
 
Täienduskoolituse õppekava: KODULEHE JA E-POE HALDUSE 
TÄIENDKOOLITUS (WORDPRESS JA WOOCOMMERCE) 
 

Õppekavarühm 
0211 - Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 
Õppe kogumaht on 25 akadeemilist tundi, millest 15 akadeemilist tundi on auditoorne õpe 
kas klassi- või veebikoolitusena ning 10 akadeemilist tundi on iseseisev töö. 
Koolitus toimub 1-2 korda nädalas ning koolituspäevade vahel antakse osalejaile kodused 
ülesanded tunnis läbitud teemade harjutamiseks ja kinnistamiseks. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 
Sihtgrupp - Kõigile, kellel on koduleht WordPressis ja e-pood Woocommerces ja kes vajavad 
abi ja oskusi selle paremaks ja kasutajamugavamaks muutmisel. 

Õppe alustamise tingimused: 

● Arvu kasutaja baasteadmised 
● Veebikoolituse puhul interne  ühendatud arvu  kasutamise võimalus. Arvutil peab 
olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera. 

Eesmärk 
Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale praktilised teadmised ja oskused kodulehe 
paremaks haldamiseks ja arendamiseks sisuhaldustarkvaraga WordPress ning 
e-poe loomiseks ja haldamiseks Wordpressi laiendusega WooCommerce. Samuti anda 
vajalikud oskused e-poes vajalike  piltide ja video töötlemisel.  

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks oskab õppija: 
● Leida ja kasutada erinevaid teema kohandamise võimalusi 
● Leida ja kasutada erinevaid pluginaid enda kodulehe funktsionaalsuse täiendamiseks 
● Kasutada Elementorit kohandatud lehtede loomiseks 
● Paigaldada e-poe toimimiseks vajalikke lisandmooduleid 
● Oskab hallata enda tellimusi loodud e-poe keskkonnas 
● Teab ja oskab lisada tehnilist SEO-d  
● Teha tagavarakoopiad ja nendest kodulehte  taastada 

● Kasutada komponentide värskendamise strateegiad 
● Teab mida teha esmase kodulehe turvalisuse tagamiseks. 
● Töödelda videot ja lisada seda e-poodi 
● Töödelda e-poe jaoks pilte 



 
Õppesisu 
WordPress 

 Teemade kohandamine Astra teema näitel (uurime ka kasutusel olevat teemat) 
 Vajalikud pluginad (Kontaktivorm, pildigalerii, kaar kontaktide näitamiseks, 

muud vastavalt vajadusele) 
 Leheehitaja Elementor kohandatud lehtede loomiseks 

 
Woocommerce 

 Algne seadistamine, maksemeetodid, tarnemeetodid 
 Toodete loomine, toodete variatsioonid 
 Ostuprotsessi haldamine 

 
Kodulehe haldamine 

 Põhilised tehnilise SEO tegevused 
 Tagavarakoopiad ja nendest kodulehe taastamine 
 Turvalisuse tagamine, komponentide värskendamise strateegiad. 

 
Videotöötlus 

 Zoomi sessiooni salvestamine õppematerjalina 
 Sissejuhatus videotöötlusesse (Shotcut, Windows Video Editor või iMovie) 
 Lähtematerjali importimine 
 Klippide lõikumine, üleminekud 
 Fotode kasutamine 
 Tiitrid 
 Heli töötlemine 

Pilditöötlus e-poe ja kodulehe jaoks 

 Tootepiltide variandid ja erisused 
 Piltide lihtsam töötlus (vabavara baasil) 
 Piltide mõõdud ja lõikamine 
 Valge taustaga pildid, tausta eemaldamine 
 Piltide mahu vähendamine 

 
Õppemeetodid 
Auditoorne töö loengu ja arutelu vormis. 
Praktiline töö õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu. 
Iseseisev töö teadmiste kinnistamiseks ja õppe eesmärgi saavutamiseks. 
Õppekeskkond 
Auditoorne töö viiakse läbi veebi- või klassikeskkonnas. Koolitusklassid vastavad 
kaasaegsetele nõuetele (Dataprojektor, pabertahvel jm). Klassi on tagatud ligipääs ka 
liikumispuudega inimestele. 



 
Veebikoolitused toimuvad Zoom keskkonnas. 
Iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada ülesannete 
lahendamisel auditoorse töö ajal ja iseseisva töö sooritamisel. 
 

Õppematerjalid 
Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on kursuslastele saadaval veebikeskkonnas. 
Samuti kasutatakse “veebitahvlit” jooksva info vahetamiseks auditoorse töö käigus. Loengud 
salvestatakse kokkuleppel kursuslastega. Salvestused on saadaval ainult kursuslastele 
läbitud materjali kordamiseks. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 85% kontakttundides ja kaasatöötamine. 
 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud siis väljastatakse tunnistus. Kui õppija ise ei 
soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse 
tõend koolitusel osalemise kohta. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 
kirjeldus 
Koolitaja peab olema kõrg- või kutseharidusega spetsialist ja omama praktilist WordPressi 
töökogemust. 
 
Õppekava kinnitamise aeg 
Kuupäev - 20.12.2021 


