
5. Cyberbullying / Кибер насилие 
Събитията засягат три класа – трета година обучение – направление английски език. На 11 март 
2011г. видимо потресена майка пристига в училището и иска да говори с директора. Тя казва, че 
във Фейсбук са публикувани две снимки – едната на учител облечен като нацист, а другата (на 
дъщеря й – Ан) с покрито с косми лице (момичето наистина страда от по-обилно от нормалното 
лицево космяване). Тези изображения са онлайн в продължение на няколко дни, но дъщерята 
била истински потресена от факта, че видяла нарастващ брой „харесвания” и то от страна на 
близки приятели.  
На следващия ден – 12 март – учениците от класовете с направление английски език трябва да 
заминат за Англия за езиково обучение. Ан, „харесалите” снимките и самият „учител нацист” са в 
списъка със заминаващите. Ан обаче е толкова шокирана, че отказва да продължи обучението си 
в колежа и да вземе участие в учебното пътуване до Англия, без значение колко важно е то за 
нейното образование.  
Отговорниците в училището успокояват майката и обещават да й се обадят по-късно същия 
следобед. Учителят отговарящ за дисциплината провежда проучване, вижда публикациите във 
Фейсбук и отпечатва снимките и „харесванията”. 
Организира се светкавична среща с директора и отговорниците за дисциплината по останалите 
две години. Извършеното се счита за сериозно и училището решава да наложи санкции: 
 - ученикът, който е публикувал снимката е изключен от пътуването и е поставен под 
дисциплинарен надзор заради сериозно нарушение. 3 дена от седмицата на пътуването до 
Англия на ученикът не му се разрешава достъп дори до училището.  
 - „харесалите” снимките също ще бъдат наказани с еднодневна забрана за достъп до училището 
след пътуването до Англия. 
 - за всички ученици се организира среща с представители на психо-медико-социален център, 
както и с учителя, отговарящ за дисциплината веднага щом се завърнат от пътуването.  
 - родителите на тези ученици са информирани по телефона, а някои от тях са приети за среща 
със заместник директорката същата вечер. 
В края на следобеда проблемът е решен. Майката на Ан е информирана за взетите решения, а 
Ан все пак заминава за Англия. На следващия ден разяснения са направени към всички останали 
участници, а снимките са премахнати от сайта. 


