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Ajaveebi ehk Blogi kasutamine õppetöös 
 
Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog 
 
 
Mis on ajaveeb? 
 
Ajaveeb (weblog või blog) on regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on 
tagurpidi ajalises järjekorras - esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. 
Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiividesse, sageli 
lisavad autorid lehe serva linke ka teistele ajaveebidele, mida nad ise regulaarselt loevad või millega 
nad on ise otseselt seotud. 
 
Ajaveebide sisu on väga erinev: blogi pidajad võivad kirjutada oma igapäevastest tegemistest, teised 
keskenduvad kindlale teemale,ajaveebidest võib ka leida luulekogusid ühelt autorilt jne... Meediumi 
omapära tõttu kasutatakse ohtralt linkimist ja tsiteerimist, ajaveebide tugevaks küljeks on reaalne 
autor ning personaalne lähenemine teemadele.  
 
Järjest suuremat kasutust leiavad kogukondade ajaveebid, kus jagatakse üksteisega oma kogemusi 
(näiteks haridustehnoloogide ajaveeb http://haridustehnoloogid.blogspot.com või käsitööhuviliste 
ajaveebid http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog). Väga heaks vahendiks on ajaveeb ka 
projektõppes, kus protokollitakse kogu projektikäik (näiteks http://meiekask.blogspot.com), mis hiljem 
jääb alles suurepäraseks õppematerjaliks. Samuti on blogi hea vahend rahvusvaheliseks 
veebipõhiseks koostööks (näiteks http://ofbrands.blogspot.com, http://etwinnidols.blogspot.com ), kus 
ajaveebi saavad täita kasutajad üheaegselt eri riikidest. 
Ajaveebide tüübid hariduses: 

• Rühma/grupi ajaveeb 
• Üksikõpilase ajaveeb 
• Õpetaja/õppejõu ajaveeb 

 
Alguse said ajaveebid USA-st 90-ndate aastate lõpul. Üheks esimeseks ning praeguseks suurima 
populaarsuse saavutanud veebileheks on http://www.blogger.com, mis ka Eesti blogijate hulgas 
populaarne.  
 
Taolised lihtsad veebipõhised „mootorid”, kus oma ajaveebi käivitamine võtab vaid mõne minuti ning 
kasutaja ei pea HTML-ist eriti midagi teadma, on kasutajate arv väga suur.  
 
Ajaveebides eristatakse erinevaid tüüpe, milleks on: 
Weblog /blog /ajaveeb - internetilehel peetav päeviku stiilis koduleht, mis koosneb kronoloogilises 
järjestuses postitustest. Postitused võivad sisaldada viiteid ja on tihti ka kommenteeritavad. Ajaveebid 
on enamasti avatud lugemiseks kõigile internetis surfijatele. 
Photoblog - ajaveeb, kus põhirõhk on fotodel, tekst on vaid pilte saatev element, või puudub üldse. 
Pildistamiseks kasutavad sellised ajaveebnikud kas alati taskus kaasas olevat digikompaktkaamerat 
või korralikumat digikaamerat. 
Moblog - ajaveeb ja/või photoblog, mida luuakse mobiiltelefoni vahendusel. Autor saadab mobiiliga 
tehtud pildi ning teksti teatud e-posti aadressile ja see lisatakse automaatselt veebilehele. 
Audioblog - ajaveeb, kus kirjutamise asemel lisab autor oma kommentaarid audioklipi kujul. 
Videoblog - ajaveeb, kus postitusteks on videoklipid. 
 
Mõned veebiviited, kus on võimalik endale ajaveeb luua: 
http://www2.blog.ee  
http://www.hei.ee  
http://www.blogger.com  
http://www.wordpress.org  
http://www.textpattern.com  
http://www.modblog.net/ 
http://elgg.net  
http://edublogs.org  
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Ajaveebi loomise juhend Blogger’is. 
 
Registreerumine 
Ajaveebi kasutamiseks tuleb ennast kõigepealt registreerida Bloggeri kodulehel: 
http://www.blogger.com Selleks tuleb teil täita kolm sammu.  
 

 
Registreerumisel pandud kasutajanime, parool ja ajaveebi aadressi abil pääsete edaspidi oma 
ajaveebi kasutama ja muutma. 
 

 

 

Display name- nimi sinu blogi sissekannete all. 
 
Järgmiseks vali blogi nimi- võiks kajastada ajaveebi iseloomu.  
URL- blogi nimi internetis 
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Kolmas samm ajaveebi kujundus 
 

 

 

Loo ajaveeb (continue) ning alusta kirjutamist klõpsates noolel start posting. 
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Ajaveeb ei ole väljastpoolt nähtav enne esimese artikli postitamist. Artikli kirjutamine sarnaneb teksti 
kirjutamisega Wordis. 

 

 
 
Artiklile tuleb kindlasti anda pealkiri. Artiklit saab salvestada mustandina (Save as draft) või kohe 
avaldada (Publish Post). Enne avaldamist on soovitav artikkel üle vaadata eelvaatest (Preview). 
 

Pildi lisamiseks salvesta pilt kõigepealt enda arvutisse. Seejärel klõpsa tööriistaribal pildi ikoonile. 
Pildil saab valida suurust, samuti saab seda joondada. 
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Ajaveebi omanik saab muuta blogi kirjeldust ning välimust nupu seaded (Settings) alt. 
 

 

 

Liikmete lisamine ja staatuse muutmine toimub nupu Permissions alt 
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Ajaveebi sisselogimiseks peate minema uuesti Bloggeri avalehele http://www.blogger.com ning 
sisestama seal oma kasutajanime ja parooli. 
 
 

 
 
 
 
 
 


