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Aktiivtöö. Tüli

Teema: konflikti lahendamine.
Alateema: konflikti märkamine ja äratundmine, läbirääkimised, kompromiss.

Õpitulemused. Õpilane:
 • demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise*;
 • kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi*;
 • oskab nimetada erinevaid konfliktiga tegelemise viise ning valida nende hulgast efektiivsemaid;
 • teab, milles seisneb kompromiss, ja oskab näitekonfliktsituatsioonis kompromissi saavutada.

Vajalikud materjalid. Töölehed, õpetaja lisamaterjal.

Taust. Konfliktiks nimetatakse huvide, vajaduste või väärtushinnangute kokkupõrget. Konflikt 
on elu igapäevane osa, mis võib viia nii negatiivsete kui positiivsete tagajärgedeni. Konflikti võib 
näha ka kui probleemi, mis vajab lahendamist. Tunni käigus õpitakse analüüsima oma käitumist 
konfliktsituatsioonis ning näidete varal konflikte lahendama. Efektiivne konfliktilahendamine 
aitab käituda turvalisemalt ka uimastitega seotud situatsioonides.

Tunni sissejuhatus. Demonstreerige õpilastele konfliktsituatsiooni näitlikustavat videot, vt õpetaja 
lisamaterjal. Uurige, milliseid viise näevad noored selle konflikti lahendamiseks.

Põhitegevused
1. Paluge õpilastel meenutada mõnd viimati reaalses elus nähtud konfliktsituatsiooni. Arutlege, 

milles seisnes konflikt ja kuidas olukord lõppes.

2. Tutvustage õpilastele kolme peamist strateegiat, mida inimesed konfliktsituatsioonides kasutavad 
(vältimine, vastandumine ja probleemi lahendamine), vt õpetaja lisamaterjal. 

Vältimine – eemaletõmbuv käitumine.
Vastandumine – jõudude või ideede kokkupõrge.
Probleemi lahendamine – oskus tüli või arusaamatust klaarida.

3. Jagage õpilastele töölehed. Paluge täita sealne tabel ning vastata küsimustele. 

4. Kui õpilased on lõpetanud, vaadake vastused tabelis koos üle ning tehke koos õpilastega 
kokkuvõte.

5. Moodustage õpilastest rühmad ning paluge neil rühmatööna tuua näiteid sellistest konflikt-
olukordadest, milles on parem rakendada a) vastandumisstrateegiat ja b) vältimisstrateegiat.

6. Paluge õpilastel selgitada sõna kompromiss tähendust. Vajadusel korrigeerige mõistest 
arusaamist. Selgitage, et kompromiss on üks konfliktilahendamise viise konkreetset tegevust 
puudutavate otsuste tegemisel ning seisneb selles, et konfliktis osalejad annavad oma nõudmistes 
natuke järele selleks, et osaliseltki eesmärki saavutada. 

Kompromiss – olukord, milles kõik konflikti osapooled loobuvad osast nõudmistest selleks, et 
oma eesmärk osaliselt saavutada. 

7. Paluge õpilastel täita töölehe teine pool ning leida rühmatööna kirjeldatud konfliktsituatsioonidele 
kompromisslahendusi. Arutlege koos õpilastega võimalike lahenduste üle. Lahendusi võib esitada 
ka rollimänguna.

8. Laske õpilastel koduse projektitööna filmida videoklipp tunnis rollimänguna lahendatud 
konfliktsituatsioonist. Analüüsige klippe ühiselt järgmises tunnis.
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Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et on kolm peamist konfliktisituatsioonis toimetulekuviisi: 
vastandumine, vältimine ja probleemi lahendamine. Probleemi lahendamine on neist kõige 
tõhusam viis konfliktiga toime tulla. Kõige edukamalt lahendatud konflikt on selline, milles keegi 
ei saa haiget ja osapooled saavutavad vähemalt osa oma eesmärkidest.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks ajaloo ja ühiskonnaõpetusega (rahvusvahelised 
ja ühiskondlikud kokkulepped).

Kasutatud kirjandus
1. Botvin, G J. LifeSkills training. Promoting health and personal development. Teachers 

Manual 3.
2. Botvin G J. LifeSkills training. Promoting health and personal development. Student Guide 3.
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Tööleht

Ülesanne 1. Tabelis on esitatud tavapärased käitumisviisid, mida inimesed konflikt-
situatsioonides kasutavad. Otsusta iga käitumisviisi juures, on see vastandumine (v), 
vältimine (-) või konflikti lahendamine (+). Tee iga käitumisviisi järele vastav märk.

Käitumisviis Käitumisviis Käitumisviis

Näide. Kuulamine + Ähvardamine v Minema jalutamine -

Süüdistamine Edasilükkamine Jutu katkestamine

Küsimuste 
esitamine

Ümbersõnastamine
Hinnangute 
andmine

Solvamine Teema muutmine Kaitsele asumine

Eitamine
Vajaduste 
väljendamine

Vabandamine

Oma soovide 
väljendamine

Karjumine
Tunnete 
väljendamine

Kritiseerimine
Stereotüüpide 
kasutamine

Sarkasm

1. Too näide konfliktist, mis sinul viimase nädala jooksul ette on tulnud. ____________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Märgi tabelis, milliseid nimetatud käitumisviise sa selles konfliktsituatsioonis kasutasid.

3. Märgi tabelis, millist nimetatud käitumisviisi kasutad kõige sagedamini. Miks?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Milline konfliktiga toimetuleku viis on sinu arvates enamikes olukordades kõige parem?

__________________________________________________________
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Tööleht

Ülesanne 2. Leidke nimetatud olukordades võimalikult palju kompromisse.

Kompromiss – olukord, kus konflikti osapooled loobuvad osast nõudmistest selleks, et 
oma eesmärk osaliseltki saavutada.

1. Su sõber tahab, et teeksite koolist poppi ja läheksite linna peale. Sina ei taha minna, sest 
sul on oma vanematega sel nädalal samal teemal juba ütlemist olnud. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Olete sõprade pundiga bändi kokku pannud. Üks sõber tahab kaasata veel üht oma 
tuttavat, aga sina oled sellele täiesti vastu. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Oled otsustanud peole minna, ent sinu vanemad ei luba. Neile ei meeldi, et sa nii hilja 
õhtul omapäi väljas oled.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Pea meeles! Konflikti lahendamist soodustab 
see, kui:

 • jääd rahulikuks,
 • rahustad vastast,
 • kuulad teda,
 • seisad enda eest,
 • näitad välja austust,
 • keskendud lahenduse otsimisele.
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