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Otsime Harjumaa aasta õppijat, aasta koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikumatorganisatsiooni  
 

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäeva elu 

kõrvalt on see suur väljakutse.  Meie ümber on aga inimesi,  kes leiavad jõu ning aja, et erinevate 

takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada. Täiskasvanud Õppija Nädal (19.-26. oktoober 2018) on 

täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav periood, mille jooksul toimub ka 

selle valdkonna esindajate tunnustamine.  
 

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud 

haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala. Lisaks sellele tunnustame ka Aasta 

koolitajat, Aasta õpitegu ja Õppijasõbralikumat organisatsiooni.  

 

Tanel Padar kutsub üles tunnustama: „Hindan täna veel rohkem neid inimesi, kes on õpingud taas 

ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem elus oluliselt suurema valiku- ja 

tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt kui raske oli alguses õppida uuesti õppima ja kui loomulik see 

nüüd tundub. Täna on õppimine minu jaoks kui uus meelelahutus,” sõnas Padar.  

 

Harjumaal esitati eelmisel, 2017. aastal, kõigis kategooriates  kokku 24 ettepanekut. Loodame, et Eesti 

juubeliaasta toob nähtavale ja kuuldavale rohkem tublisid tegijaid ja loomulikult nende märkajaid.  

2017. aasta laureaadid Harjumaal: 

Aasta õppija- Laura Telling, ringijuhendaja Saku Huvikeskuses 

Aasta koolitaja – Maret Lepiksaar, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant 

Aasta koolitussõbralikum organisatsioon – Viimsi Vallavalitsus 

Aasat õpitegu – Keila väärikate ülikool 

Aasta raamatukogu – Saue linna raamatukogu 
 

Maavalitsuse tegevuse lõppemise järel on TÕNi eestvedajaks Harjumaal MTÜ Kodukant Harjumaa, 

maakonna külaliikumise katusorganisatsioon. Seetõttu innustame ka (küla)kogukondi  kandidaate 

esitama aga miks mitte ka ise kandideerima. Oleme otsustanud, et Aasta õpiteo kategoorias anname 

välja ka eripreemia Õppiv küla.  
  
Konkurssi korraldava Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras Harjumaa TÕN 

koordinaatori Anneli Kana sõnul innustavad õppijate lood teisi: „Elu näitab, et tunnustuse saanud 

õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud 

õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.“ 

Kandidaate saab esitada 31.maini 2018. Aasta õppijaks esitatud kandidaatide seast valib žürii 16 

kandidaati, kes pääsevad rahvahääletusele ning kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma 

lemmiku poolt. Kõigi kategooriate kandidaate saab esitada lehel https://andras.ee/et/tunnustamine 
 

Üle-eestilised Aasta õppija, rahvalemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril 

täiskasvanud õppija nädala avaüritusel.  Harjumaa TÕN tunnustussündmus toimub 23. oktoobril 

Tallinna Raekojas.  

Lisainfo: 
Anneli Kana         TÕN info Harjumaal: http://kodukantharjumaa.eu/ 

Telefon: 5288810         Harjumaa TÕN Facebookis 

E-post: annelikana@gmail.com    
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