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Настоящото изследване има за цел да уточни критерии за идентифициране на
ученици в риск от отпадане и чрез проучване на специфичните им потребности да
предложи подходящ дизайн за електронно обучение по химия и опазване на околната
среда. Основната хипотеза на изследването е, че ориентиран към специфичните
потребности на учениците в риск дизайн на електронно обучение, в които се отчитат
нагласите на учениците към природонаучната им грамотност, обучителните трудности
които срещат и практическите им интереси (като пример - изучаваната професия в
професионалните гимназии) може да подпомогне намаляването на риска те да отпаднат
от училище. Придържайки се към разбирането, че електронното обучение предоставя
разнообразни възможности за индивидуализиране на процеса на обучение и разширява
времевите граници и тренировъчно-практическите му възможности, смятаме че с
подходящ дизайн може да бъде използвано успешно за повишаване на
природонаучната грамотност и като едно разумно решение на проблемите с отпадането
на ученици от училище.
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Мотивите за участието ми в конференцията са няколко – най-напред като
преподавател имам възможността да участвам в обсъждането на актуални проблеми на
организацията на обучението (което е и пряко свързано с изследователската ми работа
като докторант) по химия. Самото представяне на доклада – базиран на изследването на
проблема с отпадането на ученици от училище, което е част от дисертационното ми
изследване, дава възможност за получаване на обратна рвъзка от широка академична
аудитория и контакти по темата със специалисти в областта на организацията на
обучението. Не на последно място участието в конференцията ще ми даде възможност
да популяризирам обучението в докторантското училище и да придобия нов опит.
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