


VIRTUAALNE ÕPETAJATE TUBA

Jaga rõõme ja muresid

Jaga kiiret infot

Ela kolleegidele kaasa 

Aita kolleege

Küsi nõu

http://clanbeat.com


Oma kooli virtuaalse õpetaja toa käivitamiseks tuleb 
läbida kolm sammu: 1)  konto loomine, 2) suhtlusruumi 
sisse seadmine, 3) kogukonnale relevantse sisu loomine.

Konto loob üks kooli esindaja, kes lisab süsteemi pääsedes 
kolleegid.

TEADMISEKS

http://clanbeat.com


Konto loomine

Oma koolile konto lisamiseks tuleb esmalt minna lehele beta.clanbeat.com/invite/new 
ja siduda Clanbeatiga edaspidi kasutatav meilikonto (soovitavalt Google e-mail). Seejärel 
saab lisada kooli kohta käiva info (hiljem nähtav ka teistele meeskonnaliikmetele) ning nii 
pääsebki süsteemi.

1. Sisestage oma 
kooli nimi.
2. Valige oma koolile 
pilt.

1.

2.

http://beta.clanbeat.com/invite/new


Suhtlusruumi sisseseadmine

Enne teiste kasutajate kutsumist soovitame esmalt luua enda isikliku profiili, mis Teie huve ja 
oskusi kajastab (selle juurde saab ka hiljem tagasi pöörduda). Keskenduda võib näiteks 
kaugõppe toetamisega seotud huvide, oskuste ja õpisoovide väljatoomisele, et oleks 
kolleegidel hõlpsam üksteist leida ja aidata. 

Kolleegide kutsumiseks tuleb liikuda vasakult menüüribalt meeskonna (süsteemis “Team”) 
peale, vajutada “Invite members”, lisada kolleegi andmed ja vastav roll (üldjuhul tavaõigustega 
“Employee”). 

Kolleegide e-mailid tuleb sisestada ükshaaval ning soovi korral on võimalus kindlale kolleegile 
määrata ka täiendavad kasutajaõigused (süsteemis roll “Manager”), et ülesannetevoogu 
hallata ja kolleegidele keskselt ülesandeid suunata. Rolle on võimalik ka hiljem muuta.

Kolleeg saab kutse Teie märgitud e-mailile ja saab sealt süsteemi siseneda. Ka Teile tuleb 
e-mail, kui kolleeg on end Clanbeati sisse loginud. 
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1. Avalehel profiili puudutava  küsimustiku täitmiseks liikuge reale “Goals”.
2. Eelseadistatud eesmärkide all saate jagada kolleegidega infot enda huvide ja oskuste 

kohta. Info on hiljem nähtav Teie profiilis.

1.

2.
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1.

1. Meeskonnaliikmete kutsumiseks valige vasakpoolses menüüs “Team”. 
2. Vajutage “Invite members”.

2.



3.  Lisage kolleegi e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi.
4.  Valige “Role” juures kolleegile sobiv roll (“Employee” - tavakasutaja/“Manager” - täiendavate 
õigustega kasutaja, kes saab koolipere tegevusi suunata). 
5.  Vajutage “Add member” ja nii saabki kolleeg Clanbeatiga liituda. 🚀Pildil oleva “Onboarding flow” 
lisamine ei ole kohustuslik – ülesande saatmist käsitleb juhendi lõpuosa.

3.

4.

5.



Kogukonnale relevantse sisu loomine
Kui olete koolile konto loonud, sisse loginud ja meeskonnaliikmetele kutsed edastanud, oletegi 
jõudnud selleni, et virtuaalset õpetajate tuba aktiivselt kasutama hakata! Infovahetuse 
korraldamisel aitavad kollektiivi  taipamised (“Insights”) ja eesmärgid (“Goals”).

Taipamiste kaudu saab tähendusrikast infot jagada ja üksteise käekäiku jälgida. Postitustele 
saab lisada meeleolu,  pilte ja videolinke ja neid saab nii privaatselt kui valitud sihtrühmale 
edastada.

Eesmärkide seadmine võimaldab keskselt teistele kasutajatele ülesandeid või kiireloomulist 
infot läkitada, mis eesmärkidena saaja vaateväljale ilmuvad. Tavakasutajad saavad ka 
iseendale eesmärke seada ning nende üle reflekteerida. 

Et infovahetus elavneks ja virtuaalsele platvormile üleminek sujuvalt kulgeks, on oluline, et 
keegi eeskuju näitaks, kolleege kogemusi jagama innustaks ja/või ühiseid eesmärke püstitaks. 
Seetõttu on hea määrata ka kolleeg, kes esimesi postitusi eest veab ja/või vajadusel teistele 
kolleegidele keskselt ülesandeid suunab. Temale antud roll võiks  olla “Manager”.



http://clanbeat.com


1.  Esimese postituse tegemiseks taipamistes valige vasakpoolses menüüs “Home” nupp.
2.  Sisestage esimese postituse sisu. Saate soovi korral sõnumit pildi ja meeleoluga ilmestada ning 
seostada oma postitusega konkreetseid inimesi. 
3.  Teil on võimalik reguleerida postituse privaatsuse taset. Esimeseks postituseks soovitame valida 
“Public post”, mis tähendab, et kõik gruppi kutsutud kolleegid näevad seda. 
4.  Postituse tegemiseks vajutage “Post”.

1.

2.

3. 4.



5.  Teie esimene postitus on nüüd tervitamas kõiki kolleege ja loob postituste tegemisel eeskuju.
6. Postitust saate muuta või kustutada, kui vajutate  kolmele täpile.

5. 6.
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1. Kolleegi(de)le ülesande loomiseks valige vasakpoolsest menüüst “Task flows”.
2. Vajutage “Add flow”, et uus ülesanne lisada.

1

2.



3. Sisestage  ülesande või infoläkituse pealkiri (ei ole nähtav teistele, vaid abiks Teile endale ülesannete 
eristamisel).

3.



4.  Vajutage “Add goal” ja valige avanevast valikust “Text”, et teksti kujul sõnumit edastada.

4.



5.  Lisage kolleegidele ülesande või infoläkituse pealkiri. Näide: “Oluline teadaanne”
6.  Lisage sõnum. Siia saate teadaande või ülesande selgituse märkida ja võimalus on ka pilt lisada.
7. “Assignee” alt saate enda jaoks märkida, kes on teadaande või ülesande saajaks.
8. “Due in days” alt saate valida, mis aja jooksul ootate eesmärgi täitmist (0 tähistab käesolevat päeva). 
9.  Salvestage ülesanne, vajutades  “Save”. Nüüd on ülesanne loodud.

5.

6.

8.

9.

7.



10.  Loodud ülesannet näete tagasi “Task flows” peale minnes.
11. Ülesande edastamiseks vajutage paberlennuki ikoonile.

10.

11.



12. Ülesande edastamiseks valige ülesande saajad ja vajutage “Set Live” nupule. Nüüd 
ilmub saadetud ülesanne tänase eesmärgina saajate vaateväljale.

12.
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1. Iseendale eesmärgi seadmiseks liikuge sektsiooni “Goals”.
2. Sisestage eesmärgi sisu.
3. Valige aeg, mille jooksul soovite eesmärgini jõuda.
4.  Salvestage oma eesmärk, et see ilmuks süsteemis Teie vaateväljale.

1.

2.

3. 4.



5. Eesmärkide all näete endale kindlaks kuupäevaks loodud eesmärki, millele vajutades avaneb 
vaade sisule ja võimalusele eesmärk täidetuks märkida (“Complete” nupp).
6. Vajadusel saate muuta eesmärgi sisu, täitmise tähtaega ning isegi selle kustutada, vajutades 
kolme täpiga ikoonile.

5.

6.



Katre Suumann
katre@clanbeat.com
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