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Õppekava nimetus SEO. Veebilehe edendamine algajatele.

Õppekavarühm 0688 Informatsiooni- ja  kommunikatsioonitehnoloogia  interdistsiplinaarne õppekavarühm;

0414 Turunduse ja reklaami õppekavarühm.

Koolituse eesmärk: Koolituse lõpus saab õppija hallata veebilehe sisu ja optimeerida veebilehte Google'i 
otsingumootoris.

Õppekava eduka läbimise korral 
omandatavad teadmised ja oskused 

Õppekavarühm

Koolituse lõpus õpilane:

haldab veebilehe sisu - lisab, toimetab ja kustutab artikleid ja tootekaarte;

analüüsib konkurente Google'i otsingutulemustes oma nišis;

tõstab oma veebilehte otsingutulemustes;

kirjutab veebilehe jaoks ettevõtte eesmärkidele vastavaid tekste;

tuvastab vigu veebilehel SEO seisukohast ja pakub võimalusi nende lahendamiseks;

loob kontekstreklaami.

Sihtrühm Veebilehtede omanikud; Ettevõtte juhid; Ettevõtete töötajad, kes soovivad omandada täiendavaid 
oskusi ettevõtte veebilehe haldamiseks ja optimeerimiseks Internetis; Inimesed, kes soovivad 
omandada kaasaegse elukutse, mis on nõutud igas ettevõttes, millel on oma veebileht.

Õpingute alustamise tingimused Koolitusel osalemiseks on vaja arvuti kasutamise baasoskusi: sisse ja välja lülitada arvuti, kasutada 
klaviatuuri ja hiirt, kasutada brauserit, luua ja redigeerida wordi dokumente.

Õppijal peab olema internetiga ühendatud arvuti.

Õppekeel Vene keel

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, 
praktilise ja iseseisva töö osakaal

110 ak tundi

iseseisva töö osakaal 20 ak tundi

Auditoorne ja praktilise töö maht 90 ak tundi

Õppeaja kestus 3 kuud

Õppe sisu


- Õppestruktuur ja ulatus

- Õppe sisu

- Õpetamismeetodid

Auditoorne töö, 4 tundi.

Turunduse põhimõisted. Veebilehed ja nende tüübid. Turundus veebilehel. Veebilehe koht ettevõtte 
reklaamistrateegias.

Teoreetiline materjal.

Auditoorne töö, 20 tundi.

HTML ja CSS alused SEO spetsialistile.

Lihtsate veebilehtede ja saitide loomine.

Teoreetiline materjal ja praktiline töö koolitaja juhendamisel.

Auditoorne töö, 8 tundi.

CMS-süsteemid. Sisuhaldus CMS WordPressi näitel.

Teoreetiline materjal ja praktiline töö koolitaja juhendamisel. 

Oskuste rakendamine reaalsel veebilehel.

Auditoorne töö, 40 tundi.

Veebilehe SEO optimeerimine.

Kuidas otsingumootorid töötavad.

Märksõnade kogumine ja analüüs veebilehe optimeerimiseks.

Professionaalsete tööriistade ja tarkvara kasutamine.

Tehnilised tegurid veebilehe optimeerimisel.

Veebilehe tehniline audit.

Suhtlus otsingumootoritega Google Analytics ja Google search console.

Lähteülesanne reklaamikirjutajale.

Veebilehe lingimassi koostamine (link building).

Veebilehe positsiooni analüüs.

Optimeerimistulemuste analüüs.

Veebilehe arendamise strateegia loomine.

Teoreetiline materjal ja praktiline töö koolitaja juhendamisel. 

Oskuste harjutamine reaalsel veebilehel.

Auditoorne töö, 4 tundi.

Copywriting kodulehel. Omadused kirjalikult tekste veebilehel ja vahendeid, et SEO copywriting.

Teoreetiline materjal ja praktilise töö koolitaja juhendamisel. 

Kirjalikult SEO teksti test koolitaja.

Auditoorne töö, 8 tundi. 
Kontekstreklaam. 
Teoreetiline materjal ja praktiline töö koolitaja juhendamisel.

Auditoorne töö, 4 tundi. 
SEO-spetsialisti isikuomadused, töö otsimine, töövestlus. 
Teoreetiline materjal

Auditoorne töö, 2 tundi. 
Lõputest. 
Testimine.
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Õppematerjalide loend Õppematerjal esitatakse õpilastele elektrooniliselt.


Soovitused Google webmasters (Google search central, Documentation): https://
developers.google.com/search/docs/advanced/guidel ines/webmaster-guidel ines?
hl=ru#quality_guidelines


Otsingumootori optimeerimine algajatele (Google search central, Documentation): https://
developers.google.com/search/docs/beginner/get-started?hl=ru


Keerulised strateegiad ja meetodid otsingumootori optimeerimine (Google search central, 
Documentation): https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/get-started?
hl=ru


Käsiraamat HTML: http://htmlbook.ru/html


Metoodiline toetus "Koostamine semantiline kernel" Elesina L.V.


Õppija täidab kõik omandatud oskused oma kodulehel või koolituse kodulehelt.

Õppekeskkonna kirjeldus; 

Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks 
ja oskuste omandamiseks vajalike 
õpperuumide, sisustuse ja seadmete 
kirjeldus ning nende vastavus 
õigusaktides sätestatud 
tervisekaitsenõuetele, kui need on 
kehtestatud

Tunnid toimuvad ONLINE videokonverentside vormis meie enda koolituskeskuse platvormil või 
Google Meeting ja Zoom. 

Õpikeskkonnas toimub teoreetiline ja praktiline õppetöö, saadetakse kodutööd.

Õppija esitab oma küsimusi ja saab tagasisidet õpetajalt.

Õpilaste arv ühes rühmas on 1 kuni 8 inimest.

Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

Iga kohtumine kestab 4 akadeemilist tundi. 

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas tööpäeviti, hommikul või õhtul.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Koduste ülesannete täitmine, online-tundides viibimine. 

Õpiväljundite hindamiseks kasutatakse vahe-ja lõputestimist.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad 
dokumendid (tunnistus või tõend)

TUNNISTUS väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk 
vähemalt 60% testi vastustest on õiged. TÕEND täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse 
isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse 
lõputesti tulemus on alla 60%.

Tunnistuse ja Tõend, kokkuleppel Õpilastele, võib välja trükitud või elektroonilisel kujul.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku 
kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse 
kirjeldus koolitajal

Liudmila Elesina - SEO spetsialist. Veebiasitide edendamise kogemus on üle 9 aasta. 
Täiskasvanute õpetamise kogemus on kolm aastat.
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