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                              Aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja ja koolitaja 
                  TUNNUSTAMISE REGLEMENT 

 
 

Täiskasvanud õppija nädal on traditsiooniks muutunud elukestvat õppimist väärtustav sündmus, 
mille raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. 

 
Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka 
kolmandas sektoris. 
Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel. Iga 
maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator esitab vabariiklikuks tunnustamiseks kõikidest 
eelpool nimetatud kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andrase poolt moodustatud 
komisjon valib valib aasta õppija, aasta õpiteo, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbraliku tööandja. 

  Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid kõigis kategooriates. 
 

Kandidaatide esitamine: 
Kandidaadid esitatakse maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile  vastaval taotlusvormil  
31. maiks 2022. 
Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel 
https://www.andras.ee/tunnustamine 

 

Kandidaate võivad maakondlikuks/vabariiklikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja 
füüsilised isikud. Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda 
ka ise. 
Kandidaatide esitamisel soovitame aluseks võtta järgmised tingimused: 

 
AASTA ÕPPIJA 
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või isik ise kahe 
soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi õppimisest ja saavutustest. 

 
Aasta õppija on TÄISKASVANUD INIMENE …  
● kelle elus on õppimine kaasa toonud positiivse muutuse töö- ja isiklikus elus  ning 
ühiskondlikus tegevuses; 
● kes on vähemalt kahe eelneva aasta jooksul õppinud koolitusel või tasemeõppes (täiskasvanute 
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses, 
kursustel,  e-kursustel jm); 
● kes on leidnud tänu õpingutele uue karjäärisuuna või hobi; 
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● kes on õpihimuline,  osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm. 
 

AASTA ÕPITEGU 
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. 

 
Õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu … 
● mille käigus on täiskasvanud saanud kogukondlike ettevõtmiste/sündmuste kaudu julgust 
elukestvas õppes osalemiseks; 
● mis koostöös partneritega on aidanud kogukonnas suurendada täiskasvanute teadlikkust 
õppimisvõimaluste ja elukestva õppe kohta; 
● mille käigus on täiskasvanud saanud uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil edukamalt toime 
tulla. 
 

AASTA KOOLITAJA 
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv 
inimene ise kahe soovitaja olemasolul. 

 
Aasta koolitaja on täiskasvanute koolitaja, kes … 
 toetab täiskasvanud inimeste enesearengut; 
● tegeleb süstemaatiliselt enesetäiendamisega; 
● panustab täiskasvanuhariduse valdkonna arengusse; 
● omab täiskasvanute koolitaja, täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri ja/või kutseõpetaja 
kutset (soovituslik). 
 

AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA 
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. 

Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon, kus … 

● toetatakse pidevalt töötajate arengut ja innustatakse õppima; 
● soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste nüüdisajastamist, investeeritakse töötajate 
ümberõppesse; 
● toetatakse töötajaid uute  tehnoloogiate ja meetodite kasutuselevõtmisel (digitaalsete 
kompetentside õppimine ja õpetamine); 
● jagatakse kogemusi; 
● luuakse praktikavõimalusi; 
● ollakse sotsiaalselt vastutustundlik õpivõimaluste loomisel, tehes koostööd teiste 
organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega. 
 

Lisaks nimetatud kategooriatele võib iga maakond vastavalt oma võimalustele tunnustada ka 
teisi kategooriaid, näiteks seeniorõppija, õppiv perekond, õpirühm jt. 
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Vaata lisaks: https://andras.ee/tunnustamine                                                                     


