
 

Täienduskoolituse õppekava: Kodulehe loomine ning haldamine 

Wordpressiga 

Õppekavarühm 

0211 - Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 20 akadeemilist tundi, millest 10 akadeemilist tundi on auditoorne 

õpe kas klassi- või veebikoolitusena ning 10 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 kodulehte või e-poodi.  

Õppe alustamise tingimused: 

● Arvutikasutaja baasteadmised 

● 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 

kodulehe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks sisuhaldustarkvaraga WordPress. 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks oskab õppija: 

● Luua kodulehte mis baseerub WordPressil 

● Planeerida enda kodulehele optimaalne struktuur 

● Lisada  kodulehele sisu nii lehtede kui ka postitustena ning meediateegi abil pilte 

● Muuta oma kodulehe väljanägemist olemasolevate Worpdressi teemade abil 

● Leida ja kasutada erinevaid  teema kohandamise võimalusi 

● Leida ja kasutada erinevaid pluginaid enda kodulehe funktsionaalsuse 

täiendamiseks 

● Teab kuidas parandada kodulehe leitavust erinevate kasutajagruppide hulgas. 

● Teab mida teha esmase kodulehe turvalisuse tagamiseks. 



 

Õppesisu  

Sissejuhatus 

● Miks on WordPress hea valik veebilehe tegemiseks 

● Kust ja kuidas alustada? Mida on vaja et sul oleks avalik veebileht/e-pood 

(domeeni registreerimine, majutusteenuse valik) 

● Kuidas veebilehitseja kodulehe üles leiab. Populaarsemad majutusteenuse 

pakkujad Eestis ja maailmas. 

● Töölaud ja kodulehe administraator 

● WordPressi Töölaua tutvustus ja navigeerimine sellel. Kasutaja loomine, 

kodulehe seaded. 

● Postitused ja lehed 

● Mille poolest need on sarnased ja mille poolest erinevad.  

● Teemad WordPressis 

● Kuidas teemasid vahetada ja kuidas neid juurde leida. 

● Kohandamise töövahend 

● Kodulehe nimi, slogan, päisepilt. Postituste voog või leht avalehena 

Jõuame lihtsa koduleheni 

● Blokk-editori põhjalikum tutvustus 

● Miks on blokke vaja. Paragrahv, pealkiri, pilt, veerud 

● Menüüde loomine 

● Menüüde loomine ja kasutamine kodulehe erinevates kohtades. 

● Paanid ja moodulid 

● Kuidas teemad paanisid defineerivad, moodulite paigaldamine paanidele. Menüü 

mooduli abil menüü lisamine. Teeme ise reklaamibänneri – lingitav pilt paanil. 

Pluginad 

● Asukoha kaart kontaktilehel 

● Pildigaleriid  

● Kontaktivormid 

Elementor ja professionaalne töökeskkond 

● Elementor kui alternatiiv standardsele sisuloojale.  

● Varukoopiate tegemine, arendus/testimiskeskkonna kasutamine.  

Mida teha, et koduleht Google otsinguga välja tuleks 

● Märksõnaideed 

● Kodulehe sidumine Google Analyticsiga 



 

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 kodulehe valmimine 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.  

Õppekava kinnitamise aeg 

Kuupäev -  15.08.2020  


