv juhendamine noorsootöös  

 

Kristina Kallas 

Eesti integratsiooni väljakutsed - kõik erinevad teemanurgad, mis on seotud lõimumisega Eestis, sh 

integratsioonipoliitika. 

Euroopa riikide integratsioonipoliitikad ja nende omavaheline võrdlus  



 

Eesti mitmekeelse hariduse mudel ja selle rahvusvaheline võrdlus Täiskasvanute eesti keele õppe 

süsteemi uurimine 

Rändepoliitika 

Erinevad teemanurgad, mis on seotud Ida-Virumaa piirkondliku arenguga majandusest kuni kultuuri 

ja kodanikuühiskonnani 

 

Larissa Degel 

Larissa.degel@narva.ee 

Sõna kool kollokatsioonid (eesti- ja venekeelsete meediatekstide põhjal)  

Õppimise metafoorid (tekstikorpuste põhjal) 

 

Lehte Tuuling 

Lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtete rakendamine alushariduses  

Lasteaiaõpetajate digipädevused ja nende kasutamine igapäevatöös  

Õuesõppe rakendamine alushariduses 

Avatud õpikeskkond 

Töökasvatus koolieelses eas 

Pedagoogiline dokumenteerimine – lapse arengu dokumenteerimine ja analüüsimine 

Mitmekultuuriline kasvukeskkond ja lapse toetamine lasteaias eesti keele kui teise keele 

omandamisel 

 

Liudmila Nikolaeva 

Речевая деятельность школьника на I и II ступени обучения 

Устная и письменная речь детей-билингвов, обучающихся в школе с эстонским языком 

обучения  

Методика преподавания РКИ (опыт создания учебных материалов для разных уровней 

владения русским языком как иностранным)  

 

Maret Annuk 

Eesti kirjandus Eesti lastekirjandus 

 

Maret Vihman 

Ida-Virumaa Eesti energeetikatööstuse alustala (Miks just Ida-Virumaa, soojuselektrijaamad, 

tuulepargid) 

Põlevkivitööstus 21.sajandil (praegune kaevandamine ja kasutamine, perspektiivid) Jäätmemajandus 

X vallas (mida, mil määral, kus kogutakse, kuhu viiakse; kampaaniad, koolide kaasamine) 

Uikala prügila tähtsus ja roll Ida-Virumaa jäätmekäitluse poliitika elluviimisel 

X piirkonna (valla) rahvastik (statistilised andmed, näitajad, tegevusalad, muutumine, võrdlus, 

analüüs) 

Koolide ja looduskeskuste koostöö keskkonnahariduse vallas Koolide ja KOV koostöö 

keskkonnahariduse vallas 

TÜ Narva kolledži tegevus keskkonnahariduse vallas  

Õuesõppe rakendamine põhikoolis / lasteaias  

Aktiivõpe või LAK-õpe põhikoolis / lasteaias 

Loodusõpetuse ja koduloo õpetamine põhikoolis / lasteaias 

 

Maria Žuravljova  

Nõustamine, juhendamine, coaching, supervisioon noorsootöös Noorsootöö tasemeõppe. 

Töökohapõhine õppe  

Lõpueksam - noorsootöötaja portfoolio Projektijuhtimine ja projektitöö  

mailto:Larissa.degel@narva.ee


 

Mart Rannut 

Keeleõppekursuse analüüs (keelekorralduslik ja didaktiline aspekt)  

Keeleõppeprojekti analüüs 

Uusimmigrantide keeleõppe eri aspektid 

Täiskasvanute eesti keele õpe: vanema põlvkonna probleemid 

 

Merju Lomp- Alev  

Tekstianalüüs 

 Meediakeel 

 

Nelly Randver 

Väärtushinnangute kujundamine.  

Väärtuskasvatus, koolieelses eas, koolieas. 

Koolivalmidusega seotud temaatika.   

Konfliktid peres, lasteasutuses, koolis.  

Kiusamisega seotud temaatika (igas vanuseastmes)  

Agressiivne laps koolis või lasteasutuses. 

Laste mõjutamine ja motiveerimine 

Nüüdisaegne õpikeskkond ja käsitus koolis ja selle kujundamine. 

Mentorlus koolis või lasteasutuses. 

Algaja õpetaja kohanemine koolis, lasteasutuses. 

Refleksioon ja tagasiside õpetaja töös. 

 

Niina Raud 

AREA: English Literature/ Poetic text analysis/ Introduction to literature Multiple Identities in 

Contemporary English Literature 

AREA: Style and Stylistic Devices in Literature Analysis 

AREA: Translation: Approaches to Translation of Contemporary Prose/Poetry  

AREA: English Language Teaching and Learning (MA) 

Autonomous Learning in the EFL Class via Research Activities  

AREA: English Language Teaching and Learning (MA)  

Culture component in the EFL Class Materials 

  

Olga Burdakova 

Kорпусная лингвистика (коллективная работа над электронным корпусом речи детей от 2,5 

до 15 лет RusLAPSED) 

• Метаразметка служебных частей речи в корпусе детской речи RusLAPSED 
• Метаразметка наречия и числительного в корпусе детской речи RusLAPSED  

Онтолингвистика 
• Способы глагольного действия в устной речи дошкольников и младших школьников (на 

материале корпусных данных) 
• Устная и письменная речь детей-билингвов, обучающихся в школе с эстонским языком 

обучения 
• Устная и письменная речь детей из семей с русским языком общения, обучающихся в 

группах/классах с двусторонним языковым погружением 
Методика преподавания русского языка 

• Методика обучения русскому языку как иностранному (создание учебных материалов) 
• Методика обучения русскому языку в классах с двусторонним языковым погружением 

(опыт создания учебных материалов для первого и второго года обучения) 
 



Olga Orehhova 

Etymology of English words; the process of borrowing; new borrowings in English 

Formal and informal vocabulary: archaisms, professional terminology, slang, colloquialisms, idioms, 

euphemisms  

Polysemantic words; semantic change  

Meaning relations: homonyms; synonyms; antonyms  

Word-formation; neologisms 

Collocations 

Lexicography; corpus linguistics 

Varieties of English 

English phonology and phoneticsEnglish grammar; comparative / contrastive grammar studies  

Academic writing  

English language teaching methodology (e.g., teaching vocabulary, grammar, pronunciation, 

speaking, listening, reading, writing, etc.) 

Content and language integrated learning  

 

Pavel Kodotšigov 

Arvutivõrk 

Windows administreerimine  

Linux administreerimine 

 

Szilard Toth 

Eesti-saksa keelekontaktid  

Ida-Virumaa keelemaastik 

Isuri ja ingerisoome juurtega narvakate mälestused ja keelekasutus 

Eesti ja soome päritolu perekonnanimed Narvas  

Soome-ugri rahvaste ilukirjandus 

Ida-Virumaal elavate Venemaa soome-ugrilaste eesti keele kasutuse uurimine  

Eesti keele ajalugu 

Hõimupäeva minevik ja olevik 

 

Zanna Rootsi 

Feminism; the surreal; the relationship between nature and culture; humour and a distinct style of 

storytelling in Margaret Atwood's ouvre 

AREA: Pragmatics (English language analysis and culture) Politeness strategies in English, Russian 

and Estonian  

AREA: Culture and Society, Modern English 

Linguistic (analysis) and realisation of identity discources in the English, Russian and Estonian media 

 

Tiit Urva 

Ettevõtete nutikas spetsialiseerumine Ida-Virumaal võimalused ja probleemid 

 


