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Clanbeat, mille nimigi kogukonna üheshingamisele viitab, 
on kogukonnasisest koostööd toetav tööriist, mis 
võimaldab koolidel turvalisele ja privaatsele platvormile 
kokku tulla ja inimlikku kontakti hoida. 

Clanbeatis saab tähenduslikku infot vahetada, üksteise 
rõõmudele-muredele kaasa elada, ühiste eesmärkide 
poole pürgida ja kogemusi vahetada, et katsumustega 
paremini toime tulla. 

Mis on Clanbeat ja mida siin teha saab?

http://clanbeat.com


 

Süsteemile saate juurdepääsu, kui kooli esindaja on koolile 
konto loonud ja Teile e-maili peale kutse edastanud. Leiate 
saabunud kutsest lingi, mis suunab Teid meie veebilehele 
Clanbeatiga oma meilikonto siduma. Soovitame sisestada 
Google kontoga seotud e-maili, sest nii on võimalik seda 
salvestada ja hõlpsamini sisse logida. 

Arvutiga töötades saate edaspidi lehelt 
https://beta.clanbeat.com/login juurdepääsu virtuaalsele 
õpetajate toale. Meie mobiiliäpi leiate Google Play’st.

Kuidas pääsen süsteemi?

http://clanbeat.com
https://beta.clanbeat.com/login


 

Virtuaalses õpetajate toas on kaks enim kasutatavat 
funktsiooni, mis kannavad nime “Insights” ja “Goals” ning 
tähistavad vastavalt taipamisi ja eesmärke. Tutvustame 
neid järgnevalt lähemalt.

Mis võimalusi virtuaalses õpetajate toas 
kasutada saan?

http://clanbeat.com


 

Insights ehk taipamised – võimaldavad jagada 
tähendusrikast infot ja üksteisele kaasa elada. Saate 
taipamiste kaudu näiteks oma rõõme ja muresid jagada, 
aga ka muud infot või tähelepanekuid edastada. Võimalik 
on oma meeleolust märku anda ja postitusi fotoga 
ilmestada. Taipamisi saab edastada nii privaatselt kui ka 
valitud sihtrühmale ning neid on võimalik kommenteerida 
ja teemaviidete kaudu grupeerida.

Mis on taipamised?

http://clanbeat.com


 

Sissevaade taipamiste lisamisse

http://clanbeat.com


1.  Postituse tegemiseks taipamistes valige vasakpoolses menüüs “Home” menüünupp.
2.  Sisestage esimene postitus. Saate soovi korral lisada tekstile meeleolu ja pildi ning seostada oma 
postitusega konkreetseid inimesi. 
3.  Saate reguleerida postituse privaatsuse taset. Kui valite “Public post”, siis näevad postitust kõik 
virtuaalsesse õpetajate tuppa kutsutud kolleegid.
4.  Postituse tegemiseks vajutage “Post”.

1.

2.

3. 4.



5.  Teie postitus on nüüd taipamiste all nähtav kõikidele kolleegidele.
6. Postitust saate muuta või kustutada, kui vajutate  kolmele täpile.

5.

6.



 

Goals ehk eesmärgid – ilmuvad süsteemis vaateväljale, kui Teile on 
keskselt mõni ülesanne edastatud või info teadmiseks saadetud. Näete 
ka suunaja märgitud perioodi eesmärgi saavutamiseks, et teaksite oma 
tegevust planeerida. Administraator näeb, kas olete eesmärgi täitnud 
või vajate abi. Suunatud eesmärgi osas saate administraatorile ka 
tagasisidet jätta.

Teine kategooria eesmärkidest moodustub iseendale seatud 
eesmärkidest, mille üle saate privaatselt reflekteerida. Nende sisu ja 
edenemist näete ainult Teie.

Eesmärkidena näete esimest korda virtuaalsesse õpetajate tuppa 
sisenedes ka süsteemi poolt vaikimisi loodud ülesandeid, mis Teile 
profiili loovad.

Mis on eesmärgid?

http://clanbeat.com


 

Sissevaade profiili loomisesse ehk 
eelseadistatud eesmärkide täitmine

http://clanbeat.com


1. Avalehel profiili puudutava  küsimustiku täitmiseks liikuge reale “Goals”.
2. Eelseadistatud eesmärkide all saate jagada kolleegidega infot enda huvide ja oskuste kohta.
3. Salvestatud info on hiljem nähtav Teie profiilis, kuhu jõuate oma nimele vajutades ja “My Profile” 

valides.
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Sissevaade iseendale eesmärgi seadmisest

http://clanbeat.com


1.
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1. Iseendale eesmärgi seadmiseks liikuge sektsiooni “Goals”.
2. Sisestage eesmärgi sisu.
3. Valige kuupäev, mis näitab soovitavat perioodi eesmärgini jõudmiseks.
4.  Salvestage oma eesmärk, et see ilmuks Teie vaateväljale.



5. Eesmärkide all näete endale kindlaks kuupäevaks loodud eesmärki võimalust see “Complete” nupu 
abil täidetuks märkida.
6. Vajadusel saate muuta eesmärgi sisu, täitmise tähtaega ning see kustutada, vajutades kolmele 
täpile. 

5.

6.



 

Sissevaade suunatud eesmärgi täitmisest

http://clanbeat.com


1. Kõikide oma eesmärkide nägemiseks minge sektsiooni  “Goals”. 
Seal kajastuvad ka Teile keskselt suunatud eesmärgid.

2. “Your overdue goals” viitab, et mingi eesmärk on jäänud täitmata.
3. Vajutage eesmärgi nimele, et selle sisuga tutvuda.
4. Olles sisuga tutvunud ja suunatud eesmärgi täitnud, vajutage 

“complete”, et toiming salvestada. 
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