
Kohila Gümnaasium

Õpilaste arv kokku 921 neist gümnaasiumis 152. Kohila 

Gümnaasium on Raplamaa suurim gümnaasium

Õppesuunad gümnaasiumis:

1. Humanitaar-sotsiaalainete õppesuund 

2. Loodus-reaalainete õppesuund

 

Geoinformaatika on 10. klassi loodussuuna kohustuslik aine. 

Alguse algus

Esimesed sammud geoinformaatika
radadel

2019/2020. õppeaasta ja järgnevate aastate väljakutsed Kohila Gümnaasiumi

geoinformaatika aines

Inga Otsa

10. mai 2022



Koolitused "ArcGIS II: Esmased töövõtted ja funktsioonid" ja 

"Interaktiivsed kaardirakendused I", "ArcGIS Online'i vahendid 

geograafiatunnis"

2019.a september - geoinformaatika kursuse alustamine 

10.klassis.

2019.a november - õpilastega GIS-päeval, osalesime 

koolidevahelisel võistlusel saime 6.koha.

Tehtud tööd ja näited

2019/2020 õppeaasta - esimene kursus

Esimene kursus 10.b klassiga september 2019 - jaanuar 2020. 

Õppisin ise teisi õpetades, kutsusin appi ka Raplamaa geomentori 

Tõnis Kundla, kes andis juhtnööre, kuidas ainet kavandada. 

Kasutasin GIS Kooli kodulehel olevaid tööjuhendeid ning koolitustelt 

saadud ideid. 

Alustasin Eesti rahvusparkide punktobjektide kaardiga ja liikusin 

sealt edasi erinevate ArcGIS Online'i keskkonda 

tutvustavateharjutustega. Õpilased tegid erinevaid kaarte ja 

kaardirakendusi nt. Eesti teatrid, kaubanduskeskused, kinod, 

kütusetanklad Raplamaal, Euroopa suurimad lennujaamad, 

Raplamaa söögikohad, Eesti spaad, maailmaimed, haridusasutused 

Kohila vallas, suuremad jalgpalliväljakud Raplamaal, ujulad Rapla 

maakonnas, maailma pilvelõhkujate TOP 10, kaisteväe 

treeningplatsid, kütusetanklad Raplamaal.

Mõned näited



Jalutuskäik Olustvere alevikus Kati Kivi

Web App Builder

Tegevused Järlepas Roomet Tulk

2019/2020 õppeaasta- teine kursus

Teine kursus 10.a klassiga jaanuar 2020 - juuni 2020. 

13.03.2020

Selles vahemikus olime hõivatud pandeemiaga ning suures osas 

toimusid tunnid distantsilt. Tegin zoomi tunde aga osa töid jäid 

iseseisvalt pusida. Samas saan kiita, et õpilased olid iseseisvad ja 

said ülesannetega edukalt hakkama. Hea näide allpool, kus õpilane 

tegi iseseisvalt ülevaate Tallinna ajaloolistest ehitistest.



Earthstar Geographics | Esri, HERE, Garmin Powered by Esri

Eesti Vabariigi tähtsamad haiglad

Tallinna ajaloolised ehitised

2020/21 õppeaasta - kolmas ja neljas kursus 

2020. aasta september kuni 2021.a jaanuar ning 2021.a jaanuar 

kuni juuni. Lisaks juba väljakujunenud harjutustele koostasid 

õpilased töid, milles keskenduti oma kodumaakonna 

turismiobjektidele: mõisad, linnused, matkarajad, 

vaatamisväärsused.

http://www.esri.com/


Raplamaa Mõisad

Ujumiskohad Raplamaal



Loodusturism Raplamaal

2021/2022 õppeaasta - käesolev õppeaasta

Keskendume globaliseerumise teemale. Erinevaid kaarte tehti nii 

maailma suurimate kõrghoonete, suurimate linnade, 

suurettevõtete, rahvustekrossi radade, maadeavastuste kui ka 

maitsetaimede ja eksootiliste taimede kasvanduste kohta.

GT3 Rajad 2021



Kolumbuse reisid

Pildimäng - Tunne Raplamaad

Pildimäng "Tunne Eestimaad" on Tartu Ülikooli Geograafia 

teaduskonna loodud mäng. Iga kolmapäeva keskpäeval esitab TÜ 

Geograafia teaduskond ühe aerofoto või reljeefikujutise Maa-ameti 

kaardiserverist.

Sarnaselt sellele mängule tegid õpilased aerofotodest screenid ning 

moodustus ühisfail järgmisele kursusele. Saab harjutada 

elementide märkamist ja seostada käidud kohtadega.

Kuusiku lennuväli



Rapla Maarja-Magdaleena kirik

GPS-kunst

2018.aastal joonistati erinevate appidega 

Eesti hümn, osalesime toonase 7.klassiga 

ning valmis sai sõna ISAMAA. 

Mitte küll sama seltskonnaga aga 2020 

sügisel sai juba GPS-kunstist omaette 

kollaaži teha. 

Samuti ei jäta ma ühelgi aastal rahule oma 

klassi, kellega teeme igal õppeaastal oma 

klassinumbrit.

2018.a GPS-kunsti ISAMAA sõna näide



Klassinumbrite kollaaž



Teemakaardid geograafia tundideks

 Vulkaanid

Vulkaani kirjeldamine (asukoht, kuju) ja asend laamade suhtes

Sources: Esri, USGS, NOAA | United States Geologic Service (USGS) | USGS, Esri Trainin… Powered by Esri

Vulkaanid

Asustus

Ülesanne oli leida Kohila alevis renoveerimist vajavad objektid ning 

pakkuda välja võimalikke lahendusi kasutusvaldkonna või 

renoveerimisplaani kaupa.

http://www.esri.com/


Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc., NGA, USGS Powered by Esri

Renoveeritavad objektid Kohila vallas

Maailma bioomid

Petrone Print "Minu ..." sarja raamatute lugemine ja ülevaatekaart 

kevad 2021.

Esri, HERE, Garmin | Esri, HERE Powered by Esri

"Minu"-sarja raamatud

GISMOKYKLA.LT

Tunniteemade ilmestamisel ja ideede otsimisel kasutan oma leedu 

keele oskust ning saan abi ka Leedu GIS-kooli lehelt.

http://www.esri.com/
http://www.esri.com/


Esri, HERE, Garmin, USGS | Global Energy Observatory, Google, KTH Royal Institute of T… Powered by Esri

Energia tootmine energialiigiti

Raskused ja murekohad

õpilaste IKT alane tase ja töökiirus on erinev

arvutiklassi ülekoormuse tõttu tuleb tundi läbi viia sülearvutites, 

mille toomisele ja viimisele kulub asjatult aega, samuti ei pruugi 

Wifi kogu tunni aja töödata

märtsis 2020 saabunud eriolukord pani õppetöö distansõppe 

näol proovile

Kuidas edasi?

Uurimustööd, kaarditööd ja muude rakenduse loomine

Teemakaardid - koduste ülesannetena või tunni teema jaoks. Ise 

teha ja lasta õpilastel teha

Mini Geopeitus või aardejaht

ArcGIS Online´i kasutada juba põhikoolis

Võimalusel koostöö kohaliku omavalitsusega

Paremaks ja praktilisemaks

Tänan 

http://www.esri.com/

