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VÕTA põhimõtted ja 
kvaliteet

Liana Roos
Täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert 

VÕTA eelduseks on arusaam

et õppimine võib toimuda väga erineval 
viisil

VÕTA üheks eesmärgiks on

väärtustada isiku kompetentsust ning 
edendada võrdseid võimalusi selle 
hindamiseks ja tunnustamiseks, 
sõltumata teadmiste ja oskuste 

omandamise ajast, kohast ja viisist.

VÕTA põhimõtted (kvaliteedikriteeriumid) I

1) VÕTA on eesmärgipärane

2) VÕTA lähtub taotleja vajadustest ja on taotlejale 
vabatahtlik

3) VÕTA korraldus ja meetodid on usaldusväärsed ning 
toetuvad haridus- ja kutsestandarditele ning headele 
tavadele. Keskne roll on usaldusel, mis tuleneb 
ühiskondlikust tunnustusest, täpselt defineeritud 
standarditest ning selgest informatsioonist hindamise 
portsessi ja kriteeriumide kohta. 

VÕTA põhimõtted (kvaliteedikriteeriumid) II

4) Hindajad ja nõustajad on kompetentsed, 
sõltumatud ning erapooletud. Iseseisvus ja 
erapooletus on hindamisprotsessis võtmeteguriteks 
ning põhinevad hindajate vastutusel. Hindajate ja 
nõustajate rollid on selged ja eraldatud.

5) VÕTA hindamisel järgitakse täpseid ja üheselt 
mõistetavaid hindamise põhimõtteid

6) VÕTA kvaliteedi kindlustamine on süsteemne 
pideva parendamis põhimõttest lähtuv protsess. 

Olulised aspektid

● VÕTA kui vahend erineval viisil õpitu 
formaalseks tunnustamiseks

● VÕTA ei ole lihtne moodus hariduse 
saamiseks

● VÕTA ei asenda teadlikku ja eesmärgipärast 
õppimist
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VÕTA eesmärgipärasus

● VÕTA protsessi kujundamine

● Kõikide osapoolte (taotleja, nõustaja, 
hindaja) ühtne arusaam protsessist 

VÕTA süsteem

● Regulatiivne ja korralduslik raamistik 
(õigusaktid, juhendid, vormid, töökorraldus, 
info-ja teavituskorraldus, nõustamis- ja 
koolitusteenused jne)

● Sisuline protsess (etapid: nõustamine, 
taotlemine, hindamine, arvestamine, 
tagasiside andmine)

Regulatiivne raamistik üldhariduses 
(hetkel)

PGS § 17 (4)
Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul 
vanema ja direktori või direktori volitatud õpetaja 
kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekava 
välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid 
mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava 
osana, tingimusel et see võimaldab õpilasel 
saavutada kooli või individuaalse õppekavaga 
määratletud õpitulemusi.

VÕTA tingimused ja kord
1) Üldsätted (mida arvestatakse, kitsendused, 
vastutajad, info edastamise ja nõustamise korraldus)

2) Taotlemise portsessi kirjeldus (sh taotleja õigused 
ja kohustused)

3) Taotluste hindamise põhimõtted ja korraldus (sh 
hindaja õigused ja kohustused)

4) Taotluste arvestamise põhimõtted ja korraldus

5) Kvaliteedi tagamise põhimõtted

VÕTA lähtub taotleja vajadustest ja on 
vabatahtlik

● Protsessi ajaraamistik on piisav ning 
taotlejale seatud tingimused on teostatavad

● Taotlejale tagatakse info, juhendamise ja 
nõustamise kättesaadavus

● Taotlejal on õigus VÕTA otsus vaidlustada

● Taotleja saab tagasisidet

VÕTA korraldus ja meetodid on 
usaldusväärsed
- Usaldusväärsus

- Osapoolte rollid ja vastutus on teada

- Hindamismeetodid ja –protseduurid on 
eesmärgipärased ja üheselt arusaadavad

- Hindamine tugineb tõendusmaterjalile, hindamisel 
kasutatakse sobivaid hindamismeetodeid

- Tagatakse hindamiseks esitatud andmete kaitse
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Nõustajad ja hindajad on 
kompetentsed

- Nõustaja tutvustab taotlejale VÕTA 
protseduuri ning juhendab taotlejat 

- Hindajad on otsustes erapooletud ja 
sõltumatud

- Hindaja on nii hinnatava valdkonna 
professionaal kui tunneb ka VÕTA hindamise 
põhimõtteid

- Hindajad ja nõustajad arendavad oma oskusi

VÕTA hindamispõhimõtted

● Mitte kogemuse olemasolu vaid kogemusest 
õpitu

● Hinnatakse vastavust õppekava 
õpiväljunditele

● Terviklik hindamine

● Taotlejat ei hinnata rangemalt tavaõppijast

VÕTA kvaliteedi tagamine

● Õppeprotsessi kvaliteedikindlustamise osa

● Regulaarne VÕTA põhimõtete rakendamise 
ja nõustajate ja hindajate pädevuste 
hindamine

VÕTA kvaliteet
on sellise keskkonna loomine, selliste 
protsesside ja hindamispraktikate 
rakendamine, mis loovad inimestele 
maksimaalsed võimalused oma 

asjassepuutuvaid kompetentse täielikult ja 
täpselt demonstreerida. 

● Ligipääsetavus

● Läbipaistvus

● Usaldusväärsus

● Tõelevastavus

Kontrollküsimused
● Kas VÕTA protseduur on kooskõlas VÕTA põhimõtetega?

● Kas info VÕTA kohta on piisav ja kõigile osapooltele üheselt 
mõistetav?

● Kas osapooled teavad oma õigusi ja kohustusi? Kas 
nõustajad ja hindajad on pädevad?

● Kas hindamine lähtub tõendusmaterjalist?

● Kas hindamismeetodid ja –kriteeriumid on piisavad ja 
põhjendatud? 

● Kas hindamine on erapooletu?

● Kas taotleja saab tagasisidet?
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Aitäh!
Liana Roos
liana.roos@hm.ee


