
Cinemer Meediakooli “Veebilehe loomine oma äriidee jaoks” õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Veebilehe loomine oma äriidee jaoks

3. Õppekavarühm:

Arvutiteadused

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

130 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Üks 
akadeemiline tund on 45 minutit.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpilase huvi ja vajadus antud teadmisi saada. Õpilane võetakse Kooli vastu sooviavalduse alusel.
Vajalik personaalarvuti ja arvutiprogrammid: koodiredaktor ja virtuaalserver.

6. Õppe eesmärk: 

- Arendada õpilaste võimekust näha ärivõimalusi enese ümber. Praktiliste tegevuste kaudu 
lihtsate Web rakenduste loomine ja loomisprotsessi lahtiseletamine. Digitoodete loomise 
põhietappide planeerimise, projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskuste arendamine. 
Programmeerimise aluste seletamine ja rakendamine digitoodete loomiseks (JavaScripti 
näitel)

- Huvi äratamine IT integreeritud alade vastu.
- Maailmapildi kujundamine ja laiendamine digitaalsete toodete loomisprotsessi mõistmise

kaudu
- Programmeerimise aluste seletamine ja rakendamine digitoodete loomiseks ( JavaScripti 

näitel)
- Digitoote visuaalse atraktiivsuse loomise meetodite näitamine ja seletamine
- Praktiliste tegevuste kaudu lihtsate Web rakenduste loomine ja loomisprotsessi 

lahtiseletamine
- Digitoodete loomise põhietappide planeerimise, projektijuhtimise ja meeskonnatöö 

oskuste arendamine
- Õpilaste võimekuse arendamine näha ärivõimalusi enese ümber
- Noorte motiveerimine olema ettevõtlik IT valdkonnas

Osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi ja oskusi programmeerimises. Eeldatakse, et õppuril on 
elementaarsed arvutikasutamise oskused.



Kool arvestab õpilaste individuaalsete omadustega ja võimaldab kõikidele vanusegruppidele 
eakohase tegevuse.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● tunneb huvi IT alade ja ettevõtluse vastu;
● teab Web arenduse põhimõtteid (sh. ka programmeerimise alused);
● oskab luua lihtsaid töötavaid Web rakendusi;
● oskab efektiivselt esitleda loodud projekti;
● mõtleb loovalt ja kasutab kriitilist mõtlemisviisi;
● saab aru IT valdkonna arengusuundadest;
● oskab töötada meeskonnas.

8. Õppesisu:

Startup ettevõtluse ja Web arenduse sissejuhatus: 
Tuntumad start-up’id ja nende ajalugu, Web arenduse 
sisu, tööriistad, IT arengusuunad.

Front-end arendus (HTML,CSS, frameworks) :HTMLi 
põhimõtted, CSSi loomine ja rakendamine, Bootstrapi 
kasutamise põhimõtted.

Programmeerimise alused: JavaScript 
(programmeerimise põhimõtted: käsk, funktsioon, lause, 
tsükkel, muutuja, parameeter, tingimus, massiiv)

Back-end arenduse põhimõtted: (lihtsa andmebaasi 
loomine ja päringute teostamine)

Web disaini põhimõtted : (Kujunduse tööriistad, stiilid, 
UI elemendid, üldreeglid ja heatavad) Digitoode arendus 
protsessiga tutvumine: (Idee leidmine, prototüübi 
loomise tehnikad, tootearenduse põhietapid)

Toode esitluse tehnikad : (pitching)

Rühmaprojekti loomine: (töötava lihtsa Web rakenduse 
loomine meeskonnas. Ideest valmistooteni, ajurünnak, 



rollide jaotus, ajaplaneerimise tehnikad)

Start-up’i majanduslikud alused: ( Eelarve loomine, 
rahastamise võimalused, eelarve juhtimine, toetavad 
organisatsioonid, projekti arengufaasid)

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, rollimängud, videote vaatamine ja analüüsimine, video loomine.

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal. Rühmaprojekti loomine (töötava lihtsa Web rakenduse loomine meeskonnas. 
Ideest valmistooteni, ajurünnak, rollide jaotus, ajaplaneerimise tehnikad)

11. Õppekeskkonna kirjeldus:

Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on sobiv täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava 
eesmärkide ja õppeväljundite saavutamiseks. Õppetöö toimub nii loenguruumis kui ka 
arvutiklassis. Õpetajatel on juurdepääs paljundusmasinale ja printerile. Õppevahendite 
maksumus on lisatud õppemaksule ning Õppija ei pea ise midagi juurde ostma. Kasutuses olevad
ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

Teoreetiline materjal õppetööks ja allikad, mille põhjal on kursus loodud:

1. Bootstrap в примерах | Морето Сильвио, 2017, ДМК-Пресс

2. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL, 2017, Альфа-книга

3. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 

HTML5 | Никсон Робин, 2019, Питер

4. Õpetaja poolt koostatud õppematerjal

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud 
vähemalt 80% tundides ja täitnud kodused ülesanded. Väiksema osalemisprotsendi korral 
väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendikursusel 



osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub 
vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õpilane mõistab saadud õppematerjal ja oskab selle baasil ise tegutseda. Oskab küsida abi ja 
nõu. Orienteerub õpitud sõnavaras. Kursuse lõpus saab õpilane luua oma ideede jaoks veebisaite,
tal on kursusel projektidele ehitatud veebileht. 

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk 
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Meediakooli Cinemer registrikood ja 
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli 
juhataja poolt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Meediakooli Cinemer direktor.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud 
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe 
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust. 

18. Õppekava kinnitamise aeg: 02.01.2021 a, käskkirjaga nr 1


