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VARASEMA ÕPI- JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA): 

TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE PRAKTIKA ARVESTAMISE KONTEKSTIS 

MIKS KASUTADA VÕTAT? 

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on arendada elukestva õppe 

ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid. VÕTA aitab muuta nähtavaks 

ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi nende omandamise viisist hoolimata. 

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana. 

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse 

kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja 

majanduslikku potentsiaali ja annab võimaluse ennast teostada.  

NB! ENNE TAOTLEMIST PANE TÄHELE, ET: 

• VÕTAga ei ole töökohapõhise õppe puhul võimalik arvestada kogu õppekavades 

ettenähtud praktikamahtu, vaid töökogemust saab üle kanda osaliselt, vastavalt varem 

omandatud kogemusele ja komisjoni otsusele. 

• VÕTAga saab üldjuhul üle kanda töökogemust, mis ei ole vanem kui 5 aastat (seda 

seetõttu, et töömaailm, oskused, teadmised ja nõuded on pidevas muutumises.) 

KUIDAS TAOTLEDA? 

1. samm: Õppekava ja õpiväljundite võrdlemine 

• Tutvu õpitava eriala õppekava moodulite õpiväljunditega. Õpiväljund näitab, mida 

mooduli läbinu peab teadma ja oskama. Lingid õppekavadele: 

o sisetööde elektrik: õppekava ja rakenduskava; 

o kujundaja: õppekava ja rakenduskava; 

o automaatik: õppekava ja rakenduskava; 

o turvasüsteemide tehnik: õppekava ja rakenduskava. 

https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/SE_oppekavaPSTK2022.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/SE_moodulite_rakenduskavadPSTK2022.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/Kujundaja_6ppekava_2022STK.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/Kujundaja_rakenduskava_2022STK_veeb.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/1.AUT4_oppekavaParnu_STK_2022.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/2.AUT4_moodulite_rakenduskavaPSTK-veebi_2022-2.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2023/01/TT__OppekavaParnu_STK_2022-1.pdf
https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2023/01/TT_rakenduskava-2022Parnu_STK.pdf
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• Kui leiad moodulites sisalduvad õpiväljundid, mille oled enda hinnangul omandanud juba 

varem õpitud aine/mooduli, töökogemuse või täiendkoolituse raames, saad taotleda 

praktika osalist VÕTA-ga arvestamist. 

• Praktika õpiväljundid sisalduvad kõikides õppekava moodulites. Loe tähelepanelikult 

õpiväljundeid ja võrdle, kas ja mil määral oled varasema töökogemusega juba 

omandanud. 

• Sinu olemasolevad teadmised ja oskused peavad täitma praktikas ettenähtud õppekava 

moodulite õpiväljundid. 

• Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekavas oleva mooduliga!  

2. samm: Koosta õpitava eriala õppekava ja õpiväljundite võrdlus 

(eneseanalüüs) nõutud vormile (Lisa 1-Lisa 4) 

• Iga õpiväljundi juures, täida AINULT need lahrid, milles Sul on töökogemus olemas ja, 

mida saad ka tõendada (ametijuhendi, töölepinguga); 

• Kirjelda võimalikult täpselt oma tööülesannet ja vastavust õpiväljundile; 

• Lisa kindlasti töökogemuse ajaline kestus (st kui kaua omad kogemust õpiväljundist 

toodud oskuste rakendamisel).  

• Too oma tööst praktilisi näiteid.  

NB! Tähtis on taotlemisele eelnev kogemusest õpitu analüüs ning tõendusmaterjali 

kogumine ja koostamine taotleja poolt! 

3. samm: taotluse koostamine ja esitamine 

• Taotlus: esitada õppeinfosüsteemis TAHVEL (juhend leitav SIIN ); 

• Lisadokumendid (tuleb lisada Tahvlis taotlusele): 

1. Õpiväljundite ja töökogemuse võrdlus (Lisa 1-Lisa 4); 

2. Tööleping, ametijuhend vms (eelnevat) töötamist ja kogemuse omamist tõendav 

dokument.  

https://tahvel.edu.ee/#/
https://juhendid.hitsa.ee/index.php/V%C3%95TA_taotlemine
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NB! Kuna praktika sisaldub moodulite mahus, siis tuleb Tahvlis taotlusele kindlasti 

kommentaarina lisada, et töökogemust soovitakse ülekanda praktika arvele. Seda tuleb teha 

iga mooduli juures eraldi.  

Kui vajad taotluse koostamisel abi, pöördu õppetööjuhi Katrin Jääratsi poole (katrin@saksatk.ee; 

+37253044201). 

4. samm: taotluse hindamine 

• VÕTA taotlust hindab kooli VÕTA komisjon; 

• Taotlust hinnatakse  7 tööpäeva jooksul 

• Kool võib vajadusel Sinu varasemate õpingute või varasema töökogemuse hindamiseks 

anda Sulle praktilisi ülesandeid, viia läbi intervjuu või hinnata teadmisi ja oskusi muul 

viisil; 

• Hinnatakse varasema töökogemuse vastavust õppekava vastava mooduli(te) 

õpiväljunditele.  

5. samm: otsus 

• Otsust koos hindajate tagasisidega näeb samuti õppeinfosüsteemis; 

• Positiivse hindamisotsuse korral kinnitab komisjon esitatud taotluse; 

• Täiendusõppe, töökogemuse ja kombineeritud taotluse puhul läheb õppeinfosüsteemi kirja 

originaalsooritus, sh märgitakse vastav koolitus- või õppeasutus ja õppe maht tundides 

vastavalt õppekavas olevale moodulile/teemale, mis samuti kajastub õppeinfosüsteemis 

õpilase dokumentide all ja õpitulemustes. 

• Mitte alati ei lõppe VÕTA taotlemine arvestamisega. Otsus on võimalik vaidlustada 

vastavalt Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppekorralduseeskirja p 18.1. Vaidlustamises ei 

ole iseenesest midagi halba, ent kuna vaidlustamise protsess on kõigile osapooltele töö- ja 

ajamahukas, siis on mõistlik püüda vaidlustamise vajadust ennetada. 

 

 

 

mailto:katrin@saksatk.ee
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KASULIKUD VIITED 

• Pärnu Saksa Tehnoloogia kooli õppekorraldus eeskiri 

• VÕTA käsiraamat (pdf)  

• Taotleja e- õppematerjal  

• Haridusportaal_VÕTA 

 

KÜSIMUSTE KORRAL PÖÖRDU: 

 

Katrin Jäärats 

Õppe-ja arendustöö juht 

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 

katrin@saksatk.ee   

+37253044201

https://saksatk.ee/wp-content/uploads/2022/11/OKE_kehtiv-3.pdf
https://www.tkak.ee/sites/tkak.ee/files/dokumendit/vota_kasiraamat.pdf
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31326-VOTA-taotlejale
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/v%C3%B5ta#v%C3%B5ta-kutsehariduses
mailto:katrin@saksatk.ee


 

 


