
Портфолио на Божидара 
Божидарова Райкова 

Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото. Сократ 

➢ Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и диференцирано 

оценяване; ➢ Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на  учителския ми 

труд, произтичаща от отговорността ми за прозрачност и  доказателственост на 

педагогическата ми дейност; ➢ Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови 

професионални ситуации; ➢Електронното ми портфолио – възможност за професионален 
обмен в  мрежата на /internet/. 

 

1 - Име: Божидара Божидарова Райкова 

Адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 803, ет. 3, ап. 50  

Тел: 08894172525 

E-MAIL: bobirai@abv.bg 

Семейно положение: неомъжена 

 

2 - Автобиография 

Име: Божидара Божидарова Райкова 

Гражданство: Българско 

Дата на раждане: 25.04. 1989Г. 

Образование: висше 

mailto:bobirai@abv.bg


1. 2008г - записва да изучава специалност "Българска филология" в Софийски университет "Св. СВ. 
Климент Охридски". 

2. 2014 завършва специалност "Българска филология" в Софийски университет "Св. Св. Климент 
Охридски" - диплома - номер: 222917, Серия А - 2014 СУ 

3. 2012г. - започва работа в 40 СУ "Луи Пастьор" - възпитател 

4. 2013-2019- начален учител  + ЦДО 

5. 2020/2021 -  Учител по "Български език и литература" 

6. 2016г.- записва специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", Софийски университет 

7. 2017г. завършва "Предучилищна и начална училищна педагогика", Софийски университет "Св. Св. 
Климент Охридски" 

 

3 - Курсове и повищаване на квалификацията: 

• 1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ 

 • 2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ 

 •3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging European and Local Climate Action 
(”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”)  

• 4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“  

• 5. Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“  

• 6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска  програма 
за училищно развитие – „Училище за пример“ 

 • 7. Обучение на тема: „Методика на обучението по БДП V – VII клас“  

• 8. Обучение на тема: „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при  прилагане на 

модел НВО по БЕЛ за учебната 2020/2021 г. в VII клас“  



 

4 - Компетенции: 

Английски език ниво "B1" 

 

 



Раздел 2 

 

 



 

 



 

Раздел 3 

 

 



 

 


