
Õppekava 

WordPressi koolitus 

Täienduskoolitusasutu

se nimetus 

Koolituskeskus Reiting 

Õppekava nimi WordPressi koolitus 

Õppekavarühm  483 Arvutikasutus 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

24 auditoorset tundi 

Õppekava koostamise 

alus 

Sekretär, tase 5, Juhiabi, tase 6,  B.2.8. 1) kujundab veebilehti 

lihtsamate kujundusprogrammide abil vastavalt organisatsiooni 

vajadustele. 

Sihtgrupp  Praegused ja tulevased veebilehe haldajad ning uute veebilehtede 

loojad Wordpressis. 

Õppe alustamise 

tingimused 

Arvuti tundmine vähemalt tavakasutaja tasemel. 

Õppe eesmärk Koolituse eesmärk on anda nii praktilised kui teoreetilised 

teadmised kodulehe loomiseks sisuhaldustarkvaraga Wordpress 

Õpiväljundid Koolituse tulemusena õppija: 

 tunneb Wordpressi sisuhaldustarkvara struktuuri; 

 oskab luua ja hallata Wordpressi lehekülgi; 

 oskab analüüsida erinevate kodulehtede funktsionaalsust 

ja koostada selle põhjal lähteülesannet. 

Õppesisu Koolitusel käsitletavad teemad: 

 Sissejuhatus veebidisaini. 

 Milline veeb köidab inimesi. 

 Veebikujunduse head tavad. 

 Mida silmas pidada veebilehe tellimisel. 

 Wordpressi ülesehitus. 

 Wordpressi turvalisus. 

 Wordpressi erinevad moodulid. 

 Kuidas muuta koduleht otsingumootoritele nähtavaks. 

 Wordpressi moodulite seadistamine. 

 Wordpressi kujunduse valmistamine, olemasolevate 

kohandamine. 

Õppemeetodid Loeng, praktikum arvutitega, iseseisev töö. 

Iseseisev töö Valmib koduleht. 

Õppematerjalide 

loend 

 

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud 

koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade 

kohta. 

Soovitatud kirjandus: 

https://www.siteground.com/tutorials/wordpress/ 

http://easywpguide.com/ 

https://ithemes.com/wp-

content/uploads/downloads/2015/10/getting-started-with-

WordPress-ebook.pdf 

Nõuded õpingute Õpingute lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% 

https://www.siteground.com/tutorials/wordpress/
http://easywpguide.com/
https://ithemes.com/wp-content/uploads/downloads/2015/10/getting-started-with-WordPress-ebook.pdf
https://ithemes.com/wp-content/uploads/downloads/2015/10/getting-started-with-WordPress-ebook.pdf
https://ithemes.com/wp-content/uploads/downloads/2015/10/getting-started-with-WordPress-ebook.pdf


lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

auditoorsetest tundidest. 

Hindamismeetodid: praktiliste ülesannete lahendamine, 

grupiarutelud. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  

 Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa 

õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud 

kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales 

vähem kui 80% tundidest. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõik lektorid omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust 

õpetatavas valdkonnas. 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel 

või maksegraafiku alusel. 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda telefonil 

5332 6481 või koolitus@reiting.ee. 

Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust 

õppetasu ei tagastata. 

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on 

Koolituskeskusel Reiting õigus osalejale tunnistust mitte 

väljastada. 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% 

ulatuses. 

Koolituskeskus Reiting jätab endale õiguse teha õppeplaanis 

muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära 

jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest 

või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest 

tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle 

mõne teise koolituse osavõtutasuks. 

Vaidluste lahendamise 

kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 

saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Koolituskeskus Reiting omab koolitusklasse aadressil Kastani 39, 

Tartu ja Pärnu mnt 67a, Tallinn. Lisaks kasutame teiste 

koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad 

koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igaks kursuseks 

on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Koolituskeskus 

tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui 

kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on 

võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust. 

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega 

(dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). 

Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, 

kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul 

ning õpimotivatsiooni säilimine. 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamine 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

02.05.2016 
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