
5. Μary is leaving school / Мария напуска училище 
Въпросният инцидент се разиграва предишната учебна година - 2010-2011 в техническо училище 
в Гърция.  
Мария е на 18 години. Тя страда от дислексия и изучава грижи за външния вид и естетика. 
Заради специалността си Мария се сблъсква с някои проблеми по време на лабораторни 
занятия, защото се нуждае от повече време от останалите ученици. Освен това, резултатите от 
нейната работа съвсем не са толкова добри, колкото тези на нейните съученици. Стига се до 
там, че Мария става жертва на подигравки и дразнене от страна на 5 ученика.  
В средата на годината тя започва да получава заплашителни съобщения на своя мобилен 
телефон. В тези съобщения я „съветват” да напусне училище и тя решава, че ги изпращат точно 
някой от онези петимата. В резултат от това Мария първоначално спира да участва активно в 
часовете, а след това отпада и от самото училище.  
Действието се развива за около пет месеца, като Мария го държи в тайна от учителите и 
директора.  
Тя споделя с една единствена учителка и то чак след като последната се обажда в дома й, за да 
я потърси и да разбере защо не посещава училище.  
Мария моли тази учителка да запази нейната тайна и споделя с нея. Мария е категорична, че 
повече няма да се върне в това училище и в тази среда. При все това учителката предприема 
конкретни действия, за да ограничи този феномен в своя класp, защото започва да регистрира 
сигнали и от други ученици, че петорката масово раздава „слаби оценки” и критикува. Учителката 
споделя и със свои колеги за поведението на тези 5 ученика спрямо техните връстници, както и 
провежда разговор лично с „насилниците”, за да ги убеди да прекратят критичното си поведение. 
На определен етап от нейния курс, учителката организира разговор с децата на темата насилие 
и ги насочва към методи за справяне с него. 


