
Ден на розовата фланелка
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ОСТРОВ



- 2007 г. – канадската провинция Нова Скотия.

- Прайс и Шепърд – основатели на събитието.

- Повод: началото на учебната година, момче с 

розово поло, подложено на подигравки и тормоз.

На следващия ден 17 годишните Травис и Прайс

решават да подемат кампания, като раздават 

розови тениски в подкрепа на подиграното момче.

Чрез email, sms и публикации в мрежата, 

кампанията става световно известна.



Физически 

тормоз

Психически 

тормоз

Вербален 

тормоз

Социален 

тормоз

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ОСТРОВ, 2017 г.

Кибер 

тормоз



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ОСТРОВ, 2017 г.

ОТТЕГЛЯНЕ АВТОРИТЕТПОТИСКАНЕ ИНТЕГРАЦИЯ КОМПРОМИС

ОПИСАНИЕ
Третата страна не се 

намесва в 

конфликта и оставя 

страните само да се 

справят и да 

управляват процеса 

на развитие или 

решаване на 

конфликта

Третата страна 

потиска 

развитието на 

конфликта, 

като не 

позволява да

бъде изваден 

наяве и 

дискутиран

Третата страна 

въвлича всички 

засегнати страни и 

провокира 

вземането на 

взаимноизгодно 

решение чрез 

откритост, диалог

Взема се 

решение, което 

удовлетворява 

част от исканията 

на страните, но и 

изисква от тях да 

направят 

съответните 

отстъпки/загуби

Третата страна 

използва своята 

власт, за да 

разреши 

конфликта. Може да 

се използва 

гласуване като 

стратегия за 

намаляване на 

противоречието





Кибертормозът e тормоз, извършван чрез 

средствата на технологиите за електронна 

комуникация, основно – смартфони, таблети, 

компютри, свързани в глобалната мрежа –

Интернет.

Кибертормозът е форма на индиректния 

/социален/ тормоз. Той включва в себе си и 

вербален, както и от части – социален тормоз.

ОСОБЕНОСТИ:

- Анонимен; 

- Повсеместен;

- Разкрепостен;

- Малко познат и рядко осъзнаван.



интернет

Социални мрежи /facebook/ 

и др.

Skype, WhatsApp, 

Viber
email

Писане на 

неприятни 

неща

Публикуване 

на 

злепоставящ

и материали

Настройване 

на другите

Разговори с 

неприятно 

съдържание

Съобщения с 

неприятно 

съдържание

Прикрепен 

файл с 

неприятно 

съдържание, 

вируси

Форми на кибертормоз през интернет

Сайтове за споделяне на 

електронно съдържаниеЧатовеКрадене на 

самоличност

Снимки Клипове

Пряк 

вербален 

тормоз

Злепоставяне 

на други чрез 

чат

Представяне 

за жертвата 

в интернет

Кражба 

на акаунт


