
 

 

Kinnitatud direktori  18.05.2017 

                                                                                     käskkirjaga nr 6.2-1/97 

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Veebiturundus väikeettevõtjale 

Õppekavarühm:  Arvutikasutus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

 

Sihtrühma kirjeldus 

 Ettevõtlusega alustav väikeettevõtja, kellel puudub ettevalmistus toodete veebipõhiseks 

müügiks;  

või 

 erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda tööandjaks  

ning turundada oma tooteid veebi kaudu;  

või 

 aegunud oskustega 50+ inimesed, kel on küll ettevalmistus ja võimelisus pakkuda tooteid või 

teenuseid, aga puuduvad oskused oma toodete/teenuste turundamiseks. 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Arvutioskus elementaartasemel: tekstiredaktor (Word, Libre vms), failide loomise ja salvestamise 

oskused, veebioskused (e-kirjad, veebiotsingud) 

Rühma optimaalne suurus 

10 inimest 

Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu: 

1. Loob ja haldab blogi ning teeb oma toodete turundamiseks blogisse sobiva regulaarsusega ja 

pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid 

2. Loob ja haldab Facebooki kontot ning teeb oma toodete turundamiseks pildimaterjaliga 

illustreeritud asjakohaseid sissekandeid 

3. Lavastab ja pildistab toote müüki toetavaid fotosid  

4. Loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid 

reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms 

5. Loob ja haldab Pinteresti kontot, koostab Pinteresti-tahvleid ning kasutab Pinteresti 

turunduseesmärkidel 

6. Kasutab Instagrami oma turunduseesmärkidel 

 



                                                                                            

 

 

2 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

Kutsestandardi tähis: 14-29082014-02/3k, tase 5 

A.2.2 Äritegevuse käivitamine 

A.2.3 Äriprotsesside korraldamine 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Olukord tänase Eestis pakub väikeettevõtjale ja väiketootjale suurepäraseid võimalusi oma ettevõtte 
alustamiseks ja arendamiseks. Ometi ei ole edukaid väikeettevõtteid palju. Põhjus on lihtne, sest lisaks 
toote või teenuse väljaarendamisele ja tuleb hakkama saada ka selle  kliendile maha müümisega. 
Siinkohal pakub Internet väikeettevõtjale tohutult võimalusi ja võib julgelt öelda, et paljude 
väikeettevõtete müük põhinebki veebiturundusel. Samas on see paljudele sihtgrupi all välja toodud 
inimestele ikka võõras valdkond. Olemas on küll elementaarsed arvutikasutusoskused, aga omapäi sealt 
turunduse suunas liikuda on keerukas ja hirmutav. Sellepärast olemegi kokku pannud õppekava, mis 
seda probleemi lahendada aitab. Õppemoodul koosneb enamkasutatavate veebiturundustööriistade 
tutvustamisest ning prakilisse kasutusse võtmisest. Pakume võimalust õppida praktiku kogemusest ning 
koolitus ongi suunatud praktiliste ja kohe kasutatavate oskuste omandamisele.   

Oleme varem korraldanud veebiturunduse koolituse ainult käsitööettevõtjatele, kuid antud koolitust 
vajavate väikeettevõtjate ring on palju suurem (väikeettevõtjad aednikud, puittoodete valmistajad, 
pulmakorraldajad jne.). Lähtuvalt eeltoodust on meie poole pöördutud sooviga veebiturunduse koolituse 
osas laiemale sihtgrupile kui käsitööettevõtjad, sest ka näiteks istikukasvatajad tunnevad puudust oskuste 
järele kauba turundamiseks veebikeskkonnas. Nii on ka õpiväljundid koostatud vastavalt sihtgrupi 
vajadustele. 

Kursus on täienduskoolituseks väikeettevõtjale või tema töötajale. Piirkonnas, kus suured linnad jäävad 
kaugele ning olemasolevate töötajate oskused ja teadmised ei ühti pakutava töö jaoks vajalike oskustega, 
on väikeettevõtluse olemasolu ja osatähtsus üsna oluline. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 55 tundi 

 sh kontaktõppe maht: 55 tundi 

  sh auditoorse töö maht(õpe loengu, seminari, õppetunni või 

koolis määratud muus vormis): 

27 tundi 

  sh praktilise töö maht(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine 

õppekeskkonnas) : 

28 tundi 

              sh koolitaja poolt jooksvalt tagasisidestatava e-õppe  maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus. 

A: Auditoorse töö (19+ 8 tundi) põhiteemad e-õppe toel on: 

Turunduse alused ja turundustööriistad (3 tundi), Facebook (4 tundi), blogimine (4 tundi), fotode 

tegemine ja kasutamine turunduseesmärkidel (4 tundi), pilditöötluse alused ja lihtsamate 

turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste veebiprogrammide abil (3 tundi), Pinterest ja Instagram 

(1 tund). 

E-õppe kirjeldus: 

Facebooki konto arendamine ja asjakohaste sissekannetega täiendamine (2 tundi), blogi arendamine ja 
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asjakohaste sissekannetega täiendamine (3 tundi), foto tegemine ning selle põhjal oma 

turundusmaterjalide kujundamine (3 tundi) 

E-õppe ülesanded toimuvad vastavalt õpetaja poolt koostatud e-õppeülesannete juhistele ning 

sissekanded on otsese ülesande tulem, mis tagasisidestatakse õpetaja poolt iga ülesande järel.    

B: Praktilise õppetegevuse (28 tundi) kirjeldus: 

Turnduse alused (2 tundi), Facebooki ettevõtte-page`i loomine ja postituste tegemine (5 tundi), blogi 

loomine ja postituste tegemine (10 tundi), fototöötlus (4 tundi), kujundamine (4 tundi), Pinteresti-tahvlite 

loomine ja Instagrami konto loomine (3 tundi). 

  

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja arvutiklassis. 

Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Prkatiliste tundide läbiviimiseks ja vajadusel iseseisvaks tööks on arvutiklass, mis on varustatud arvuti ja 

internetiühendusega igale õppijale. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Õpe põhineb juhendaja koostatud õppematerjalidel ning keskendub eeskätt õppimisele läbi praktika 

(learning by doing). Olulisel kohal on praktilised konkreetsed näited käsitletavatest sotsiaalmeedia 

valdkondadest ning eeskujud veebist. 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetegevuses, osalemine praktilises tegevuses ja  

praktiliste tööde teostamine ning esitamine. 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus Arvetus loetakse arvestatuks (sooritatuks) kui 

osaleja on nõuetekohaselt teostanud ja sisestanud 

oma blogisse ja Facebooki järgmised praktilised 

tööd:  

¤ vähemalt kolme sissekannet sisaldava 

asjakohaste lisadega (päise kujundus, 

kontaktandmed, about-page) blogi 

¤ vähemalt kolme asjakohast postitust sisaldava 

Facebooki ettevõtte-lehe 

¤ omandatud teadmiste ja oskuste baasil 

võimalikult veebikõlblikuks töödeldud foto 

(algfail kõigil õppijatel üks ja sama) 

¤ enda kujundatud reklaammaterjali (plakat, 

kuulutus vms), mis sisaldab nii pilti kui teksti 

 

 

Arvestatud: õppija esitab nõutud praktilised tööd 

Mittearvestatud: õppija ei esita üht või mitut 

praktilist iseseisvat tööd 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus.  

 

5.Koolitaja andmed  
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Inga Talvis - Koolitajal on õpetaja kutse kunsti, käsitöö ja kodunduse erialal (2014 Tartu Ülikool, 

õpetaja magistriõpe kunsti, käsitöö ja kodunduse erialal) ning laialdane kogemus käsitööalaste koolituste 

ja õpitubade elluviimisel alates aastast 2008, praktik veebiturunduses ning veebiturunduse koolitusi läbi 

viinud alates 2015.aastast.  

 

 

 

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

 

Inga Talvis, Jaago talu perenaine, täiskasvanute koolitaja.  inga.talvis@gmail.com  

 

mailto:inga.talvis@gmail.com
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