
Tunnustamisel peame oluliseks kandidaadi teo mõju ühiskonnas, selle omapära ning 
eeskujulikkust. Samuti on meie jaoks tähtsad kandidaadi inimlikud omadused – 
vastutustunne, hoolivus ning koostöö teistega.  
 

 

 
HEA EESKUJU TAOTLUSVORM 
 
Kes pakib lastekodulastele kingitusi, kes aitab vanaema üle tee, kes söödab 
varahommikul laudas lehmi ja lambaid. Võib-olla kujutad Sa teda ette hoopis 
koduvalla elu arendamas või haigetele lindudele rohtu ostmas. 
 
Iga väike tegu muudab meie kodumaa paremaks.  Kirjuta meile oma sõpradest ja 
tuttavatest, kes on viinud ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja 
tunnustust. Ütleme talle üheskoos ühe suure aitäh! 
 
Kandidaadi andmed : 
 

Täisnimi: Dmitri Smirnov 
Vanus: 18 

Kool: Narva Soldino Gümnaasium 
Elukoht (piisab linnast või vallast): Võidu 14-84, 21007 Narva 

 E-posti aadress: Dmitrysmirnov15@gmail.com 
 Telefon: 5550 0958, 58100891 

 
 
Soovita sõpru, vanemaid, õpetajaid, kellele samuti Sinu esitatud kandidaat 
eeskujuks on: 
 

Eesnimi: Sofja 

Perekonnanimi: Bolšakova 
Kes ta kandidaadile on: klassikaaslane 

 E-posti aadress: sofia.delver@hotmail.com, 
sonja-ruru@bk.ru 

 Telefon: 356 9571,55651391,55638076  

 
 
Minu Hea Eeskuju lugu 
 
Loo pikkuseks võib olla maksimaalselt 1 A4 
 
Loo kirjutamisel palume vastata järgmistele küsimustele: 

• 1. KÜSIMUS - Milliste tegudega on kandidaat silma paistnud ja mis on neis 
erakordset? 

• 2. KÜSIMUS – Miks on kandidaat eeskujuks? 
• 3. KÜSIMUS – Mida oled Sina temalt õppinud? 

 
 
Esitan Hea eeskuju preemiaks Dmitri Smirnov’it-Narva Soldino Gümnaasiumi 
12.klassi õpilast 
 
Esitamistaotluse valmistas ette Narva Soldino Gümnaasiumi (www.soldino.edu.ee) 
projektijuht, majandusõpetuse, ettevõtluse, karjääriplaneerimise ja projektijuhtimise õpetaja, 
alates 1.oktoobrist direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ,pedagoog-metoodik- Jelena 
Vassiljeva (vassiljeva@hotmail.com, tel. +372 551 2193). 
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Dmitri Smirnov õpib meie gümnaasiumis alates 2001. aastast. 2013. aastal Dmitri lõpetab 
gümnaasiumi. Õpingute käigus näitab Dmitri pidevalt oma tõsist suhtumist õppeprotsessi 
vastu,olles oma klassikaaslastele ja sõpradele Hea eekujuks. Õppetundidel on ta üks 
aktiivseimaid õpilasi, kes igati abistab õpetajat õppetunni andmisel. Õppetunni planeerimisel 
võib õpetaja alati Dmitri peale kindel olla, teades, et ta on õppetunniks valmis ja motiveeritud. 
Lisaks sellele läheneb Dmitri õppeprotsessile loovalt ja uuenduslikult, pakkudes õpetajale 
erinevaid huvitavaid lahendusi. Suurepärased vaimsed võimed, kiire otsuste vastuvõtmine ja 
lahenduste paindlikkus on eduka õppetöö eelduseks.  Peamise oodatava tulemusena püstitas 
Dmitri endale eesmärki lõpetada 2013. aastal gümnaasiumi väga hea lõputunnistusega. 
 
Dmitri osales üsna aktiivselt integratsiooniprojektides Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga 
koostöös, sportlane,osalesin koolimeeskonnas spordivõistlustes,3 aastat oli aktiivne kooli 
õpilaste omavalitsuse liige. 
 
Sellised võimed ja hoiak võimaldavad minul kui projektijuhil ja innovaatiliste õppeainete 
õpetajale kaasata Dmitrit erinevatesse arenguprojektidesse, olümpiaadidesse ja võistlustesse. 
Õppeaine „majandus ja ettevõtluse alused“ õppeprotsessi raames asutas Dmitri koos 
klassivendadega väga edukat õpilasfirmat. Antud õppetegevus toimus ajavahemikul 
05.11.2011-31.05.2012 „Eesti Junior Achievement“ programmi järgi. Õpilasfirma toote järele 
oli uskumatu nõudlus. Koos teiste õpilastega Eesti gümnaasiumidest esindas Dmitri Eestit 
Euroopa õpilasfirmade laadal „Young Enterprises - Junior Achievement” Zürichi linnas, 
Šveitsis 28.-31.03.2012. a. Töö õpilasfirmas näitas, et Dmitri oskab tunda turuolukorda, 
suhelda partneritega, saavutada tulemuslikke kokkuleppeid, kasutada uusimaid tehnoloogiaid 
ja IT-d tulemuse saavutamiseks,suhelda aktiivselt ja edukalt Eesti meeskonnas õpilaste-
osalejate- ja 31.riigi-osaleja õpilastega.Üsna vabalt räägib eesti-,vene-,inglise- ja saksa keeles. 
 
Dmitri saavutuste hulka võib lisada 2. kohta majanduse modelleerimise õppekeskkonnas 
„TITAN“ riiklikel võistlustel ja väärikat osavõttu Eesti õpilaste koondise koosseisus Euroopa 
online võistlustes majanduse modelleerimise õppekeskkonnas „TITAN“. 
 
Dmitril on toredad isikuomadused – ta on suhtlemisel tolerantne, uudishimulik, 
enesetäiendamise sooviga inimene. Uskumatu suhtlemisoskus, vestluspartneri mõistmine, 
kaastundmus ümberolijate probleemide vastu eristab alati Dmitrit teistest õpilastest. Dmitri on 
edukast perekonnast, tema isa ja ema on korralikud ja hoolivad inimesed, peres on vanem õde, 
kelle lastest Dmitri väga hoolib.See on väga Hea eeskuju oma kaaslastele. 
 
 
 
 
Palun kirjuta ühe lausega miks ta vääriks Hea Eeskuju tiitlit? 
 (kuni 150 tähemärki)         
 
Minul ei ole vähimatki kahtlust Dmitri õppimiskoha ja eriala valiku õigsuses. Kindlasti on ta 
edasiseks õppimiskohaks valinud majandusülikooli. Olen kindel, et kui sellised andekad ja 
asjatundlikud noored inimesed tulevad majandust juhtima, siis saavad nad lahendada pidevalt 
tekkivate majandussurutiste probleeme. Dmitrit tema võimete poolest „Visions people” 
inimeste hulka. Need võimed ongi vajalikud Dmitri valitus erialal. 
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Olen kindel, et Dmitri Smirnov on preemia „Hea eeskuju“ väärt, tõendades seda oma 
saavutustega . 
Mina ei kahelnud käesoleva soovituskirja kirjutamises, vastutan iga sõna eest ja annan ka oma 
allkirja. 
 
Lugupidamisega 
Jelena Vassiljeva 
 
Narva Soldino Gümnaasiumi (www.soldino.edu.ee) projektijuht, majandusõpetuse, 
ettevõtluse, karjääriplaneerimise ja projektijuhtimise õpetaja, alates 1.oktoobrist direktori 
asetäitja õppe- ja kasvatusalal ,pedagoog-metoodik 
 
                                   
Minu Hea Eeskuju pilt: 
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Meie kiires maailmas mõtlevad inimesed tihti vaid oma edule ja unustavad teised 
sootuks. Aitäh, et Sina oled teistsugune - oskad näha, hoolida ja oma lähedasi 
tunnustada. 
Et me saaksime ka Sulle ühe suure aitäh öelda, palun kirjuta meile: 
 
Sinu andmed: 
 

Täisnimi: Jelena Vassiljeva 

Sinu seos kandidaadiga: Majandusõpetuse õpetaja 

Elukoht (piisab linnast või vallast): Kangelaste 12B-90. 20605 Narva 

 E-posti aadress: Jelena.vassiljeva@soldino.edu.ee 

 Telefon: 551 2193 

 
 


