
Koolitus „Kuidas tööalaseid suhteid juhtida – konfliktide ennetamine, lahendamine ja 
vahendamine“.  

VIDEOTREENING 24-25. jaanuar 2018. Oru Hotellis 

Premirer Restaurants Eesti OÜ 

Ajakava:  

I päev II päev 
10.00-11.30 Koolitus 
11.30-11.45 Kohvipaus 
11.45-13.15 Koolitus 
13.15-14.00 Lõuna 
14.00-15.30 Koolitus 
15.30-15.45 Kohvipaus 
15.45-17.15 Koolitus 

8.45-10.15 Koolitus 
10.15-10.30 Kohvipaus 
10.30-12.00 Koolitus 
12.00-12.45 Lõuna 
12.45-14.15 Koolitus 
14.15-14.30 Kohvipaus 
14.30-16.00 Koolitus 
 

 

Programm: 

I päev:  
10.00-11.30 

Sissejuhatus 
– Sirjest ja Kadist – teeme end tuttavaks koolitajatena, suhtlemistreeneritena.  
Sirje - Koolitusest: eesmärk on õppida nii isiklikus elus kui tööalastes suhetes edukamalt 
konflikte ennetama, lahendama ja vahendama.  Kuigi keskendume tööalastele olukordadele, on 
need oskused suurepäraselt kasutatavad ka isiklikus elus.  
 
Õpime mõistma konfliktide tekkimise protsessi ning teadvustame ja harjutame 
efektiivseid konfliktilahendamise oskusi.  

I päev – teemad. 

II päev – teemad. 

Kadi Meetodid: lühiloengud, praktilised harjutused nii individuaalsed, paari kui 
grupiharjutused, videotreening. Mida see annab ja miks me seda kasutame?   

Kokkulepped tänaseks päevaks: Sina, nuti, konfidentsiaalsus, täpsus, aktiivsus-vastutus. 
Vaatame koos üle ajakava. 

Avaring.  Väike enesetutvustus, enda tööst, kui suure meeskonna juht, kogemus juhina ja mida 
mulle meeldib veel teha, kui ma ei tööta.  

Sirje Kohtumised: 
1. Millised olulised asjad/tegemised jäid mind ootama? 
2. Mida ootad sellelt aastalt endale ja oma meeskonnale? 
3. Milliste inimestega on mul lihtne suhelda? 
4. Milliste inimestega mul erimeelsused tekivad? 
5. Millistes töösituatsioonides tekivad kergelt erimeelsused ja arusaamatused?  
6. Milline käitumine on aidanud erimeelsustega toime tulla? 
7. Mida tahan sellel koolitusel õppida, et paremini erimeelsustega toime tulla? 

Kadi Ootused suurde ringi ja tahvlile kirja.  



 

Sirje Isiksus ja selle kujunemine. Meeskonna tuumik joonis tahvlile. Loeng.  IL  

Mis on suhtlemisoskus. Hästi lühidalt. Joonis ja IL 

 
Kadi Suhtlemisetapid tahvlile.       Joonis           IL 

11.45-13.15  

Sirje Mis on konflikt?  joonis – konflikt on 2 erineva arvamuse kohtumine. Oluline on õppida 
suhtuma teistsugusesse arvamusse uudishimuga, mitte viha või ärrituvusega. Inimesed on 
erinevad, nende kogemused ja mõtted on erinevad – see on normaalne ja see teeb elu 
huvitavaks! Oluline on küsida teist arvamust, olla sellele avatud, kasutada lahenduste leidmisel 
suhtlemisinstrumente 

Kadi Lacey: konflikti avaldumise viisid ja konflikti faasid/kasvamine.                   2 x TL 

Grupist näiteid juurde, kus on nendel kõige enam konflikte? Millises faasis? Millistega on kõige 
keerulisem toime tulla? 

Em. Temperatuur Emotsionaalne pinge, selle mõju käitumisele ja enesekontrollile                       
Lühiloeng + grupi kaasamine arutellu 

 

Sirje Konfliktide lahendamiseks vajalikud suhtlemisoskused: 

Selge eneseväljendus. Mina-keel.  Miks on oluline just keerulistes olukordades.  
Grupiharjutus – Mina arvan, mina mõtlen, ma soovin, ma tunnen (tahvlile need sõnapaarid 
kirja).   Kaardid teemade valikuks.    Lühiloeng + IL  
 

3 - osaline mina teade räägime + harjutus      TL  

Panevad kirja 1, mis neile ei meeldi. Koostavad selle kohta 3- osalise mina teate. Kirjutavad TL-
le. Kellel valmis, annab märku, koolitaja vaatab üle, juhendab. 2-3 loeme grupis ette.  
        

Kadi Aktiivne kuulamine.        Lühiloeng + IL 

Mida teeb hea kuulaja? Grupilt küsime. 

Paarisharjutus. Üks on aktiivne kuulaja, teine räägib. Minu praegune keeruline tööalane olukord. 
Küsime, kuidas tunneb, mis toimus: Hingelt ära, suurem selgus, uus perspektiiv?  Siis vahetus 
rollides.  

Paaris harjutus, jagame grupi kaheks ja 1 koolitaja on ühe grupi juures. Koos. 

Paus 
 
 
 
 
 
 



14.00 – 15.30   

Sirje Ideedeturg – keeruliste olukordade kogumine. Millised situatsioonid on olnud … 

Videoharjutus:  

Kadi annab instruktsiooni ja juhendab, Sirje filmib.   

Ülesandeks on luua partneriga kontakt, selgelt välja ütlema enda murekoha ning kuulama mida 
temal on öelda. Kontakti loomine, SEV ja AK. 

Analüüs. Kadi juhib, Sirje toetab ja toimetab tehnikaga.  

Kodune ülesanne: kuula teadlikult oma suhtluspartnerit ja kasuta täna õpitud oskusi.   

 

II päev: 

Kadi: Häälestumine: mõtteid eilsest päevast, kas midagi tahaks veel küsida, üle rääkida? 
Tänase päeva eesmärgiks on õppida ära tundma vajadus- ja väärtuskonflikte ning kuidas neid 
lahendada. Päeva lõpetuseks käsitleme konfliktide vahendamise teemat – teie kui juht alluvate 
omavaheliste konfliktide keskel.  

Kaardid – igaüks võtab kaardi ja teema: Mina konflikti olukorras? 

 

Sirje Käiguvahetus. Lühiloeng, joonis tahvlile, IL 

Väärtus- ja vajaduskonflikt  IL– mõlemad mõjuvad ärritavalt, kuid vajaduskonflikti puhul on 
olemas otsene kahju. Joonis tahvlile. Vajaduskonflikti puhul on otsene kahju (aeg, raha, energia) 

Kadi Situatsioonid – kas väärtus või vajaduskonflikt – paarisharjutus 7-8  TL 

Vajaduskonflikti lahendamise käik - teooria tahvlile  IL on see vajaduskonflikti all. Enne tahvlile 
valmis teha!!! 

Küsime osalejatelt näiteid erinevate vajaduskonfliktide kohta, mida siis videos 
situatsioonidena kasutada. Samad paarid mis eile, aga vahetavad aktiivses rollis olijat.  

Videoharjutus:  

Sirje annab instruktsiooni ja juhendab, Kadi filmib.   

 
TL lahenduskäigu kohta on olemas 

Instruktsioon, tahvlil harjutuse kava:  

1.Teed sissejuhatuseks lühikese kontakti loomise 
2. Kirjeldad olukorda ja kahju lühidalt ja konkreetselt 
3. PAUS ja  PARTNERI AKTIIVNE KUULAMINE 
4. Selge eneseväljendamine 
5. Lahenduse leidmine (algul alluv ja siis sina) 
6. Kokkuleppe tegemine (üle täpsustamine kuidas aru saadi ja milles kokku lepiti) ning kuna 
selle juurde tagasi tullakse. 



LÕUNA 

Ja siis kohe filmima. 
 

Analüüs. Sirje juhib ja Kadi toimetab tehnikaga.  
 

Konfliktide vahendamine IL.  
Kadi Arutelu kahes grupis – mida vahendamisel kindlasti teha ja mida kindlasti mitte teha.  
Sirje Siis demo – Sirje ja 2 osalejat.  Instruktsioon osalejatele.  

 

Lõpetamine: 

Kirjutavad endale (töölehele!):  

Mida tulevikus pean silmas konfliktide lahendamisel... 

Kadi juhib : Ütlevad 1 asja ringis 

Tagasiside lehe täitmine 

 

Meie kiidusõnad . koos. 

Tunnistused. Koos. 


