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GIS on keel

meid ümbritsevast maailmast arusaamiseks 

ja elu nutikamaks korraldamiseks

Asukoht, kaardid ja GIS

Annab sisu

ja konteksti

kõige kohta

on tänapäeval väga olulised



Kaardid ja kaasaegsed GIS-vahendid on juba kasutusel kõikjal. . .

. . . ühendades erinevad andmed ning aidates ümbritsevast maailmast paremini aru saada

GIS-i spetsialistid on vabatahtlikkuse alusel olnud toeks paljudes koolides. . .

ning aidanud kaasa geograafilise kirjaoskuse edendamisele. . .

Nutikad tehnoloogiad võimaldavad meil. . .

. . . lihtsamini keerulistest andmetest aru saada ja õppida. . .

. . . oma tööd paremini teha. . .

. . . muudab meie käitumisharjumusi, kuidas me infot vahetame ja 

koostööd teeme

Meie koostöö õpetajatega on kestnud juba üle 10 aasta . . . 

. . . arendades geoinfo oskusi koolides ja kaasajastades tehnoloogiakasutust

. . . ainult üheskoos saame midagi muuta



Koostöö haridusasutustega
Uue põlvkonna kasvatamine



„GIS kooli“ programm
http://www.alphagis.ee/koolitus/gis-kooli-programm/

• „GIS kooli“ on haridusprogramm Eesti üldhariduskoolidele, mis on 

osa üle-euroopalisest programmist “Esri European School 

Program” 

• Programmi eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, 

motiveerida STEM-valdkonna (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) ainete õpet ning edendada kaarte kasutades

andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.

• Novembris 2017 on programmiga liitunud 20 Eesti üldhariduskooli

http://www.alphagis.ee/koolitus/gis-kooli-programm/


http://www.esri.com/school-program-europe

http://www.esri.com/school-program-europe


„GIS kooli“ programmis 
sisaldub



4.4 MILJONIT
kasutajat

3 MILJARDIT
kaadiühikut / päevas

11 MILJONIT
kaarti, rakendust vm

40+ MILJONIT
avaandmete allalaadimist

+30%

+95%

+77%

+200%

ArcGIS Online | Majutatud ArcGIS

Kartograafia, rakendused, geoanalüütika ja sisu veebis

Ülemaailmne kogukond. . .
. . . otsimine, uurimine, kaardistamine ja jagamine

Rakendused

Desktop
APId

Uus ja täiendatud

• Nutikas kaardistamine / Smart 
Mapping (2D / 3D)

• Vector Tiles

• Analüütika

• Parem kasutajakogemus

• Automatic Tile Generation

• Standardid/OGC 
(WMS, WMTS, WFS, KML)

• Administreerimine

• Uus vaataja roll



Miljonite kasutajate panus. . . miljardid vaatamisi nädalas

Globaalne sisu

Aluskaardid | kaugseire kujutised | demograafia | maastik

Kümneid tuhandeid avaandmete kogusid

Tuhandeid kaarte & kihte

Valmiskujul kaardid ja andmed



AvalikkusVälitöö

ArcGIS rakendused| Ülesandepõhised tööprotsessid

Koostöö organisatsioonisiseselt ja väliste partneritega

SURVEY123

EXPLORER

COLLECTOR

WORKFORCE

NAVIGATOR

OPEN DATA

PHOTO SURVEY

QUICK REPORT

STORY MAPS
CROWDSOURCE
POLLING

Kontor

MAPS FOR ADOBE
CREATIVE CLOUD

OPERATIONS 
DASHBOARD

ArcGIS EARTH

MAPS FOR OFFICE

MAPS FOR 
SHAREPOINT

MAPS FOR POWER BI

http://zrh-devweb.esri.com/rauc8872/skyscrapers-Manhattan/
http://zrh-devweb.esri.com/rauc8872/skyscrapers-Manhattan/


„GIS kooli“ koolitused

„8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002



Näiteid üldhariduskoolidest

Kaardiajakiri: Minu unistuste reis
http://arcg.is/2ofO0xO 

Tallinna Tehnikagümnaasium

Kaardiajakiri: Eesti pargid
http://arcg.is/2nAoT5K 

Tabasalu Gümnaasium

Tallinna Reaalkool

Kaardilugu: Uus-Meremaa tektoonika

http://arcg.is/2h2icWN
Kaardiajakiri: Kohad, kuhu ma sooviksin reisida

http://arcg.is/2pKBN5w

Tallinna Saksa Gümnaasium

Detailplaneeringu ala 
põhijoonis

Elva Gümnaasium

Kaardiajakiri: Galapagose saared
http://arcg.is/2pJ8Btm 

Tartu J. Poska Gümnaasium

Rannu KK õpperaja 
infotahvlid

Rannu Kool

Tallinna 

Ühisgümnaasium

TÜG õpilaste rändest Tallinnas

Iisaku kaardilugu
http://karljoosep99.maps.arcgis
.com/apps/MapTour/index.html
?appid=7f05a90f9daf44e597ad0

984d10ea184

Iisaku Gümnaasium
Tallinna 32. Keskkool

FC Flora noormängijate pendelränne

Kuidas riided minu kappi jõuavad

Muhu Põhikool



Liituge GIS kooli ja GeoMentor programmidega

https://giskoolis.maps.arcgis.com/

https://vimeo.com/192439438



Tähistame GIS-päeva
15. november 2017



Esri noore teadlase stipendium
• Eesmärk populariseerida GIS-i õpetamist ülikoolides

• Konkursil osalemiseks tuleb esitada töö, mille 
tegemisel on kasutatud Esri tehnoloogiat.

• Sobivad nii põnevad veebikaardid, uurimustööd, 
projektid, tarkvararakendused kui ka midagi täiesti 
uudset.

• Võitjal avaneb võimalus osaleda 9.-13.07.2018 San 
Diegos, Californias toimuval rahvusvahelisel Esri
kasutajate konverentsil

• Stipendium sisaldab lennupileteid San Diegosse, 
hotellikulusid, pääset Esri kasutajate konverentsile ning 
päevaraha



Esri noore teadlase stipendium
Sander Varbla, Tallinna Reaalkool, 

GIS-päev 2012

Esri päevad 2017

Sander Varbla, Tallinna 
Tehnikaülikool, San Diego

Esri rahvusvaheline 
konverents 2017



Kuidas edasi?
Jagama ja

koostööd tegema

Tutvustama parimaid praktikaid
ja edukamaid näiteid

Vajalik visioon kuidas geoinfot rakendada
ning millised on tehnoloogia võimalused

Tundma õppima
uusi rakendusi

Julgustama uusi
õpilasi/õpetajaid

Õppima uusi
tehnoloogiaid

Omandama
uusi tegevusmustreid



— Leonardo da Vinci

Valmisolekust üksi ei piisa. . .

. . . me peame tegutsema

Teadmisest üksi ei piisa . . .

. . . me peame oma teadmised rakendama



Head GIS-päeva!

AlphaGIS
Telefon: 656 4228

e-post: Aivo.Vard@alphagis.ee
http://www.alphagis.ee


