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Õppekava nimetus
Õppekeel
Õppe kogumaht
Auditoorse ja praktilise töö maht
Õppe kestvus
Sihtgrupp
Õppe eesmärgid

Wordpressi veebileht oma kätega
Vene keel
46 akadeemilist tundi
Auditoorne ja praktiline töö: 30 ak, iseseisev
töö: 16 ak
5 nädalat
Inimesed, kes soovivad iseseisvalt luua
veebilehti Wordpressis
- Anda õppijale teadmised sellest, kuidas
luua müügile ja otsimootoritele
optimeeritud veebilehe tekste
- Anda õppijale oskused veebilehe
loomiseks, haldamiseks, arendamiseks
ja optimeerimiseks

Õppeväljundid

Kursuse lõpetaja:
- Püstitab veebilehe eesmärke
- Määrab sihtrühma ja mõistab klientide
vajadusi
- Kirjutab müügile ja otsimootoritele
optimeeritud veebilehe tekste
- Mõistab WordPress’i struktuuri ja
loogikat
- Loob, haldab ja oskab optimiseerida
Wordpressi veebilehti

Kursuse läbiviimise põhiprintsiibid ja -meetmed

Ülalpool mainitud õppeväljundite
saavutamiseks ja teadmiste omandamiseks on
kursuse jooksul kasutatud järgmised meetodid:
-

Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja
oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide,
sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende
vastavus
õigusaktides
sätestatud
tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud

Praktilised harjutused
Arutelud
Individuaalsed tööd
Konsultatsioonid
Kogu kursuse vältel personaalse
projekti juhtimine

Õpperuumid: õpingud toimuvad vastava
varustusega õppeklassis aadressil Ahtri 12 - 512,
Tallinn. Klassi on tagatud ligipääs ka
liikumispuudega inimestele.
Kasutatavad seadmed: loengutahvel,
dataprojektor, arvuti, kantseleivahendid
Koolituse läbimiseks on nõutav personaalne
sülearvuti. Iga osaleja saab veebilehe loomiseks
testserveris oma konto.

Õppesisu

-

-

-

-

Koolitajad

Sihtrühmad ja kliendide vajaduste
määratlemine
Sisuloome alused (müüvad tekstid
veebilehted jaoks)
Tekstide optimeerimine
otsingumootoritele
Wordpressi võimaluste tutvustamine
Wordpressi kodulehe ülesseadmine –
domeen, veebimajutus,
sisuhaldustarkava, vajalikud
programmid, turvalisuse tagamine
Wordpressi installeerimine ja
seadistamine
Veebelehe struktuuri määratlemine
avalehe ja sisulehtede loomine, piltide,
videode, dokumentide ning helifailide
lisamine
Menüüde ja lisamenüüde loomine
Tasuta ja tasulised pluginad Wordpressi
kodulehe kasutatavuse parandamiseks
(vormid andmete küsimiseks või
hinnapäringu/tagasiside loomiseks),
galerii, GoogleMap, kontakt, Facebook
jne
Veebilehe konstruktorid
Pildid ja pildi- ja fototöötluse
põhioperatsioonid
Mitmekeelsuse funktsiooni
seadistamine
Google Analytics seadistamine
SEO - veebilehe otsingumootoritele
optimeerimine
Täiendavad teemad vastavalt grupi
vajadustele

1) Jana Gaškova
MA turunduses, üle 13 aasta praktikat,
turundusagentuuri ja turunduskooli
Paprika juhataja ja vanem koolitaja,
andragoog (6. tase)
2) Sergei Krasii
WordPressi spetsialist, Eesti ja USA
internetiprojektide ja turundusega
tegeleb üle 10 aasta

Lõpetamine ehk õppe lõpetamise tingimused ja
eksam

Õppe lõpetamise eelduseks peab osaleja
külastama vähemalt 75% auditoorsetest
tundidest ning esitama koolituse käigus loodud
veebilehte.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Kursuse lõpetamisel iga osaleja saab:
-

Tunnistust, kui õpingute lõpetamise
nõuded on täidetud

-

Tõendit, kui õpingute nõuded ei ole
täidetud, kuid osaleja võttis osa
õppetööst. Tõend väljastatakse
vastavalt osaletud kontakttundide
arvule, kuid mitte juhul, kui õppija
osales vähem kui pooltes tundides.

