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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA   

Kinnitatud direktori 01.06.2022 

käskkirjaga nr 6.2-1/95 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Lihtsama kodulehe loomine Google Sites’is 

Õppekavarühm:  Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm: Kõik inimesed, kes soovivad luua lihtsamat veebilehte oma ettevõtte, toote, ürituse 
vms tutvustamiseks ja/ või personaalse portfoolio (arengumapi) koostamiseks.  
 

Grupi suurus: 10 osalejat 

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile. Osaleja 
oskab algtasemel arvutit kasutada. Kasuks tuleb nutiseadme (tahvelarvuti või nutitelefon) ning 
Google’i konto olemasolu.  

Õpiväljundid.  

Kursuse läbinu: 

• kasutab Google Sites’i eesmärgipäraselt,  

• mõistab lihtsama kodulehe ülesehitust ja disaini põhimõtteid, 

• loob lihtsama kodulehe ning täidab selle vajaliku sisuga,  

• avaldab loodud kodulehe veebis ning jagab seda.  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Räpina Aianduskooli Maastikuehitaja tase 4 õppekava 
Kutsestandard Maastikuehitaja, tase 4 Kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse 
Kutsenõukogu otsusega 18/03.12.2012. Kutseharidusstandard vastu võetud VV 26.08.2013 
määrusega nr 130 

Põhjendus.  

Kõikides valdkondades eeldatakse täna teenuse või toote pakkujalt mingisugustki 

veebiplatvormi oma pakutava presenteerimiseks. Oskuslikult koostatud koduleht annab olulise 

konkurentsieelise tänases IKT-keskses Eestis nii tööle kandideerides kui juba töötades enda ja 

oma teenuse, toote või loomingu vahendamisel. Koduleht on üks olulistest vahenditest, mille 

abil oma pakutavat teenust/kaupa oskuslikult turundada. See on vahend, mille kaudu suhelda 

olemasolevate ja ka potentsiaalsete klientidega. Praegune kursus aitab olulise sammu edasi 

neil, kes ei ole ise väljaõppinud veebidisainerid ja kellel ei ole igakuiseid ressursse kodulehe 

haldamiseks eelarves ette nähtud, aga kes siiski näevad vajadust ennast veebiruumis paremini 
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nähtavaks teha. 

OSKA COVID-mõjude eriuuringust lähtub, et viiruskriis tõi kaasa plahvatusliku vajaduse juurde 

õppida digitehnoloogia-, turunduse ja kommunikatsioonioskusi. 

Koduleht jääb igal osalejal reaalseks kasutamiseks ja edaspidiseks täiendamiseks. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  35 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 7 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  28 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 5 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. 

Õppe sisu :  

A: Auditoorne õpe  

• Kodulehe loomise veebirakendus Google Sites (1h) 

• Kodulehe ülesehitus, menüü ja sisu (1h) 

• Kodulehe disainimise põhialused (1h) 

• Autoriõigus ja CC litsentsid (1h) 

• Internetiturvalisus (1h) 

• Arvestustöö (loodud kodulehe esitlemine) (2h) 

B: Praktiline õpe 

• Autoriõigus ja CC litsentsid (1h) 

• Kodulehe loomine ja disain (2h) 

• Kodulehe täitmine sisuga (25h) 
o tekst ja tabel, vormindamine 
o foto, kollaaž, plakat, kuulutus 
o video ja esitlus 
o linkimine, hõperlinkide lisamine 
o kaart (My Map) 
o elementide vistutamine (embeedimine) 
o pilvedokumentide (Google Drive) lisamine  
o bännerid ja muud efektid 
o ankeet (kontakteerumise võimalus kodulehe kaudu) 

• Kodulehe avaldamine 

C: Iseseisev tagasisidestatav töö 

Kodulehe iseseisev koostamine. (5h) 

Õppekeskkonna kirjeldus: 
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Õpe toimub teoreetilise ja praktilise ning iseseisva õppena. Teoreetiline ja praktiline õpe 
läbitakse lõimitult arvutiklassis, kus on arvutiga varustatud töökohad nii õpetajale kui ka 
õppijatele. Ruum on piisava suurusega, et rühm hajutada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 
kehtestatud nõuetele vastavalt.  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid   

Lõpetamise tingimused:  
1. Õpingute lõpetamise eelduseks on 70% osalemine õppetegevuses.  
2. Arvestuse edukas läbimine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid  

Arvestus: loodud koduleht Loodud koduleht:  

• on loodud veebirakenduses Google Sites,  

• on teemakohase disainiga,  

• on lihtsa ja arusaadava ülesehitusega (vajaliku 
info on intuitiivselt leitav),  

• sisaldab asja- ja teemakohast sisu, 

• on esitletud kursusekaaslastele.  
 

 
Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 
Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. 

 

1. Koolitaja andmed  

Koolitaja andmed.  

MSc Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog. Digitaalne 

arengumapp: https://katrinidigimapp.weebly.com 

 

Õppekava koostajad:  
Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog, 
katrin.uurman@aianduskool.ee 

Elina Oeselg, täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

https://katrinidigimapp.weebly.com/

