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Стела Бояджиева

Старши учител по Френски и Английски език

203 ПЕГ „Свети Методий“ – гр. София



Образование и Професионални Квалификации:

1. Завършено Висше образование:

• Софийски университет „Свети Климент Охридски” факултет класически и нови филологии, 
специалност Френска филология

2. Придобити Професионални Квалификации:

• Специалист по Френска филология и учител по френски език и литература
от Софийски университет „Свети Климент Охридски”

• Професионална квалификация – учител по английски език
от Софийски университет „Свети Климент Охридски”

• Професионална квалификация  - Екскурзоводско обслужване на Френски език
от Център за професионално обучение „Via Rilka”



Професионален опит :

• Частен учител по френски език в Будапеща от 2003 до 2007 година

• Специалист обработване на данни в областта на френското доброволно здравно осигуряване

януари 2007 – септември 2007

• Учител по френски език и литература в ПГИЧЕ  „Свети Методий”– от 2007г. до 2010г.

• Учител по английски език в ПГИЧЕ „ Свети Методий” от 2010г до 2019г. 

• Учител по френски език в училище „Езиков свят” от 2010г. до 2019г.



Философия на преподаването :

чрез индивидуален подход към специфичните нужди на ученика, с помощта на 

съвременните образователни технологии да предам знания и умения, които ще 

помогнат на младите хора да открият себе си и да се справят с предизвикателствата, 

да им разкрия красотата на чуждите култури и да им помогна да се развият като 

отворени към света личности.



Приложение:
• Диплома за завършено висше образование ;

• Свидетелство за професионална квалификация – учител по английски език

• Свидетелство за професионална квалификация – екскурзовод на френски език

• Удостоверение за участие в курс на тема „Съвременната образователна парадигма“

• Сертификат за завършен курс на тема „ Презентация с PowerPont “

• Сертификат за участие в практически семинар на тема „Работа с интерактивна дъска“

• Удостоверение за участие в квалификационен семинар на тема „Механизъм заа противодействие на училищния тормоз…“

• Сертификат за участие в семинар за изработване на ученическо портфолио

• Удостоверение за участие в семинар за процедурите по налагане на наказания на ученици

• Удостоверение за участие в пътуващ семинар за запознаване с образователните системи на Франция и Германия

• Удостоверение за участие в семинар на тема „Интерактивни методи в образованието“

• Сертификат за участие в семинар за обучение по системата “English in Mind”

• Служебна бележка за участие в Първа Национална среща на учителите от Асоциацията на Кеймбридж училищата




















