
СВЕТОВЕН ДЕН ПРОТИВ ТОРМОЗА 
В УЧИЛИЩЕ

Всяка последна сряда от февруари се 
отбелязва Световният ден против 
тормоза в училище, известен 
като „Ден на розовата фланелка“.

„ Ден на 
розовата 
фланелка“

Адаптирал: Координатор на сектор „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“: 

старши ресурсен учител Зоя Кокалова - 2022

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Плевен



Какво можем да направим?
Можем да разпределим някои от задачите като включим работа по двойки или група, 

работа по проект, …. , за да стимулираме участие и учене съответно на възможности и 
потребности, за да стимулираме приемане, съпричастност, добро отношение, развиване на 
подкрепа, ценности, които ще изградят в бъдеще едно общество, което приема и знае как 

да подкрепи, как да се отнесе към различните и техните затруднения, как да приеме 
другия/ различния без да причиня вреда, без да наранява.

Например при работа по двойки етапите на изпълнение може да се разделят съответно 
на уменията на децата:

- За детето със СОП: може да участва в задачата съответно на неговите възможности 
като например да оцвети, разреже, залепи, напише, препише, съотнесе, прочете, напише,….

- За другото дете: например да прочете изречението, а детето със СОП да намери 
изображението, думата, …..

- При работата по проект може да разделим на екипи със съответните задачи, като 
всеки участник в екипа има роля и задача, а крайният продукт може да е направа на 

постерна презентация, електронна презентация, клипче, … .
или самите деца например да направят активни карти, работни листове, …, които да са в 
подкрепа на детето със СОП при участие в дадена тема по съответно направление или 

учебен предмет.



Можем да направим колаж като потърсим подходящи думи в брошури или вестници.
Можем да очертаем и да оцветим.



Можем да оцветим в розово, изрежем, залепим и да направим постерна презентация. Можем да очертаем по шаблон или да нарисуваме.







Можем да очертаем шаблоните, да дорисуваме, да оцветим, да изрежем, да съединим.



Можем да оцветим, изрежем, залепим и да добавим към постерна презентация.







Оцветяваме в 
червено, изрязваме 
, намачкваме, 
накъсваме на 
парчета сърцето, 
съединяваме 
частите. Залепяме.



Ние можем 
ДА

Уважаваме! Помагаме! Подаваме  ръка!
Показваме загриженост! Разбираме!
Успокояваме! Заедно правим много неща!
Разговаряме  като използваме думите 
Благодаря! Моля! Може ли? Извинявай!

Искаш ли? 





Училищен 
тормоз

Булинг

Бутане

блъскане

Ритане 

Удряне 

Шамаросване 
Препъване 

Наричане с 
прякориИзнудване

Правене на иронични 
забележки 

Отправяне на 
заплахи

Щипане Разпространяване на 
слухове, лъжи

Кражба или унищожаване на 
нечии вещи

Изпращане на груби 
електронни съобщения 

или  бележки

Измъчване, 
тормоз

Злоупотреба с профила във 
виртуалното пространство

Можем да създадем
Мисловна карта
Като всяко дете допише с 
различен цвят думите.
За детето със СОП може да 
има за опора написана думата 

на картонче.

Училищен 
тормоз
Булинг



Училищен 
тормоз

Булинг

Бут………………,

Блъ……………..

Рит………

Уд…………. 

Шамар…………………… 

Препъ………….. 

Наричане с 
пряко………

Изну………………..

Правене на иро……………….. 

забележки 

Отправяне на 
запл………

Щип………… 
Разпространяване на 

слухове, лъж….

Краж……… или 
унищо………………………. на нечии 

вещи

Изпращане на гру… 
електронни съобщения 

или  бележки

Измъчв…………......, 

тор…..

Злоу…………………………………. с 
профила във виртуалното 

пространство

Дописваме.

Училищен 
тормоз
Булинг



Значение на думи
Можем да прочетем, да препишем и да свържем със съответната картинка. Ако детето се затруднява, можем ние да прочетем, а то да свърже 
със съответната картинка. Можем да разрежем думите и значението им и да съотнасяме.

Подкрепа 
Допълнителна помощ; поддръжка.

Доброта Поведение, белязано с прояви на щедрост, 
внимание или загриженост за другите, без 
да се очаква похвала или награда. 

Толерантност Търпимост и зачитане на различията, били 
те социални, културни, сексуални или 
религиозни. Пълно зачитане на другите, 
техните идеи, практики или убеждения, 
независимо дали са различни от нашите.

Тормоз Умишлено причиняване на силна физическа
и/или психическа болка на някого
Форма на дискриминация, поведение, което
се извършва с цел уронване на 
достойнството на личността и създаването
на сплашваща, враждебна, срамна, 
унизителна или обиждаща среда.

Булинг Училищен тормоз. Явление, при което едно
дете (или група деца) наранява, унижава
или плаши друго дете целенасочено отново
и отново.



Подкрепа Допълнителна помощ; поддръжка.

Доброта Поведение, белязано с прояви на щедрост, внимание или загриженост за 

другите, без да се очаква похвала или награда. 

Толерантност Търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, 

сексуални или религиозни. Пълно зачитане на другите.

Тормоз Умишлено причиняване на силна физическа и/или психическа болка на някого.

Форма на дискриминация, поведение, което се извършва с цел уронване на 

достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, срамна, 

унизителна или обиждаща среда.

Булинг Училищен тормоз. Явление, при което едно дете (или група деца) наранява, 

унижава или плаши друго дете целенасочено отново и отново.

Можем да пишем върху думите и изреченията. 



Добрите  постъпки се наричат ….

Можем да напишем, изрежем, залепим.



Артпедагогика – докато слушаме  музика / класическа/ можем да оцветяваме с боя и клечки за уши 

думите или да потърсим думите в брошури и да направим колаж  от тях, или с четка лепило и 

цветен пясък да направим релефен надпис,… .



Шаблони, върху които може да се напишем послания.









Можем да оцветим, да напишем.



Можем да оцветим думите в различен цвят, да изрежем рамката и да прегънем 
по следния начин както е показано на снимките.



Намери добрите думи и 
ги огради със зелен 
цвят.
Ако се затруднява 
детето/ ученика може 
да разрежем думичките 
и да ги подаваме една 
по една докато ги 
открие и огради.

доброта

подкрепа

толерантност

закрила

помощ



С различен цвят може да оцветим думите, с 
които можем да направим някой друг щастлив.


