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Õpetamise eesmärgid 

Kursus on mõeldud praktilisteks tegevusteks. Õpilased tutvuvad internetis olevate 

kaardiserveritega ja nende kasutamise võimalustega. Võrreldakse vektor- ja rasterandmeid ning 

töötatakse nendega. Kursuse raames valmistavad õpilased teemakaarte nii Eesti kui ka maailma 

kohta ning analüüsivad neid. Kursuse jooksul saavad õpilased ruumi planeerimise algoskused. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on huvitatud arvutite ja nüüdisaegsete tehnoloogiate kasutamisest geograafias; 

2) on omandanud ülevaate geoinformaatika valdkonna põhimõistetest ning GISi 

rakendustest; 

3) leiab erinevaid ruumiandmeid ning hindab nende kvaliteeti; 

4) suudab lõimida ruumiga seotud andmeid maailma ja Eesti kohta; 

5) mõistab ning väärtustab GISi vajalikkust ja tõhusust ruumi haldamises ning planeerimises; 

6) suudab mõelda ruumiliselt, rakendada matemaatikas õpitut ruumiga seotud ülesandeid 

lahendades ning lugeda ja tõlgendada kaarte; 

kasutab oskuslikult arvutit ruumiga seotud probleemülesandeid lahendades. 

Õppesisu 

GISi mõiste, komponendid ja kasutusvaldkonnad. Geograafilised andmed, nende liigid ja 

kogumise viisid. Geograafilised andmebaasid. Metaandmete mõiste ja vajalikkus. 

Kaardiprojektsioonid, nende vajalikkus ja valik geoinfosüsteemides. Kaardi mõõtkava, 

mõõtkava liigid javahemaade mõõtmine. Mõõtkava olemus GISis. Geograafilised ja 

ristkoordinaadid. Koordinaatide süsteem Eestis. GISi analüüsid. Päringud ja nende liigid: 

ruumipäringud ning atribuutpäringud. GISi analüüsitulemuste esitamine. Teemakaartide 

liigid ja nende vormistamise põhimõtted. 

Mõisted: GIS, geograafilised andmed,kaardiprojektsioon, geoinfosüsteem, mõõtkava, 

geograafilised ristkoordinaadid, teemakaardid. 

Projektid, IKT, praktilised tööd: 

1. Tutvumine erinevate kaardiserveritega. 

2. Tutvumine vektor- ja rasterandmetega erinevate tarkvarade abil. Andmete 

allalaadimine. 

3. Rist- ja geograafiliste koordinaatide määramine, et 

mõista nende kasutamist GISis. 

4. Tutvumine erinevas projektsioonis kaartidega ja nende ühildamine. 

5. Temaatiliste kaartide koostamine Eesti ja maailma andmete põhjal. 

Erinevate GISi analüüside tegemine koostatud kaartide põhjal. 



Lõiming ja läbivad teemad  

Geograafia: kaardid, koordinaadid, asukohamäärang 

Matemaatika: kaugused Bioloogia: maastike erinevus Ajalugu: areng algsetest kaartidest 

tänapäeva 

Inimeseõpetus: inimeste liikumine maailmad ja põhjused 

Eesti keel: õigekiri 

Kirjandus: raamat ja tegelikkus. 

Õppekirjandus: Geoinformaatika gümnaasiumile (Moodle kursus). (TÜ geograafia osakond: 

Raivo Aunap, Jüri Roosaare, Ülle Liiber, Kiira Mõisja, Tõnu Oja, Vaike Rootsmaa, Edgar 

Sepp). ArcGIS juhendid (Esri). 

 


