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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
Õppeasutus:

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Õppekava nimetus:

Veebilehe loomise jätkukoolitus Wordpressi abil alustavale
ettevõtjale
Eesti keel

Õppekeel:

Koolituse sihtrühm: Alustavale või juba toimivale väikeettevõttele, ühistule või ühingule,
kes vajavad lisateadmisi veebilehe koostamiseks väheste vahenditega.
Õppe alustamise nõuded: Arvuti algoskused (failihaldus, Windows keskkond).
Algteadmised Wordpressi kasutamisest.
Õppegrupi suurus: 10 inimest
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:
•
•
•
•
•
•
•

esmased veebilehe loomise oskuseid Wordpressi baasil;
HTML, CSS ja teiste veebiprogrammeerimise keelte algteadmised;
lihtsamate programeerimise võimaluste kasutamise;
Child theme kasutamine Wordpressi teemade muutmisel;
teadmised kuidas valida tasulisi pluginaid ja teemasid;
kasutama mitmeid võimsamaid pluginaid nagu mitmekeelsuse pluginat
WPML, Woocommerce, WPRocket, jt.;
põhjaliku ülevaate otsingumootorite optimeerimisest, Google Analytics
eesmärkide seadistamine, Hotjar, Google Adwords ja teiste turundusvahendite
põhjalikuma kasutamise veebis turundamiseks.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

30

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus
vormis)

8

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

22

Koolituse sisu:
Teemad

Auditoorne töö

Praktiline töö

4

4

2

2

1

6

1

3

Wordpressi põhitõdede meenutus ja täiendamine
HTML ja CSS veebiprogrammeerimise keeled
Wordpressi tasulised teemad ja pluginad
Wordpressi mahukamad pluginad: Woocommerce
Wordpressi mahumakad pluginad: WPML, WPRocket
jt
SEO (Search engine optimization)
KOKKU

3
8

4
22

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppeklassides,
mis on varustatud kaasaegse õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike
arvutiprogrammide ja litsentsidega. Õppetöö tarbeks on ruumides nii
võrguinternet kui Wifi leviala.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õppekava on läbitud kui osaleja on vähemalt 70% osalenud kontakttundides ja
õpiväljundite saavutamiseks on sooritanud edukalt praktilised ülesanded.
Õppekava läbinu peab olema lõpetanud individuaalselt Wordpressi baasil
veebiprojekti, milles on demonstreeritud kõiki koolitusel läbitud töövõtteid.
Koolitaja hindab projekte mitte-eristavalt.

Koolitaja andmed: Olaf Kuusik, Olaf.Kuusik@koskdisain.ee
Kosk Disain OÜ – veebitarkvara arendamise ja disaini ettevõtte juhatuse
liige
Üle 7 aasta kogemus kontoritarkvara kasutamisel ja töökohtade
haldamisel
2 aastat kogemust IT ja disaini valdkondades koolitajana

