
Nurme Kool
Koolilaste rajakaamera

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul



Arendusprojekti eesmärk:

Loodusõpetuse ainetunni 
õppeprotsessi muutmine lastele 
huvitavamaks ja vahetumaks, sidudes 
tehnoloogia õuesõppe vormiga.



Tegevused 1:

Liitumine Aasta looma kodulehe toimkonna, Looduskalender.ee ja 

Eesti Jahimeeste Seltsi koolilaste rajakaamerate projektiga



AASTA LOOM 2017 METSKITS
Rajakaamerad kooliklassidele

 (Helen Arusoo esitlusest)



Tegevused 2:
Uue riistvara hankimine – rajakaamera

Olemasolevate IT vahendite kasutamine – binoklid, fotokaamera, tahvelarvutid,  

arvtid ja esitlustehnika



Rajakaamera näidis: UOVISION UV785 

SUPERB FULL HD 12MP on hea

rajakaamera, mis maksab 189.- eurot, 

tellitav jahinduskauplusse www.trapper.ee.

http://www.eranetti.fi/tuote/uovision-uv785-

superb-full-hd-12mp-riistakamera/

(Helen Arusoo esitlusest)

http://www.eranetti.fi/tuote/uovision-uv785-superb-full-hd-12mp-riistakamera/


Tegevus 3: 
Projektimeeskonna koolitus

Aasta looma kodulehe toimkond 
aitab:

1. Rajakaamera valikul

2. Kaamerale sobiva koha leidmisel

3. Kaamera ülespaigutamisel

4. Metskitsede meelitamiseks vajaliku 
soolakivi ostmisel

5. Õpetab kasutama rajakaamerat

6. Aitab määrata kaamerasilma 
ilmuvaid loomi



Tegevused 4: Vaatluspaiga

otsimine leidmine



Tegevused 5:

Vaatluspaiga ettevalmistamine



Tegevused 6: Vaatlused
(Foto salvestusest ajavahemikul 04.12.-11.12.2017. 

Kaamera kuupäeva seadistuses viga.)

v



Tegevused 7: Liitumine Koolilaste 

Rajakaamerate FB gupiga



Õpil   
õp

•Loodusõpetuse 
õpetaja

•Tööõpetuse 
õpetaja

•Tugispetsialist

juhtk

•Huvijuht

•Õppealajuhataja

•Direktorvabatahtl

•Aasta loom 2017 
koordinaator

•Loodusfotograaf

•Pereliikmed

Arendusprojekti olid kaasatud



Tekkinud probleemid ja nende lahendused:

Koolil ei ole haridustehnoloogi ja täiskohaga infotehnoloogia-

spetsialisti. Sellekohast abi ja juhendamist saime projekti

kaasataud vabatahtlikelt ja meie tugiisikult (rajakaamera

seadistamine, mälukaartide vahetamine, salvestatud info

töötlemine, materjali üles laadimine projektiga liitunute FB

guppi).

Oodatust raskemaks osutus soola ja sööda hankimine

vaatlusplatsile. Siin tulid appi loodusõpetuse õpetaja pere ja

naabrid.



Rajakaamerate projekti mõju Nurme Koolile

 Kool on oma tegevustes avatum

 Suhtlemine projektipartneritega, vabatahtlike ja huvilistega

 Toimib õhinapõhine õpe

 Õpetajad kasutavad tõhusalt aktiivõppe meetodeid 

 Kasutame uusi ja olemasolevaid  Infotehnoloogiavahendeid õppetöös

 Toimib ainetevaheline lõiming (loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kehaline kasvatus, 
tööõpetus jt)

 Projektimeeskond teeb head koostööd (õpilane-õpetaja-tugispetsialist-juhtkond-vabatahtlikud)





Arendusprojekti edasine käik:

Projekti kestvus 2 õppeaastat. Esime etapp 6 kuud. See toetab meie kooli

õppekava loodussuunitlust. Kevadel kavas teha loodusõppe päev Nurme

Koolis, kuhu kaasame veel 4 HEV kooli (Kiigemetsa, Kosejõe, Raikküla,

Vaeküla Koolid). Järgmisel õppeaastal viime vaatlusplatsi Paide õppekoha

lähedale.

Paralleelselt käivad Laste Rajakaamera projekti tegevused Kosejõe Koolis,

mis on Nurme Kooliga ühtse juhtimise all. Järgmisel õppeaastal võimalik

mõned ühised õuesõppepäevad korraldada.

Saame meelde tuletada ka GPS i kasutamist.

2018. a novembris kaasame oma tegevustesse ka Erasmus+

rahvusvahelise koolide koostööprojekti partnereid Rumeeniast, Itaaliast ja



„Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ Nurme Kooli meeskond
Veve Kallasaru, õpetaja ja huvijuht                                           Eevi Tüüna, direktor

Sten Martin, tugiisik 15.12.2017


