
Meie vene keele õpetaja Lidia Pyzhik. 

Veidi salapärane, aristokraatlik, sihikindel, õpihimuline, teiste suhtes lugupidav – õpetaja, 

kelle tegemisi juhib süda. 

Kus kohast ta küll välja ilmus?                                                                                                        

Lidia on sündinud Lõuna-Venemaal ja seal ka koolis käinud. Hiljem õppis ta pedagoogikat ja 

algõpetust Lõuna-Venemaa ühes juhtivamas ülikoolis Adyghe Riiklikus Ülikoolis. Edasi viis 

koolitee Lidia Moskvasse. 2017 aastal lõpetas ta M.V. Lomonossovi  nimelises Moskva 

Ülikooli, kus omandas vene keel kui võõrkeele õpetaja elukutse. Samal aastal täiendas ta end 

ka Puškini nim. Riikliku Vene Keele Instituudis. See on Moskva riiklik hariduskeskus, mis on 

spetsialiseerunud vene keele kui võõrkeele õpetamisele ja pakub erinevaid keelekursusi 

kõikidel tasanditel. Ta on Venemaal töötanud haridusmetoodikuna ja koolitusjuhina. Moskvas 

tutvus ta ka oma tulevase elukaaslasega ja nad kolisid elama Eestisse. Nüüd töötab tema mees 

siin hambaarstina ja Lidia ise vene keele õpetajana kolmes koolis - alates 2017 Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumis, alates 2018 Pärnu Vabakoolis ja aastast 2019 Jana Trink Erakoolis. 

 

 

 

Enne Jana kooli õpetajaks asumist oli ta siin ise õpilane. Õppis eesti keelt. Nüüd on ta 

omandanud eesti keele B2 taseme. Siin jäi ta meie kolleegidele silma ja kui kuulsime, et ta 

annab teistes Pärnu koolides vene keele tunde, kutsusime teda ka siia oma teadmisi jagama. 

 



 

Lidia on kolleegide suhtes väga tähelepanelik, usaldav ja heatahtlik, nõus nendega jagama nii 

rõõme kui ka muresid. 

Õpetamise juures peab ta võrdselt tähtsaks kirjutamis-, lugemis- kui ka rääkimisoskuse arengut 

õpetatavas keeles. Oma õpilastest rääkides peab ta oluliseks neisse lugupidamisega suhtuda ja 

tekkinud probleeme mitte liiga isiklikult võtta ega solvuda. Lidia: „Tuleb vabaneda eel-

arvamustest, olla tugi ja autoriteet õpilastele, osata näha nende potentsiaali ja häid omadusi, 

olla rangevõitu, kuid samas hooliv ja õiglane, samuti osata distsipliini hoida.“ Samas suhtub ta 

igasse õppijasse suure austusega: „Tuleb arvestada kõikide õppijate eripäraga. Näiteks mõni on 

visuaalne õppija, mõni on auditiivne, mõni on kineetiline. Mina üritan oma tunde läbi viia nii, 

et iga õpistiiliga õpilane eduelamuse saaks. Ma kasutan palju videomaterjali ja suulisi 

ülesandeid, aga ka käsitsi meisterdamise ülesandeid.“ Tänapäeva õpilased elavad digiajastul 

ning õpetaja Lidia on leidnud viisi, kuidas kasutada õppeaines ka erinevaid digivahendeid, 

lähtudes õpilaste vajadustest ning võimekusest neist kasutada. 

Lidia jääb silma oma sportliku eluviisi poolest. Olenemata aastaajast, kui ilm vähegi lubab, 

läbib ta vahemaid rattaga sõites. 

 

Ta ei ütle ära ka ekstreemsematest spordialadest, nagu sukeldumine eksootiliste kalade keskel 

või kõrgustest langevarjuga alla hüppamine. 

 

 

Suuri kalu ei karda. 



 

Kõrgust ei karda. 

 

Õpetaja Lidia Pyzhik peab väga oluliseks inimese pidevat arengut. Lidia: „Järk-järgult saan 

paremaks õpetajaks, kasvab minu tööstaaž ja sellega suureneb ka minu enesekindlus. Kogun 

vajalikke võtteid ja nippe, kuidas olla minu ametis tõhusam. Olen väga rõõmus selle üle, et 

olen õpetajaks saanud.“ 

Alates sellest õppeaastast on Lidia peale õpetajaameti Jana Trink Erakoolis taas ka õpilane. 

Nimelt otsustas ta teha tutvust pillimänguga. Õpitavaks muusikainstrumendiks valis ta ukulele. 

Teadmisi jagab talle kolleeg Merlin Madisson. 

Lidia Pyzhik on meie õpetaja. 


