CurriculumVitae

1. Ees- ja perekonnanimi: Natalia Vaiss
2. Sünniaeg ja koht: 06.06.1979, Tallinn
3. Kodakondsus: Eesti
4. Perekonnaseis: abielus
5. Töökoht, amet: Eesti Keele Instituut, nooremteadur (osaline tööaeg); Aspekt-A OÜ,
juhatuse liige (fililoogi teenus: eesti ja vene keele õpetaja, koostöös Eesti
keeltekoolidega; kirjalik ja suuline tõlge).
6. Haridus (lõpetatud õppeasutused ja omandatud kraadid):
2002-2004

magistriõpe, teadusmagistri kraad, Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinna

Ülikool), eriala: eesti keele filoloogia
1997-2002

bakalaureuseõpe, bakalaureusekraad, Tallinna Pedagoogikaülikool, eriala:

eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja, lisaeriala: tõlk-ajakirjanik
1986-1997

Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasium, keskharidus

7. Töökogemus (teenistuskäik):
okt 2019 – märts 2021 lapsehoolduspuhkus
alates sept 2017

Eesti Keele Instituut, leksikograaf/ nooremteadur

alates sept 2017

Multilingua Keelekeskus OÜ, eesti keele ja vene keele õpetaja (A2-

C1: täiskasvanute individuaal- ja rühmaõpe, sh ka „Eesti keele kursused Eestis elavatele
vähelõimunud püsielanikele“Integratsiooni SA toetusel)
2015 – 2017

lapsehoolduspuhkus

alates okt 2014

Aspekt-A OÜ, juhatuse liige, filoloog, tõlk

alates 2012

A&E Keelteekool, eesti keele õpetaja (A2-C1: täiskasvanute ja

koolilasteindividuaal- ja rühmaõpe)
2009 – 2015

Nores Plastic LTD, sekretär-assistent ja raamatupidaja assistent

alates 2011

Keeltekool „Atlasnet“, eesti keele õpetaja (A2-C1: täiskasvanute ja

koolilaste individuaal- ja rühmaõpe)
2010 – 2011

Keeltekool „InDown Town”, eesti keele õpetaja (A2-C1:

täiskasvanute ja koolilaste individuaal- ja rühmaõpe)
2008 – 2010

Rakenduskunsti Erakool, eesti keele õpetaja (gümnaasiumiklassid)

2002 – 2004

Tallinna Mahtra Gümnaasium, eesti keele õpetaja (8.-9. klassid,

gümnaasiumiklassid)
2001– 2002

AS Perioodika, „Õpetajate Leht”, venekeelse lisalehe toimetaja

8. Hiljuti läbitud täiendkoolitused/ kursused:
27. – 28.09.2019 – TÜ täiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise
arendamine. Jätkukoolitus 2019“ (HVEE.TK.047), 20 t
21.02 – 26.05.2019 – TÜ täiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise
arendamine” (HVEE.TK.036), 63 t
29.08.2018 Multilingua Keelekeskuse õpetajate seminar: Mängulisus keeletunnis, 7 t
18.09 – 22.10.2017 TÜ kursus„Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?“, 26 t
september-detsember 2017 TÜ kursus„Lingvistikaülesannete seminar“, 88 t

9. Muu oluline info:
Olen Tallinna Ülikooli doktorant, jätkan õpinguid lingvistika erialal.

