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Иван Тонев Димитров
Образование:
• 1968-1970 г. – студент в специалност педагогика със специализация по психология
и дефектология във Философско-исторически факултет на СУ “Св. Климент
Охридски”.
• 1970-1973 г. – студент на индивидуален план на обучение по детска психология под
ръководството на проф. А. А. Люблинская в ЛДПИ “А. И. Херцен”, Ленинград.
Паралелно с това завършвам тригодишен вечерен факултет по социална психология
под ръководството на проф. Б. Д. Паригин. Резултатите от дипломните изследвания
по двете специалности са публикувани в българския специализиран печат в средата
на 70-те години.
• 1975-1979 г. – задочен аспирант по Възрастова психология под ръководството на
проф. М. И. Лисина в Института по обща и педагогическа психология към АПН на
СССР.
• 1979 г. – защита на кандидатска дисертация на тема “Съдържание и функции на
образа за себе си в предучилищна възраст”.
• 1982-1983 г. – дългосрочна специализация под ръководството на проф. Пиер
Олерон в Лабораторията по генетична психология към Университета “Р. Декарт”,
Сорбона 5, Париж, Франция.
• 1985 г. – краткосрочна специализация във Факултета по психология на Варшавския
Университет.
• 1994 г. – дългосрочна специализация под ръководството на проф. Джудит Ротшилд
и Дина Хелър в Центъра за детско развитие към Джорджтаунския университет,
Вашингтон, САЩ.
Трудов стаж:
• 1973 г. – асистент по възрастова психология в СУ “Св. Климент Охридски”.
• 1984 г. – доцент по възрастова психология в СУ “Св. Климент Охридски”.
• 1989-1993 г. – ръководител на Катедрата по обща, експериментална и генетична
психология.
• 1990 – 1994 г. - член на Комисията по обществени науки при ВАК.
• 1989 г. до днес - член на СНС по психология при ВАК и на ФС на Философски
факултет. Два мандата член на Научния съвет при Института по психология при
БАН.
• 1989 г. – последователно член на редколегията на сп. “Начално образование”,
“Психология”, “Училище”, “Стратегии на образователната и научната политика”
(до днес).
• 1999 г. до днес – ръководител на магистърска програма по детско-юношеска и
училищна психология.
• 2003 г. до днес – зам. декан по учебна дейност за бакалавърска степен на
Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.
• 2004 г. до днес – ръководител на функционална лаборатория по диагностика на
развитието и психологическо консултиране на деца, юноши и семейства.
• 2010 г- - професор

Ръководител на наши (1991 г.) и международни проекти на ОМЕП (1995 г.) и ЮНЕСКО
(1997 г.)
Публикации и участия с доклади на научни семинари, конференции и конгреси:
• 2 самостоятелни монографии.
• 5 колективни монографии.
• 80 статии, студии и доклади, някои от които на руски, френски и английски език.
Професионални интереси и преподавателска дейност:
• Психология на развитието в детско-юношеска възраст;
• Общуване и самосъзнание;
• Възприемане на театъра от децата;
• Суицидно поведение при деца и юноши;
• Етно-културни сходства и различия в развитието.
Ползвам руски, френски и английски език; Windows, Word, Power Point и Internet.

