Täienduskoolituse õppekava: E-poe loomine ning haldamine
Woocommerce’ga
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0211 - Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 12 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi on auditoorne
õpe kas klassi- või veebikoolitusena ning 6 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
Koolitus toimub 1 kord nädalas ning koolituspäevade vahel antakse osalejaile kodused
ülesanded tunnis läbitud teemade harjutamiseks ja kinnistamiseks.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp - Kõigile huvilistele, kes soovivad luua ja/või hallata e-poodi (Wordpressi ja
Woocommerce abil).
Õppe alustamise tingimused:
● Arvutikasutaja baasteadmised
● Olemas peab olema kas Wordpressi baasil loodud veebileht (administraatori
õigustega) või eelnev kokkupuude wordpressis loodud veebilehtede
haldamisega.
● Veebikoolituse puhul internetti ühendatud arvuti kasutamise võimalus. Arvutil
peab olema mikrofon ja võiks olla ka kaamera.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale praktilised teadmised ja oskused e-poe
loomiseks ja haldamiseks Wordpressi laiendusega WooCommerce.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks oskab õppija:
● Paigaldada e-poe moodul woocommerce ja seda seadistada
● Paigaldada e-poe toimimiseks vajalikke lisandmooduleid
● Oskab hallata enda tellimusi loodud e-poe keskkonnas

Õppesisu
E-pood – põhiline, mida on vaja
● Paigaldamine ja algne seadistamine
● Tootekategooriad ja toodete lisamine
● Poe seadistamine menüüdes
● Standardsed maksemeetodid (Paypal, arvega maksmine)
Peenhäälestused, Eesti turu omapärad
● Poe sisu näitamine lühikoodide ja blokkide abil
● Tellimuste haldamine (olekud, emailid)
● Pakiautomaadid (Omniva, Smartpost) kui tarnemeetodid
● Maksemeetodid (pangalingid) Eesti turul
Keerulisemad võimalused
● Toodete omadused ja -variatsioonid
● Erinevad abistavad lisad

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 ning iseseisva tööna
lihtsa e-poe loomine harjutuskeskkonnas.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, 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.
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