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Geoinformaatika valikursus
gümnaasiumile
SISSEJUHATUS
Geoinformaatika on eelkõige oskus kasutada ruumis määratud andmeid võimalikult
mõistlikult.


Selleks, et liikuda ühest kohast teise ja teha seda vajalikul ajal, lahendame aegruumis liikumise ülesande.



Selleks, et elukeskkond oleks mõnus, püüame paigutada erineva kasutusotstarbega
alad ja objektid üksteise suhtes mõistlikult – hea on elada, kui kodunt lähedasse
puhkemetsa viib kena kergliiklustee, lasteaed ja toidukauplus on ligidal, teel tööle ei
tule seista liiklusummikus ja magamistoa akna all ei mürise tossav tehas.



Leivavilja on otstarbekas kasvatada headel muldadel ja mitte liiga kaugel tarbijast.



jne - näiteid eluvaldkondadest, kus on ära tuntav geoinformaatika ülesanne, oskate
kursuse läbimise järel ära tunda pea kõikjal.

Ruum ei ole homogeenne, ruumi omadused (läbitavus, kasutatavus mingiks otstarbeks, mõju
meie tervisele jmt) on erinevad ja muutuvad ajas. Muutub ka meie suutlikkus seda ruumi
tarbida. Selle osaga ruumist, mis on seotud Maa pinnaga, tegelebki geoinformaatika.

1.

Kontseptsioon

Praktilise suunitlusega Geoinformaatika kursuse põhiväljundiks on oskus luua ja kasutada
kohateavet. Peamise osa õppekomplektist moodustavad praktilised ülesanded, mida õpilastel
tuleb iseseisvalt lahendada. Mitmed harjutused on mõeldud rühmatööna tegemiseks.
Kihilisus.
Harjutusülesanded on koostatud selliselt, et neid saavad lahendada erinevate eelteadmiste
ning huvide ja võimetega õpilased. Kõige lihtsamate harjutuste edukas lahendamine tagab
õpiväljundite omandamise baastasemel. Kõigis harjutustes on ka raskemaid elemente ja
lisaks on mitmeid keerukamaid harjutusi, mis on jõukohased edasijõudnutele. Materjalid on
omavahel seotud, õpilane saab õpetaja juhendamisel valida eri raskusastmega ülesandeid ja
liikuda tasemete vahel. Geoinformaatikast eriti huvitatutele pakutakse võimalust töötada
professionaalse GIS-tarkvara ja keerukamate ülesannetega. Kihilisus aitab loodetavasti hoida
õpilaste püsivat huvi ainesse.
Õppematerjalid.
Õppekomplekti osad on õpilasele: õpik; harjutused; küsimused, videoloengud; sõnastik;
andmed; tarkvarajuhendid, täiendav materjal. Õpetaja saab kasutada õpetajaraamatut,
slaide, teste, seminarikavasid.
Tunniplaani paindlikkus.
GIS kursuse tunde on soovitav läbi viia paaristundidena, kui kooli tunniplaan seda vähegi
võimaldab. Kursust saab õpetada ka osaliselt või täiesti veebipõhisena, sest kõik
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õppematerjalid on Moodle keskkonnas. Sellisel juhul on soovitav korraldada konsultatsioone
või seminare.
Vajadusel saab õppetöö läbi viia ka koolidevahelise õpperühmaga, seda muidugi atesteeritud
õpetaja juhendamisel. See tagab õpilastele valikuvõimaluse elukohast sõltumata ning annab
GIS kursuse läbimise võimaluse ka väiksema õpilaste arvuga koolide õpilastele.
Vajadusel ja võimalusel saab kursuse osi lõimida geograafia või mõne muu aine
põhikursustega.
Lõimumine, õppeülesannete elulisus.
Ülesanded on püütud siduda õpilase kodukoha ja igapäevase eluga, tuttavate olukordadega.
Aine on seotud geograafia ja teiste loodusteaduste, arvutiõpetuse, matemaatika, füüsika ja
ajalooga, aitab kaasa võõrkeele praktikale. Kursust annab siduda ka kehalise kasvatuse või
ühiskonnaõpetusega.

2.

Lõimumine teiste ainetega

Geoinformaatika on seotud järgmiste valdkondadega:
 geograafia – nähtuste ruumiline korraldus;
 kartograafia – kaartide tõlgendamine;
 arvutiõpetus – tabelandmete struktuur
Iseseisvalt harjutuste juhenditega töötamine arendab funktsionaalse lugemise oskust.
“GIS mõiste, komponendid ja kasutusvaldkonnad” on jõukohane teema kõigile
gümnaasiumiõpilastele ja sellest tulenevalt võib seda käsitleda gümnaasiumi geograafia I
kursuse geoinformaatika ja kaarditeema juures praktiliste töödena.
Lihtsamalt keerulisemale praktiliste ülesannete kaudu.
Alustades intuitiivselt tabatavatest praktilistest ülesannetest lisatakse teooria ja naastakse
keerukamate rakenduste juurde.
Seos karjäärivalikuga.
Edasijõudnuil on võimalus läbida kursus ülikoolis VÕTAga arvestavas mahus. Praktilised
harjutused annavad ettekujutuse, milliste ülesannetega tegelevad valdkonna spetsialistid.
Tarkvara ja andmed.
Alustatakse veebirakendustega, edasi orienteerutakse vabavarale (Quantum GIS, ArcGIS
Explorer); võimalus soetada kommertstarkvara ühislitsentse. Kasutatakse avalikult
kättesaadavaid ning kursuse tarvis valmistatud ruumi- ja statistilisi andmeid.

3.

Soovitused õppetöö läbiviimiseks ja kasutatavad vahendid

Iga teema alguses on soovitav lugeda õpikust teooria osa ning alles seejärel asuda praktiliste
ülesannete lahendamisele. Kui õpetaja otsustab teooria osa tutvustada loengu vormis, siis
saab ta kasutada slaide. Õpetaja võib soovi korral slaide muuta ning jagada neid PDF
vormingus õpilastele. Õpilased võivad teooriaga tutvuda iseseisvalt õpiku abil ning vaadata
lisaks videoloengut. Videoloeng on salvestatud tervikuna terve teema kohta, videoloengu
slaidid jagunevad allteemade vahel. Videoloengud kui korduvalt kuulatav materjal on eriti
olulised mitte-eesti emakeelega õpetajatele ja õpilastele.
Kursuse põhiosa on praktiliste harjutuste läbiviimine. Iga alateema juures on detailne
harjutuse tegemise juhend, mille abil saab iga õpilane töötada talle sobivas tempos. Õpetajal
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on harjutuste tegemisel abistav ja toetav roll. Juhendid võimaldavad klassis alustatud tööd
iseseisvalt kodus lõpetada.
Igas juhendis on ka küsimused, millele tuleb kirjalikult vastata. Vastused saab vormistada
eraldi küsimuste lehele ja hiljem üles laadida kodutööde kausta. Küsimused võib vormistada
ka Moodle keskkonna põhiselt, need võib ka välja printide ja lasta vastata kirjalikult.
Harjutuste juhendid on vormistatud kolmevärviliselt:
 musta värviga on toodud selgitused,
 punase värviga tegevused, mida tuleb teha ning
 rohelisega on küsimused, millele tuleb küsimuste lehele kirjutada vastused.
? *Tärniga on tähistatud raskem küsimus või fakultatiivne ülesanne.
? **Tärnidega on tähistatud suurematele huvilistele iseseisvaks tööks mõeldud
fakultatiivne ülesanne, mis tähendab lisatööd ja aitab neil, kes põhiülesannetega
„liiga kiiresti“ hakkama saavad, materjali sügavamalt omandada.
Iga teema juurde kuuluvas õpetajaraamatus on märgitud, mis harjutused on kohustuslikud
ja mille tegemine on vabatahtlik. Samuti on õpetajaraamatus toodud lisaülesanded
nutikamatele või kiirematele õpilastele.
Kursuse oluliseks osaks on arutelud ja seminarid, kus tehakse teemast kokkuvõte ning
antakse tagasisidet harjutuste/küsimustike/testide/ tulemuste kohta. Seminarides
tutvustavad õpilased oma töö tulemusi ja arutlevad töö käigus tekkinud probleemide üle.
Kokkuvõtte tegemiseks võib kasutada ka Moodle'is olevat teadmiste testi, läbi viia
võistkondade vahel viktoriin või kuulata õpilaste poolt kodus ettevalmistatud ettekandeid. Kui
kursus toimub täielikult Moodle'i keskkonnas, siis viiakse arutelud läbi õpikeskkonna foorumi
vahendusel.
Kursuse jooksul tehtud tööd ja küsimuste vastused on soovitav õpilastel koguda õpimappi.
Kui peatüki läbimisel kummitab ajapuudus, on mõistlik jätta ära pigem osa ülesandeid kuid
mitte kokkuvõtvat seminari. Mõne teema juures on võimalik kokkuvõttev arutelu ühendada
teoreetilise osa käsitlemisega.
Kodutööde maht.
Praktikumide ülesanded on koostatud nii, et keskmine õpilane suudab need lahendada
õppetunni jooksul.
Kursust toetavad arutelukeskkonnad (foorum) ja Tartu Ülikooli poolne tugi.
Hindamine
Kursusel on soovitav kasutada kujundavat hindamist. Kindlasti tuleb igale õpilasele anda
tagasisidet sooritatud harjutuste ning küsimustele koostatud vastuste kohta. Siis on õpilasel
võimalik oma vastuseid või faile korrigeerida ning vigadest õppida. Õpetajaraamatus on
toodud kõigi küsimuste vastused. Moodle keskkonnas sooritatud testitulemustest saavad
õpilased tagasiside koheselt. Seminaril hinnatakse aktiivset rühmatööd.
Kui õpilased on kõik harjutused sooritanud ja ülesannete vastustest on vähemalt 50% õiged,
siis võib kursuse arvestatuks lugeda.

4.

Õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud õpilane:
 tunneb geoinformaatika uurimisvaldkonna põhilisi käsitlusi ja mõisteid;
 teab olulisemaid ruumiandmete allikaid Eestis ja maailmas;
 oskab iseseisvalt luua ja koguda ruumiandmeid ja hinnata nende usaldusväärsust;
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tunneb enamlevinuid ruumiandmete struktuure ja oskab neid kasutada ülesannete
lahendamisel;
teab ja oskab rakendada ruumianalüüsi meetodeid;
tunneb GIS-programmide üldist loogikat ja oskab mõnda neist kasutada
geoinformaatilise analüüsi läbiviimiseks;
oskab ruumianalüüsi tulemusi vormistada ja neid tõlgendada;
saab ettekujutuse geoinformaatika valdkonnas töötamise olemusest.

Tugiteenused

Geoinformaatika kursuse läbimise käigus tekkivate probleemide kiireks lahendamiseks on
loodud tugiteenuste süsteem.
Ühe kooli õpilased saavad omavahel suhelda Moodle keskkonna foorumite vahendusel.
Samas on kõigil üheaegselt kursusel osalevatel õpilastel ja ka õpetajatel võimalus suhelda
kursuse tarbeks loodud blogi vahendusel (http://taurus.gg.bg.ut.ee/geoinformaatika/).
Blogisse esitatud probleemidele võivad vastata teised õpilased, õpetajad kui ka ülikooli
õppejõud.
Kursust toetavalt veebilehelt (http://taurus.gg.bg.ut.ee/geoinformaatika/?page_id=21) on
kättesaadavad kursuse tarkavara, andmed jmt ressursid. Veebilehe täiendamisega tegeleb
TÜ geograafia osakond, kes pakub vajadusel ka metoodilist abi (vastame küsimustele
jooksvalt, geograafia osakonnas toimuvad pidevalt õpetajate täiendkoolitused, mida saab
kasutada jmt). Perspektiivis võimalik, et luuakse Facebook’i vmt sotsiaalmeedia leht kursuses
osalejatele. Näiteks ja täiendava teabe allikaks on
ESTGIS Facebook’i leht
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Eesti-GeoinformaatikaSelts/168002249877660

6.

Täiendavad materjalid

Täiendava materjalina saab kasutada olemasolevaid e-õpikuid analoogiliste kursuste kohta,
(osaliselt) sobiva raskusastmestikuga.
Õppematerjal GIS JA KARTOGRAAFIA ALUSED
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/GIS_loeng.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/GIS_harjutused.pdf
http://www.ekk.edu.ee/114537
GI õpik – koostatud rakenduskõrgkoolile, kasutatav läbi TÜ Ebrary
http://site.ebrary.com/lib/tartu/docDetail.action?docID=10303645
* Eesti haldus- ja asustusjaotuse piirid - erinevates mõõtkavades ja üldistatuse
astmetes Statistikaameti kodulehel (valige SHP failid) (link ka lisamaterjalide rubriigis)
http://www.stat.ee/38523
* Erinevad looduskaitse ja keskkonna info kihid - keskkonnaregistrist allalaaditavad
SHP
formaadis
andmekihid
(link
olemas
ka
lisamaterjalide
rubriigis)
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPAqfooYUHV6yQ5BpzWZp6pb6pMH404C
Andmete allalaadimiseks tuleb kaardiaknas vajutada nuppu (Andmete allalaadimine shapefailina), valida nimekirjast sobiv kiht > OK > klõps kaardiaknasse > Jah > Salvest >
valige oma töökataloog > Salvesta
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Praktilised soovitused kursuse läbiviimiseks

Andmete kasutamine.
Soovitav on laadida harjutuste andmestik eelnevalt kooli serverisse, kust õpilased saavad
andmed kiiresti oma töökataloogidesse kopeerida. Praktika on näidanud, et Moodle’ist
andmete alla laadimine on väga aeglane ning raiskab tarbetult tunni aega.
Töötamine paralleelselt kooli- ja koduarvutis.
Harjutusi on võimaik teha paralleelselt nii kooli- kui koduarvutis, sest harjutususte
tegemiseks kasutatakse kas veebis olevaid kaardiservereid või vabavaralist tarkvara.
Kataloogides olevate failide nimetamise põhimõtted
Õppevahendi failid on nimetatud ühtse süsteemi järgi, mille järgi on võimalik peatükkide
kaupa eristada, kas vahend on mõeldud kasutamiseks nii õpilasele kui õpetajale
(üldmaterjal) või ainult õpetajale.
32_HAR_AsukohaMääramine
NM_TTT_<sisuline märksõna>
Kus:
N on peatüki number
M on alapeatüki number
TTT on sisuline kood. Ainult õpetajale mõeldud vahenditel algab sisuline kood alati tähega Z.
(näiteks 3_ZOR_Ruumiandmed, mis tähistab 3. teema õpetajaraamatut).
<sisuline märksõna> on lühendatud vahendi pealkiri
Üldmaterjalide koodid (tähestiku järjekorras, nii ilmuvad need siis ka vastava
tunni materjali loendis)

== esimesed kaks on ettevalmistav materjal
AND – andmed
APR – tarkvara ja tarkvara juhendid

== järgmised neli on õppematerjal koos kontrolliga
HAR – harjutused *.pdf formaadis
KYS – harjutustes olevad küsimused, millele tuleb vastata
OPI – õpik
TST – test vmt kontrollimaterjal

=== edasi on lisad
VID – videomaterjal
XRC – ArcGIS ülesanded
Ainult õpetajale mõeldud materjal
ZOR – opetajaraamat
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ZHR – harjutused *.doc formaadis
ZSL – slaidid õpetajale
ZTS – testimaterjale õpetajale
ZVI – lisaviited õpetajale
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Teema ja alatlateemad
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1. Sissejuhatus
1.1. Kooolivõrk ja selle
planeerimine
2. GIS mõiste, komponendid ja
kasutus-valdkonnad
2.1. Tutvumine Maa-ameti
kaardiserveriga.
2.1. Lisaülesanded Maa-ameti
kaardiserveriga
2.2. Google Earth ja teised
avalikud kaardiserverid
2.3. GIS rakenduste
funktsionaalne analüüs
Seminar
3. Geograafilised andmed ja
andmebaasid
3.1. Geograafilised andmed,
nende liigid
3.2. Koordinaatide määramine
3.3. Geograafiliste andmete
sisestamine
3.4. Geograafiline andmebaas

12.

3.5. Metaandmed

13.
14.

Kokkuvõte teemast
4. Kaardi matemaatiline alus
4.1. Kaardi matemaatilise aluse
seadistamine
2. Kaardiprojektsiooni loomine ja
vahetamine
3. Arvutused projektsiooni
tasapinnal
Seminar
5. Geograafiliste andmete
päringud
1. Kursor- ja atribuutpäringud
2. Asendipäringud
3. Kauguse ja läheduse erinevad
käsitlusviisid
4. Teekonnapäringud

3.-4.
5.
6.
7.-8.

9.
10.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
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*5. Kaardialgebral põhinevad
päringud
Seminar
6. Teemakaartide koostamine
1. Aluskaardi kujundamine

Harjutusülesanded, kontrollülesanded,
testid, tagasiside
Video 1 - Revolutsioon ruumimõistmises
Video 2 - Maamõõtmine

H. 2.1. Kodukoha atlase koostamine
H.2.1. Lisaülesanne
H. 2.2. Google Earth’i + küsimustele vastamine
H. 2.3. Lennureisi planeerimine.
H. 2.3. GIS rakenduste analüüs
Kokkuvõte teemast
H. 3.1.1 Ruumiandmete liigid 1+küsimustele
vastamine
H. 3.1.2 Ruumiandmete liigid 2+küsimustele
vastamine
H. 3.2. Asukoha määramine (GPS)
H. 3.3. Ruumiandmete sisestamine +
küsimustele vastamine
H. 3.4. Ruumiandmebaas + küsimustele
vastamine
*Harjutus 3.5. Metaandmed + küsimustele
vastamine
Test.
Harjutus 4.1. Maailma ja Eesti kaardi
kokkupanek
Harjutus 4.2. Uue projektsiooni loomine
Harjutus 4.3. Mõõtmine projektsiooni tasapinnal
+ küsimustele vastamine
H. 5.1. Kursor- ja atribuutpäringud + küsimustele
vastamine
H. 5.2. asendipäringud + küsimustele vastamine
H. 5.3. Kauguse ja läheduse erinevad
käsitlusviisid + küsimustele vastamine
H. 5.4. Teekonnapäringud + küsimustele
vastamine
*H. 5.5. Kaardialgebral põhinevad päringud +
küsimustele vastamine
H. 6.1. Aluskaardi kujundamine + küsimustele
vastamine
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2. Koolide kaart lokaliseeritud
märgi meetodil

3. Koolide kaart horopleetmeetodil
4. Koolide kaart kartodiagrammi
meetodil
28.
*5. Ruutkaart
29.
Seminar
7. Probleemülesanded
30.
1. GISi rakenduse ja QGIS-i
funktsionaalsuse analüüs
31
2. Geomodelleerimine ja
simulatsioon
323. Probleemülesande
34.
lahendamine
35.
5. Kokkuvõttev seminar
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H. 6.2.1. Märgimeetod + küsimustele vastamine
H. 6.2.2. Kaardi kujundamine + küsimustele
vastamine
H. 6.3. Horopleetkaart + küsimustele vastamine
H. 6.4. Kartodiagramm + küsimustele vastamine
*H. 6.5. Ruutkaart
H.7.1. Funktsionaalsuse analüüs

H. 7.3.A Kooli asukoha leidmine
H. 7.3.B Hamburgeri kioski asukoha leidmine
Kokkuvõte kursusest. Tagasiside.
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