
Ден на розовата фланелка  

в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 

         Всяка последна сряда 

от февруари се отбелязва 

Световният ден против 

тормоза в училище, 

известен като „Ден на 

розовата фланелка“. Тя 

символизира неприемането 

на тормоз и насилие в 

училището. За пръв път 

„Денят на розовата 

фланелка“ е проведен в 

Канада през 2007 година 

като протест, организиран 

от двама ученици – Дейвид 

Шепърд и Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да символизират своята 

позиция и неприемане на тормоза в училище.  

          В България се отбелязва 

за първи път през 2012-а година 

и вече не са малко българските 

училища, в чийто училищен 

календар той е традиция.             

Така и учениците от ОУ „Свети 

Свети Кирил и Методий“ се 

присъединиха към гласа на 

милионите други по света - за 

толерантност в училищните 

взаимоотношения, за 

нетърпимост към проявленията 

на тормоз и за съпричастност 

към неговите жертви чрез 

редица разнообразни 

мероприятия. 

            Директорът на училището г-н Венцислав Манолов изнесе беседа на 

тема „Не спирайте да бъдете добри!“, в която подчерта, че насилието в 

училище може да бъде предотвратено. За да се постигне това, всички трябва 



да са обединени, да не остават в  пространството на мълчанието, страха и 

безразличието, а да споделят и да си помагат.  

           По класове се 

наблюдаваха и обсъждаха 

презентации, които освен 

осъждане на тормоза и агресията 

показаха и много начини, чрез 

които учениците могат да си 

помогнат един на друг. 

           Бяха изработени табла и 

постери чрез които учениците 

призоваваха да се спре тормоза в 

училище, да бъдат добри 

приятели, непримирими с 

негативното, толерантни и 

подкрепящи по-слабите. 

           Закичени с розови панделки с надпис „Заедно срещу агресията“ и 

държейки в ръцете си красиви сърчица, изработени от самите тях, малките 

ученици се подредиха 

във формата на голямо 

сърце и в един глас 

казаха „Не на тормоза в 

училище!“.  

           Срещу насилието 

трябва да се борим 

ежедневно, не само в 

Деня на розовата 

фланелка. Основната 

идея и смисъл днес е да 

покажем по мирен, но 

видим начин, че сме за 

красиви, добри, 

човешки, приятелски 

взаимоотношения. 

 


