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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Kodulehe loomine väikeettevõtjale 

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste erialaoskuste, 

haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on optimaalne grupi suurus; ära tuua 

kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  

 Väikeettevõtjad (FIE, OÜ), kes soovivad ise luua oma ettevõtte kodulehte 

 Eelistatud on väikeettevõtjad, kellel puudub erialane tasemeharidus, on keskhariduseta 
või aegunud oskustega 50+. 

Grupi suurus: 
Õppegrupi maksimaalne suurus on 12 inimest. 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Arvuti kasutamise oskus algtasemel.  
 Kursuse läbimiseks on vajalik osalejal kodune arvuti kasutusvõimaluse ja 

internetiühenduse olemasolu.  

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised teadmised, 

oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Kursuse läbinu: 

 loob oma ettevõttele lihtsama kodulehe vabavaralises veebikeskkonnas Weebly ning 
täidab selle vajaliku sisuga.  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Arvuti kasutamise oskused (ECDL (The European Computer Driving Licence) on seotud kõikide 
kutsestandarditega ja aianduskoolis kehtivate õppekavadega.  

Arvuti kasutamise oskused, ECDL moodulid:  

 baasmoodulid: arvuti põhitõed, interneti põhitõed, tekstitöötlus;  

 standardmoodulid: esitlus, veebitöötlus, pilditöötlus, IT turvalisus.  

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10647300/lisad/10647306/lisa-
4-arvuti-kasutamise-oskused2015pdf 

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10647300/lisad/10647306/lisa-4-arvuti-kasutamise-oskused2015pdf
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10647300/lisad/10647306/lisa-4-arvuti-kasutamise-oskused2015pdf
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Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Edukas väikeettevõtja vajab tänapäeval kaasaegset kodulehte, kus tutvustada ennast ja oma 
tooteid ning pakutavaid teenuseid laiemalt. Sisu tootmisel on tähtis selle atraktiivne esitlus, 
samuti on tähtsad teadmised autoriõigusest, internetiturvalisusest. Kursus on välja töötatud 
piirkonna ettevõtjate soovil tekkinud kaasaegsest vajadusest lähtuvalt. 

Tegemist on väikeettevõtjale mõeldud täiendkoolitusega, mis on vajalik väikeettevõtja 
konkurentsivõime tõstmiseks. Lähtuvalt eeltoodust on valitud sihtgrupp ja õpiväljundid. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

25 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

15 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 

tundides: 
0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada auditoorne ja 

praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse 

kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke 

õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu: 
Auditoorne ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning lülituvad õppetöö käigus ühelt 
vormilt teisele, mis jätkuvad e-õppe vormis nii teoreetiliste teadmiste omandamise kui praktiliste 
ülesannete täitmisega. E-õppe ülesannete täitmiseks on kindlad ajad ja pidev tagasisidestus 
õpetaja poolt. 
A: Auditoorne õpe, sh e-õpe 

 Kodulehe loomise keskkond Weebly (teor 1 tund) 

 kodulehe ülesehitus, menüü ja sisu (e-õpe 1 tund) 

 Autoriõigus ja CC litsentsid (teor 1 tund, e-õpe 1 tund) 

 Internetiturvalisus (teor 1 tund) 

 Kodulehe esitlemine (arvestustöö) (teor 2 tundi) 
 
B: Praktiline õpe, sh e-õpe 

 Autoriõigus ja CC litsentsid (pr 1 tund) 

 Kodulehe loomine väikeettevõttele (pr 4 tundi, e-õpe 9 tundi) 

 Kodulehe täitmine sisuga (pr 10 tundi, e-õpe 9 tundi): 

 tekst ja tabel, vormindamine,  

 ankeet, tagasisideküsitlus, 
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 foto, kollaaž, poster, 

 video, 

 esitlus, 

 linkimine,  

 vistutamine (embeedimine) 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub teoreetilise-, praktilise- ja e-õppena. Teoreetilise ja praktilise õppe tunnid toimuvad 
arvutiklassis. Ruumis on vähemalt 12 arvuti ja internetiühendusega varustatud õppijakohta, 
õpetaja arvuti ja dataprojektor. Igal õppijal on võimalik kasutada isiklikku sülearvutit. 
Internetiühendus õpperuumis on tagatud ka sellisel juhul. Igal õppijal on võimalik kasutada 
õpetaja poolt loodud e-kursust ja seal esitletud õppematerjale.  

E-õpe toimub õpetaja poolt loodud e-kursusel (https://koduleheloomine.weebly.com/), kus on 
esitletud kõik vajalikud õppematerjalid ja õpiülesanded. E-õppe perioodil toimub õppijatega 
suhtlemine, sh juhendamine e-posti teel. Vajadusel kasutatakse e-õppe perioodil veebiseminari. 
Kõikidele e-õppe ülesannetele antakse regulaarselt individuaalset ja grupitagasisidet.  

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid 

Õppetegevuses kasutatakse e-kursust, mis sisaldab kursuse läbiviija poolt koostatud 
õppematerjale, õpiülesandeid, näiteid ja grupitagasisidet.  

 
2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid 

Õppijal peab kodus olema võimalik kasutada arvutit, mis on varustatud internetiühendusega. 
Samuti on vajalik nutitelefoni olemasolu, et kontrollida loodava kodulehe nutiseadme vaadet. 
Vajalikud vahendid esimeseks õppepäevaks: nutitelefon, millega saab pildistada. Võimalusel 
võib kaasa võtta isikliku sülearvuti, mida võib õppepäeval kasutada kodulehe loomisel ja 
õpiülesannete tegemisel.  

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 70% 

kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse kõikide ülesannete, sh e-õppe ülesannete edukas sooritamine. 

 Arvestustöö edukas sooritamine.  

Arvestustööks on oma ettevõttele kodulehe loomine vabavaralises veebikeskkonnas Weebly ja 
selle vajaliku sisuga täitmine; oma kodulehe esitlemine kursusekaaslastele.  

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Ettevõtte koduleht Arvestustöö (loodud koduleht):  

 on sobiliku disainiga,  

 on lihtsa ja arusaadava ülesehitusega (vajalik 
info on intuitiivselt leitav),  

 sisaldab infot ettevõtte põhitegevus(t)e 
kohta,  

https://koduleheloomine.weebly.com/
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 sisaldab illustreerivat materjali (fotod, videod 
vms),  

 sisaldab vähemalt ühte linki välisele 
veebilehele või failile (nt müügiartiklite 
nimekiri vms),  

 sisaldab vähemalt ühte vistutatud materjali,  

 sisaldab kontaktandmeid, ettevõtte 
asukohakaarti ja välju veebilehe kaudu 
kontakti saamiseks/ küsimuste esitamiseks,  

 kodulehe loomisel ja selle sisuga täitmisel on 
järgitud autoriõiguse seadust, 

 loodud koduleht on kursusekaaslastele 
esitletud.  

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog.  

E-portfoolio: https://katrinidigimapp.weebly.com/ 

 

 

 

Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Katrin Uurman, kutseõpetaja ja haridustehnoloog, katrin.uurman@aianduskool.ee 

 

 

https://katrinidigimapp.weebly.com/
mailto:katrin.uurman@aianduskool.ee

