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"Ден на розовата фланелка"  
в  

Професионална гимназия по туризъм  
„Алеко Константинов“ 

 
 През септември 2007 година в гимназията „Сентрал Кингс“ в 

Кеймбридж, Нова Скотия, ученик от девети клас на име Чарлс бил 

тормозен със сексуални клюки и заплашван с бой от някои от 

съучениците си, защото се появил с розова тениска на първия 

учебен ден.  

Като чули за тормоза, двама ученици от дванадесети клас, 

Дейвид Шепърд и Травис Прайс, закупили 50 розови фланелки и 

онлайн помолили съучениците си да се присъединят към тях в 

„розовото море“.  

На следващия ден стотици ученици се появили в розово, за 

да покажат солидарността си към Чарлс. Влизайки в училището, 

Чарлс бил залят от подкрепа. Дейвид Шепърд описва Чарлс така: 

„Определено изглеждаше сякаш от раменете му бе паднал 

огромен товар. От депресиран стана безкрайно щастлив.“ 

Самият Дейвид, който също е бил „мишена“ в училище, 

допълва: „Ако можете да съберете повече хора срещу тях…, да 

покажете, че няма да се примирите и да се подкрепяте един друг, 

тогава те няма да се окажат чак толкова много, колкото са си 

мислели.“ 



Този простичък акт на доброта и подкрепа еволюира до 

движението „Ден на розовата фланелка“ в цяла Северна Америка. 

През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява 

последната сряда  от м.февруари за ден срещу тормоза в 

училище. Днес хиляди училища по целия свят и милиони ученици 

отбелязват този ден. 

 

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ 
в гр. Банкя се включи в разнообразни дейности, посветени на 
събитието. И докато през 2016/2017 учебна година участието на 
ПГТ беше по-скоро символично, през 2017/2018 учебна година 
подготовката започна още през м. януари.  

По инициатива на училищния психолог Боряна Николова и 
със съдействието на всички класни ръководители  беше 
проведено анкетно проучване сред учениците за тормоза между 
връстници. 

Предварително беше проведена организация за денят на 
розовата фланелка, като учениците имаха възможност да дават 
своите предложения за отбелязване на подкрепа срещу 
насилието. Всички класове изготвиха плакати в знак на 
съпричастност към идеята.  

На 28 февруари 2018 год. (сряда) учениците и учителите от 
ПГТ се събраха в салона на училището с начален час  - 12.30 часа.  
Ученици от VIII-ми до   XII-ти клас заедно със своите класни 
ръководители участваха като публика на спектакъл, създаден и 
претворен  от ученици под ръководството на г-жа Боряна 
Николова – училищен психолог. В творческа атмосфера и с 
подходящ музикален фон младите актьори направиха видими 
формите на  училищния тормоз - обиди, подигравки, измисляне 
на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено на пари, 
отправяне на заплахи за саморазправа в случай, че някой разбере 
за това..., а интернет и телефоните превръщат тормоза в 24-часов. 

Духът на  спектакъла показа недвусмислено, че ролите на 
насилникът, жертвата и не толкова невинния наблюдател, макар и 
да са се превърнали в обичайни за нашата култура, не са 



здравословни, не са нормални и определено не са необходими. И 
ние всички заедно можем да пренапишем сценария! И да – 
възможно е да се прекъсне кръгът на насилието и да се създаде 
атмосфера на грижовност! 

С думи на благодарност към екипа, пресъздал по 

неповторим начин духа на деня на розовата фланелка, се обърна 

г-жа Димитринка Колева-Васева – директор на ПГТ „Алеко 

Константинов“ – Банкя. Тя пожела на всички – и учители, и 

родители, и ученици да съхранят у себе си мъдростта на този ден 

не само в последната сряда на м.февруари, а през цялата година. 

И така, както днес младите хора от ПГТ изразиха  открито своята 

позиция срещу “тормоза” в училище, да показват с действията си, 

че не приемат насилието, изправяйки се срещу насилника. Защото 

можеш ли да запазиш самоуважение, ако знаеш, че някой страда, 

а ти си казал „Това не ме засяга“? Изисква се кураж, но 

единственото правилно поведение е да поемеш риск и да се 

изправиш срещу неправдата и да защитиш онези, които са 

попаднали в полезрението на насилника. Ние като родители и 

педагози сме длъжни да пренапишем сценария и да създадем за 

децата си алтернативни и по-здравословни роли, които да не 

допускат насилие. Когато отвръщаме с благородство, мъдрост, 

разбиране, доброта, милосърдие, когато помагаме за 

облекчаване на болката на другите и им предлагаме нашето 

съчувствие и емпатия, ние създаваме приветливи общности и 

безопасна територия за всички наши деца. 

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ 
в гр. Банкя не подкрепя  насилието! 

 
 

Изготвил: Светла Илиева 
28.02.2018г. 

 


