
 

Täienduskoolituse õppekava: Veebiarendaja baaskoolitus 

Õppekavarühm 

481-Arvutiteadused  

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 10 akad. tundi, millest 10 akad. tundi on kontaktõpe. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Koolitus on mõeldud veebiarendusega alustavatele inimestele esmaseks HTML 
ja CSS-keele tundmaõppimiseks ja sobib hästi Wordpressi aktiivsetele 
kasutajatele WordPressi kursuse jätkukoolituseks. 

Õppe alustamise tingimused  - Õppur on kogenud arvutikasutaja. Wordpressi 
või mõne muu sisuhaldussüsteemi abil veebilehtede haldamise oskus on abiks, 
kuid ei ole kohustuslik 

 

Eesmärk 

Kursuse läbinu on võimeline  looma lihtsamaid  staatilisi veebilehti HTML/CSS 
keeles, analüüsima veebilehtede  ülesehitust ning tegema olemasolevate 
veebilehtede välimuses lihtsamaid muudatusi.  
 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

• On teinud erinevaid harjutusi veebilehte loomiseks HTML-keeles 

• On teinud erinevaid harjutusi veebilehtede kujundamiseks  CSS-i abil 

• Loodud veebilehed on publitseeritud harjutuskeskkonna veebiserveris 

Õppesisu  

HTML – Sissejuhatus veebilehtede loomisesse  

• HTML – veebilehtede keel 
• Üldised põhimõtted ( lehe struktuur, tag-id) 



 

• Pealkirjad, paragrahvid 
• Tabelid 
• Vormid 
• Kuidas kujundada lehti 

 

  CSS – vahend veebilehtede kujundamiseks 

• Elementide välimuse muutmine (värvid, fondid jne) 
• CSS identifikaatorid ja klassid 

• Kastmudel 
• Elementide joondamine ja peitmine 

• Piltide ja taustapiltide kasutamine CSS abil 
• Tervikliku veebilehe struktuuri (päis, jalus, navigatsioonielemendid, 

sisuala) kirjeldamine CSS abil 

Loodud staatiliste veebilehtede publitseerimine FTP abil 

CSS-i kasutusvõimalused Wordpressi veebilehtede kujundamisel 

 
Õppemeetodid 

Loeng ja praktiliste ülesannete lahendamine 

 

Õppekeskkond 

Õpe viiakse läbi kaasaegsetele nõuetele vastavas koolitusklassis (Dataprojektor, 
pabertahvel).  
Iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada 
ülesannete lahendamisel klassikoolituse ajal ja iseseisva töö sooritamisel 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontakttundides, 
koolitusteemade omandamine ning iseseisvate praktiliste tööde korrektne 
sooritamine ja esitamine. 

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  



 

Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust 
hinnati ning õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei 
toimunud õpiväljundite hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis 
osaleda või ta ei täitnud hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel 
osalemise kohta.  

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus  

Õpetajal peab olema: 
 - Veebirakenduste programmeerimise praktiline kogemus vähemalt kolme 
erineva veebilehe loomisel 
- Vähemalt 3 aastane  programmeerimise kogemus 

- Võimeline looma ja haldama individuaalseid õpikeskkondi LAMP serveri 
(või mõne analoogilise) baasil 


