Утвърдил:
Ръководител катедра „Психология”
проф. д.пс.н. Галя Герчева

Справка за дейността на
д-р Мартин Светославов Джуров
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Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. във връзка с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия
разработване на лекционни курсове:
Лекционен курс по Генерализирани разстройства на развитието – 30 часа,
Когнитивни дефицити в детството – 50 часа.
- нововъведения в методите на преподаване:
Експериментална методика по Когнитивна психология – упражнения, работа с
експериментални животни, филмиране на приложените техники.
Разработване на тренинг програма – Социални комуникации.
Разработване на експериментални ситуация „огледални неврони”, емпатия –
манекена Дрин. (дисциплина Увод в психологията)
Въведение и използване на ЕЕГ-биофитбек.
Програма – Въведение в техниките за арттерапия.(дисциплина Увод в
психологията)
-

осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или
научната организация:
Включване на студенти в „Арт ателие” към Фондация „Аугуст Мозер” - Варна за
работа с младежи с умствена изостаналост, психични затруднения и младежи в
неравностойно положение.
Създаване на студентски център за доброволчество в психо-социалните
дейности.
Поддържане на социална мрежа за обмен на научна информация и комуникация
чрез интернет.
б) публикувани учебни материали – ръководства, пособия, сборници и други,
разработени от кандидата, или издаден в съавторство учебник или публикуван
електронен учебник:
1.

Джуров, М. (2005) Методическо пособие за подготовка на кандидат-студенти по Есе на
общественозначима тема. Трети раздел. Теми 1, 4. Унив. изд. на ВСУ „Черноризец Храбър”.

2. Джуров, М. (2007) Методическо пособие за подготовка на кандидат-студенти по Есе на
общественозначима тема. Трети раздел. Теми 2, 3. Унив. изд. на ВСУ „Черноризец Храбър”.
3. Герчева, Г., М. Джуров, Р. Димитрова, Б. Бойчев. (2010) Матурата по предметен цикъл –
лесна и успешна. Педагог 6, София.
4. Герчева, Г., М. Джуров, Р. Димитрова. (2002) Психология и логика за 9. клас. Учебник за
задължителна подготовка. Педагог 6, София.
5. Герчева, Г., М. Джуров, Р. Димитрова. (2002) Учебна тетрадка по психология и логика за
9. клас. Учебно помагало за задължи-телна подготовка. Педагог 6, София.
6. Герчева, Г., М. Джуров, Р. Димитрова. (2002) Книга за учителя по психология и логика за
9. клас за задължителна подготовка. Педагог 6, София.
7. Джуров, М. (2012) Успешната училищна адаптация на различното дете в България
(аутистичен спектър). Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”.

в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески
проекти:
Създаване на условия за провеждане за психологически изследвания от студенти.
Супервизия на завършили ВСУ студенти.
2. във връзка с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти, участие с доклади в
международни и национални научни форуми, членство в авторитетна творческа и/или
професионална организация в съответната научна област:
Член на L’Arche международна организация за работа с хора с ментални
увреждания.
Координатор на сектор Психо-социални дейности във Фондация „Аугуст Мозер”
– клон Варна.
б) научни и научно-приложни разработки:
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и
рационализации; (със съответните доказателства)
Участие в проект за превенция на агресията сред младите хора „Арттерапия или
един възможен подход за живот без насилие” с подкрепа на Община Варна и НПО
АРГО Активно Развитие на Гражданско Общество. Проектът е реализиран от Тодор
Геров, психолог завършил обучението си във ВСУ.
Обучителни курсове във Фондация „Карин Дом”.
Създаване на дискусионни групи „Ежедневна психология – начин на употреба”,
към Фондация „Аугуст Мозер”.
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.
Монография:
Джуров, М. (2012) Детето от аутистичния спектър. Комуникативен контекст.
Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Студии:
Джуров, М. (2012) Успешната училищна адаптация на различното дете в България
(аутистичен спектър). Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Статии:
Джуров, М. (2012)Представяне на методиката „Тест за аутистичен спектър в детството”
(CAST). Под печат.

Джуров, М. (2012) Комбинираните методи като подход за емпирично изследвание и
приложение в практика. Под печат.
Джуров, М. (2012) Двуезичие и идентичност. Психология на различията. Под печат.
Джуров, М. (2012) La trisomie et la diversité humaine. Le point de vue de la psychologie
différentielle. Под печат.
Джуров, М. (2012) Арттерапията през призмата на диференциалната психология. Под
Печат.

3. във връзка с резултати от художественотворческата дейност:
а)
участие
в
проекти,
членство
в
творческа
организация,
художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат
форум;
б) създаване на произведения на изкуството с национално и международно
признание
4. други значими постижения (по преценка на кандидата):
Лекционен курс по програмата ERASMUS в Института по Политически науки към
Университет Гренобле ( Institut d’Etudes Politiques –IEP, Grenoble ) Франция. Тема:
Интеграция на хората с умствени увреждания в съвременното общество.
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