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1. Sisse logimine
Esimene võimalus sisse logimiseks on lehe avalikust poolest, vajutades nupule “Logi
sisse”, Seejärel sisesta kasutajanimi ja parool ning logi sisse. Võimalus on ka kasutada
läbi Facebook’i ja Google konto logimist.

Eduka sisse logimise korral ilmub ülemises servas must riba, vasakul tekst

„keskkonnaharidus“, mille kaudu saab minna sisuhaldusesse ehk „töölauale“.
Teine võimalus haldusliidesesse sisse logimiseks sisesta veebilehitseja aadressiribale
domeeninime lõppu /wp-admin. Seejärel sisesta kasutajanimi ja parool ning logi sisse.

Lk. 3

2. Postitused
Postituste alt käib uudiste ja ürituste haldamine.

Valides vasakult “Postitused”, avaneb kõikide uudiste ja ürituste nimekiri. Olemasoleva
postituse muutmiseks või kustutamiseks liikuge hiirega vastava sissekande pealkirja
peale ning tekivad koheselt selle alla valikud “Muuda”, Kiirkirjutamine” “Prügi” ja “Vaata”.
Uue postituse lisamiseks klikkige vasakul Postitused all “Lisa uus”.
2.1.

Postituse lisamine

Postituse lisamiseks valige vasakult Postitused ning selle alt “Lisa uus”. Kõigepealt
kirjutage postituse pealkiri. Selle järel tuleb sisukast, kus saate vabas vormis kirjutada
teksti, sisestada pilte-videosid (kasutades sisukasti peal “Lisa meediafail” olevaid ikoone.
Hiljem käsitleme täpsemalt kuidas pilte- videosid lisada. Paremal on “Visuaalredaktor” ja
“Tekst”. Kui soovite vabas vormis teksti sisestada, olge alati “Visuaalredaktor” all. “Tekst”
vaade on mõeldud it-oskustega inimesele.

Kui sisu on lisatud, tuleb valida postituse liik paremalt “Rubriigid” alt. Rubriigi alt tuleb
määrata, millist tüüpi postitus soovite lisada, kas Sündmust või Uudist. Sündmuse puhul
„Avalda“ rubriigist tekstireal „avalda kohe“ klikka sõnal „muuda“ ning määra sündmuse
kuupäev (kalendris kuvamiseks). Paremal rubriikide all on “Sildid”. Sinna saate lisada
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märksõnu, mis käivad antud uudise või sündmuse kohta (kodulehe optimeerimine
otsingumootoritele). Kui postitus on valmis, siis klikkige paremal sinist nuppu “Avalda”.
Teie postitus on loodud.
2.2.

Postituse muutmine

Alati peale sisu muutmist klikkige paremal olevat sinist nuppu “Uuenda”.

3. Meedia
Meedia (Meediateek) on vahend WordPressis piltide, audio ja video haldamiseks.

Meediateekis saad kenasti kõik pildid üleslaadida ja vajadusel lisada näiteks kirjeldavad
tekstid jne. Selleks lohista hiirega üle pildi ja vali Muuda.
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3.1.

Uue meedia lisamine

Uue pildi lisamiseks vali menüüst Lisa uus. Avanenud aknas saad pildifailid lohistada
korraga tekkinud ristkülikusse või kasutada nuppu Vali failid.

3.2.

Meedia lisamine postitusele

Pildi lisamiseks postitusele paiguta kursor soovitud kohta ning kliki “Lisa meediafail”
nupule.

Esimese asjana avataksegi meile tuttav meediateek.
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Samas aknas on võimalik kohe pilte juurde lisada, mille jaoks pead sa klikkima
vahekaardil „Laadin failid üles“.
Kui oled leidnud soovitud pildi, siis tee oma valik klikkides pildile. See avab omakorda
pildi parameetrid akna paremas ääres.

Need valikud on vabatahtlikud ja eriti kirjeldused. Alt-tekst ehk alternatiivtekst on pildi
parameeter, mis ilmub juhul kui veebileht ei leia pilti üles.
3.3.

Meedia kuvamisesätted

Pildile klikkides avaneb menüü, kust
saab muuta joondust, ning pildi
seadeid. Menüüst on võimalus ka pilt
kustutada.
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4. Keskused
Keskuste lisamiseks võta ühendust portaali administraatoriga, lehe muutmiseks klikkige
„Keskused“ menüü elemendi peale. Avaneb nimekiri keskustest.
Keskuse lehel tuleb sisestada järgmised andmed:
a) Keskuse nimetus
b) Maakond (rippmenüü)
c) Aadress
d) Telefoni number
e) E-post
f) Veebileht
g) Facebook
h) Kirjeldus (info keksuse kohta, pakutavad võimalused, tegevused)

5. Õppeprogrammid
Õppeprogrammide lisamiseks või muutmiseks klikkige Õppeprogrammid menüü
elemendi peale. Avaneb nimekiri Õppeprogrammidest. Uue lisamiseks valige vasakult
Õppeprogrammid ning selle alt “Lisa uus”.
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Õppeprogrammide lisamisel tuleb lisada järgmised andmed:
a) Nimetus
b) Sisu (Õppeprogrammi kirjeldus, eesmärgid, ainetevaheline lõiming, kättesaadavus
erivajadustega inimestele)
c) Keskus (rippmenüü)
d) Teemad (ühe või mitme valikuga nimekiri)
e) Sihtrühm (ühe või mitme valikuga nimekiri)
f) Programmi läbiviija
g) Kestvus (tundides)
h) Maksimaalne grupi suurus
i) Läbiviimise koht
j) Toimumise aeg
k) Maksumus
l) Lisainfo
m) Keel
Alamenüüst “Target Groups” saab lisada sihtgruppe.
Alamenüüst “Topics” saab lisada teemasid.
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6. Õppematerjalid
Õppematerjalide lisamiseks või muutmiseks klikkige Õppematerjalid menüü elemendi
peale. Avaneb nimekiri Õppematerjalidest. Uue lisamiseks valige vasakult Õppematerjalid
ning selle alt “Lisa uus”.

Õppematerjalide lisamisel tuleb lisada järgmised andmed:
a) Nimetus
b) Sisu
c) Õppeprogramm
d) Teemad
e) Sihtgrupp
f) Autor
Alamenüüst “Target Groups” saab lisada sihtgruppe.
Alamenüüst “Topics” saab lisada teemasid.
Alamenüüst “Licenses” saab lisada litsentse.
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