
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine  

 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

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:  
Erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine 
elanikkond, kes soovib oma toodet või teenust veebis müüa, aga  kelle IKT kasutamise 
oskused on aegunud ja vajaks arendamist. 
Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised,  kes soovivad 
ise teha ja hallata oma veebilehte, aga kelle kodulehe loomise teadmised on aegunud või kelle 
digioskused pole piisavad 
 

Grupi suurus: 10 osalejat 

Õppe alustamise nõuded:  

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Saab aru sisuhaldustarkvara tööst (komponendid, moodulid, pluginad, kujundused, 

kategooriad); 

 Loob, lisab ja täiendab kodulehele erinevat liiki sisu;  

 Installeerib Joomla sisuhaldust, loob kasutajaid ja lisab keeli; 

 Hoiab kodulehe toimiva ja turvalisena; 

 Rakendab uusimad muudatused keelereeglites veebilehe keelekasutuses. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Bürootöötaja,  tase 4 
B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine (7) arvutioskus - moodul 1, moodul 7, moodul 12 ) 
B.2.3 Töö dokumentidega  

Väikeettevõtja tase 5 

B.2.14 Arvuti kasutamine 



                                                                                                      
 

  

Ärikorralduse spetsialist tase 5 
B.2.13 Arvuti kasutamine 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  45 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 45 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
13 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
32 

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- ; praktiline õpe) 
 Joomla installeerimine, seadistamine ja eestindamine (0;1) 
 Tekstiredaktori valimine ja seadistamine (0;1) 
 Kujunduse valik ja installeerimine (0,5;0,5) 
 Avalehe ja menüüde loomine (0,5;1,5) 
 Avalehe valikud (staatiline sisuleht, blogi, portaal) (0,5;1,5) 
 Pea- ja kõrvalmenüüd (0,5;0,5) 
 Kategooriate loomine (0,5;0,5) 
 Piltide ettevalmistamine (0;1,5) 
 Sisu lisamine (artiklid, videod, sisemised ja välised viited, pildid, 

dokumendid) (2;5) 
 Kasutajate haldamine, grupid ja õigused (0,5;0,5) 
 Uudiste lisamine, RSS uudisvoo lisamine (0,5;1) 
 Mitmekeelsuse lisamine (0,5;1) 
 Lisa moodulid, plugid - otsing, omaloodud HTML, uudisvoo näitamine (1;2,5) 
 Kontaktide lisamine (0;0,5) 
 Vormi loomine (0,5;1) 
 Viidetekogu (0;0,5) 
 Galeriide võimalused (0,5;2) 
 Lisavõimalused (külalisteraamat, Google Map, sündmuste kalender, sisukaart, 

uudiskirjaga liitumine) (1;3) 
 Facebooki, Twitteri kodulehega sidumine (0,5;1) 
 Varukoopia loomine (0,5;0,5) 
 Google Analytics lisamine (0,5;0,5) 
 Kodulehe turvamine (0,5;1) 
 Keelereeglid veebilehe keelekasutuses (2;4) 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse arvutiklass. Õpetamisel  kasutatavad arvutiprogrammid: 



                                                                                                      
 

  

Windows 10,  Office 2013. Töö toimub 20 õppekohaga arvutiklassis, kus on olemas 

koolisisene arvutivõrk ja kiire internetiühendus 

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

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ja on sooritanud 

vähemalt 70% kõigist praktilistest harjutustest. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel 

väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Toimiv koduleht sisuhaldus-tarkvaraga 

Joomla. 

Töö tulemus hinnatakse arvestatuks, kui õppija 

on loonud kodulehe, milles on vähemalt: 

peamenüü, 5 artiklit koos pildimaterjaliga, galerii, 

päis, jalus. 

Praktiline harjutus korrektse eesti 

keele kasutamise kohta 
 Täidab kirjalikult  ülesanded rakendades 

uusimaid keelereegleid ja õigekirjutuse 

aluseid 

 Parandab tekstis  kantseliitliku 

sõnakasutuse   

 Põhjendab harjutuses tehtud parandusi 

näidete või argumentide abil  

 

 

5. Koolitaja andmed 

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

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Kalev Veskimäe, kõrgharidus, töökogemus IKT valdkonnas alates aastat 1995, kogemus 

täiskasvanute koolitajana alates aastat 1997, Järvamaa Kutsehariduskeskuse arvutiteaduste 

valdkonna täienduskoolituse lektor. 

Eve Rõuk, Järvamaa Kutsehariduskeskuse vanemõpetaja (eesti keel ja kirjandus, 

karjääriõpetus infojuhtimise magister 2009.a. Raamatukogundus Viljandi Kultuurikolledž 

2002.a., täiskasvanute koolitamise kogemus (ametialane eesti keel) alates 2008. aastast. 

 
 


