
Kovos prieš įbauginimą politika 
 
Pagrindas  
 
Įbauginimas – tai problema, aukoms ir jų šeimoms sukelianti daug nerimo ir kančios. Mokykla yra 
atsakinga nustatyti įbauginimo atvejus ir kovoti su jais.  
 
Įbauginimas gali būti įvairus. Jis gali pasireikšti kaip:  
 
• Fizinis smurtas – mušimas, spardymas, daiktų paėmimas ir sugadinimas.  
• Žodinis smurtas – plūdimas ir pravardžiavimas, įžeidinėjimas ar dažnas erzinimas.  
• Psichologinis smurtas – nuolatinis, pvz., žmogaus pašalinimas iš socialinės grupės.  
 
Įbauginimas apibrėžiamas kaip pasikartojantis agresyvus, įžeidžiamas elgesys.  
 
Tikslai  
 
Visų mokyklos bendruomenės narių labui tarp darbuotojų ir moksleivių, tarp darbuotojų ir 
darbuotojų bei tarp moksleivių ir moksleivių turėtų būti palaikomi abipuse pagarba pagrįsti 
santykiai. Siekiama sukurti mokyklos etosą, pagal kurį įbauginimas būtų nepriimtinas. Turėtų būti 
sukurta abipusės pagarbos atmosfera, o pasitaikius įbauginimo atvejų, su jais reikia kovoti 
nedelsiant ir veiksmingai.  
 
Gairės  
 
Mokykla:  
 
• skatina moksleivius pranešti apie bet kokį įbauginimą;   
• tikisi, kad mokytojai išklausys ir tinkamai reaguos, kruopščiai registruos incidentus ir prireikus     
  kreipsis į paskirtąjį mokytoją;   
• supažindina moksleivius, jų tėvus ir mokyklos darbuotojus su darbo tvarka, kaip kovoti su 
įbauginimu;   
• įtraukia į darbą visus darbuotojus, įskaitant mokymo procese nedalyvaujančius darbuotojus;   
• visus moksleivius ir jų tėvus supažindina su „nulinės tolerancijos“ įbauginimui politika;     
• kovodama su įbauginimu, taiko iniciatyvias strategijas ir prevencinius reagavimo būdus.  
 
Darbo tvarka  
 
• Mokytojai turėtų apklausti su incidentu susijusias šalis, kad nustatytų tikslų problemos pobūdį.  
• Incidento (incidentų) aprašymą ir aprašymą, kokių veiksmų buvo imtasi, reikėtų įrašyti perdavimo 
formoje,  o atitinkamiems mokytojams pateikti šių įrašų kopijas. Nepaprastai svarbu išsaugoti tokių 
incidentų įrašus.  
• Jeigu incidento nepavyksta taip paprastai išspręsti, reikia taikyti šias  
 procedūras:  

i) auka ir (arba) įbauginimo kaltininkas gali būti nusiųstas pas mokyklos  
konsultantą (socialinį darbuotoją) arba atitinkamą mokytoją; 
ii) į mokyklą pokalbio turėtų būti pakviesti tėvai, kurie, jei reikia, gali atsivesti        
vertėją žodžiu; 
iii) reikėtų nuolat stebėti situaciją, kad būtų įsitikinta, jog vėl nepasikartos įbauginimas;  
iv) įbauginimo kaltininkas gali būti atskirtas nuo bendraamžių, o rimtesniais atvejais jis gali būti  
 pašalintas iš mokyklos. 

 


