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Резюме. В настоящата разработка се разглеждат иновационните методи 
на обучение. Прави се съпоставка между традиционното и иновационното 
обучение. Търси се оптималният вариант за работа с учениците. Изложени са 
приложението на казуса и ролевата игра като иновационни методи.
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В последните години много се говори и се правят опити за промяна на об-
разованието в България. На преден план се поставят възпитанието и развити-
ето на личността на ученика. Ето защо в контекста на глобалната цел на обра-
зователната промяна, свързана с поставяне на индивидуалността на детето на 
първо място, трябва да бъде преосмислена ролята на учителя. Съвременното 
образование не може да се основава на едностранното взаимодействие, уп-
ражнявано от учителя към ученика, а изисква педагогическо взаимодействие 
между тях. Иновациите и иновационната дейност, като проблем на образова-
нието, са сравнително нови, оригинални и богати по съдържание. Иновациите 
са в основата на развитието, двигателят на обществения прогрес.

Съществуват различни определения за това какво представляват инова-
циите. Терминът иновация (innovate) означава „внасям новости“ или „пра-
вя промяна“. От западната литература се срещат три тълкувания на термина, 
очертани най-добре от Н. Лин и Дж. Золтман.

1. Терминът иновация, който се употребява като синоним на изобретение, 
като създаване на ново образование чрез творчески процес.

2. Иновацията се разбира като процес, при който една съществуваща вече ино-
вация се възприема от даден човек – става част от неговото познание и поведение.

3. Иновацията се разглежда като описание на нещо, което е било изобрете-
но и се смята за ново, независимо от възприемането или невъзприемането му 
като внедряване и разпространяване на това ново.
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Иновацията е раждане на нещо ново, новост. Но иновацията е невъзмож-
на без възобновяване на стари мисли, без връщане към изгубеното от съвре-
менното общество. Не можем да откриваме новото, без да се връщаме към 
старото. Иновацията е пресичане на традиции. Тя се разглежда като основен 
двигател за развитието на обществото и социалните отношения.

Един от пътищата за въвеждане на иновации в образованието е формиране 
на образователна технология. Педагогическата дейност има творчески харак-
тер, който дава отражение върху нейната технология, затова може да се каже, 
че в образованието реално съществува технологичен процес. Основна задача 
на педагогическата технология е да създава най-благоприятни организаци-
онни, методически, технически и други условия за ефективно използване на 
методите и формите на обучение и възпитание, на дидактическите материали, 
на техническите средства за обучение.

Обучението по „Обща теория на счетоводната отчетност“ предполага при-
лагането на традиционни методи на обучение поради естеството на изучава-
ната материя. Предизвикателство за педагогическата практика в изучавана-
та дисциплина е прилагането на иновационни методи, които да предизвикат 
интерес у учениците относно иначе „сухата материя“. Така традиционното 
обучение, което има репродуктивен  характер, да се модернизира, като се при-
ложи иновационен подход към учебния процес. На преден план излиза зада-
чата за формиране на качества на мисленето, паметта и вниманието, които да 
позволяват на обучаващия се самостоятелно да усвоява постоянно обновява-
щата се информация, като му се дава възможност да я обогатява и допълва, 
а учителят да контролира и подава насоките на учениците за тяхната изсле-
дователска и самообучителна работа. Вниманието е насочено към детската 
личност, нейната индивидуалност, активност, самостоятелност, интереси, по-
требности и особености. Всеки учител отлично знае и разбира факта, че суха-
та лекция, макар и блестящо подкрепена с факти и примери, няма да има този 
ефект, ако учениците не са заинтересувани и чувстват досада и скука. Водеща 
тук е идеята не толкова да се дават знания, колкото да се осигурява цялостно 
развитие на децата и да се формират умения за наблюдаване и самостоятелно 
достигане на обобщения. Ролята, която се отрежда на учителя, е предимно 
помощна, посредническа, консултантска, стимулираща, като в същото време 
той получава най-голяма свобода за творчески изяви и подходи.

Ефективността на обучението зависи от много фактори, един от които е 
ангажираността на ученика в свързани в обучението действия. Традиционна-
та образователна практика е основана на предпоставката, че знанието е нещо, 
което може да бъде предадено непосредствено от учителя на ученика. Пасив-
ната, ориентирана към четене и писане педагогика с традиционно съдържание 
и организация се приема като норма. На теория се поощрява „участващото“ и 
интерактивно, манипулативно, съсредоточено върху ученика, съсредоточено 
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върху резултата обучение, но тези практики се срещат често в действител-
ността.
ТРАДИЦИОНЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
МОДЕЛ

ИНТЕРАКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
МОДЕЛ

Усвояване на информация, необходима 
за успешно представяне на изпита.

Осъзната потребност от информация.

Идентификация и решаване на проблеми 
в структурирана и статична обкръжаваща 
среда.

Идентификация и решаване на проблеми 
в неопределена и динамична среда.

Прилагане на знания и умения 
към специфични случаи и ситуации.

Приспособяване към информационните 
ресурси.  Превръщане на информацията 
в годен за приложение ресурс.

Основава се на взаимодействието 
„учител –  ученик“.

Основава се на взаимодействието 
„ученик – ученик“ с работа в екип.

Учителят прави индивидуалните оценки 
и атестации и осигурява обратна връзка.

Учителят и ученикът съвместно правят 
индивидуалните оценки и атестации и 
осигуряват обратна връзка.

www. ivanpivanov.com

Интерактивните методи се съчетават с груповата работа. Чрез тях учени-
ците се поставят в ситуации, в които има взаимодействие на основата на диа-
лога, обсъждането, сътрудничеството. Такива методи са:

– Обсъждане – чрез него учителят и ученикът обменят информация, спо-
делят опит и идеи, мисли и чувства. Допуска се задаване на въпроси не само 
от учителя. Основен метод за групова работа.

– Дискусия – обучение чрез разрешаване на спорни въпроси и проблеми, 
уточняване на противоречията, изграждане на теза и антитеза, обобщаване и 
систематизиране на резултатите.

– Визуализация – използват се рисунки, снимки и др. за по-лесно запомня-
не на събития, процеси, факти. Провокира се мислене у учениците.

– Мозъчна атака – методът организира ученическа група или клас свобод-
но и бързо да изказват идеи в отговор на зададен от водещия въпрос. Направе-
ните предложения от  учениците за определеното им време се оценяват чрез 
обсъждане, след което се излага вярната теза. Този метод се използва за сти-
мулиране на творческата активност на учениците по дадена тема.

– Упражнение – най-често използваният метод. Обучението е ориентирано 
към развитие на личностните и социалните умения. 

– Казус – възможно най-близко до действителността описание на реална 
ситуация на вземане на решение. Няма едно правилно решение, а различни 
алтернативни възможности, които имат предимства и недостатъци. Ученикът 
трябва да разграничава важната от неважната информация, да анализира си-
туацията и да разработва решения на проблема.
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– Дидактическа игра – пътят на познанието става по-достъпен. Игрите съз-
дават познавателни ситуации, близки до опита на учениците. 

– Ролева игра – успешно събира в едно познавателната активност на обу-
чаващите и атмосферата на релаксация и забавление. Учителят играе заедно 
с учениците. Задължително всяка игра завършва с оценяване и обсъждане на 
извършеното.

– Симулации – това са стратегии на преподаване и учене, в които учени-
ците активно участват във вземането на решения. Симулацията е събитие, 
учениците са участници в него и го формират. Те имат роли, функции и за-
дължения.

– Проекти – това е система от дейности, насочени към работата по опреде-
лен проблем. Този метод дава възможност на учениците да генерират идеи, да 
съобразяват, да планират, т.е. да изпълняват  цялата дейност.

Всеки учител търси оптимален вариант при приложение на традиционните 
и иновационните методи. „Обща теория на счетоводната отчетност“ е пред-
мет, който предполага използването на традиционните методи. Материята из-
ползва точни понятия, факти, документи. Всичко това изисква точно предава-
не на информацията от страна на учителя и точното є пресъздаване от страна 
на ученика. Това не означава, че не могат да се използват и иновативни методи 
на обучение. Дори напротив, предизвикателството да се приложат тези мето-
ди в учебен материал, който не предполага творческо мислене и генериране 
на нови идеи, е голямо. Това, от своя страна, ще представи счетоводството 
пред учениците по много по-интересен начин, ще привлече вниманието им и 
ще задържи интереса им. 

В таблицата по-долу са показани използваните традиционни и иновацион-
ни методи според учебното съдържание.

№ УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ИНОВАЦИОННИ 
МЕТОДИ

1. Счетоводството к
ато информационна
 и контролна система

Изложение; Работа с учебник; 
Упражнение

Обсъждане

2. Обекти на счетоводството Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна доку-
ментация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия

3. Способ на балансовото 
обобщаване

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Дискусия

4. Система на счетоводните 
сметки

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; Диску-
сия; Мозъчна атака



27

Иновационни методи на обучение...

5. Кореспонденция 
на счетоводните сметки 
и счетоводни статии

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия

6. Документиране на стопан-
ските операции

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; Диску-
сия; Визуализация

7. Инвентаризация Изложение; Беседа; Работа с 
учебник и характерна счето-
водна документация; Упраж-
нение

Обсъждане; 
Дискусия; Казус; 
Ролева игра

8. Оценка, калкулация и 
сводка – способи на сче-
товодното отчитане

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия

9. Текущо счетоводно отчи-
тане

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия

10. Класификация 
на счетоводните сметки

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна доку-
ментация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия

11. Организация на счетовод-
ния процес 
в предприятието

Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия; Проект

12. Счетоводни стандарти Изложение; Работа с учебник 
и характерна счетоводна 
документация; Упражнение

Обсъждане; 
Дискусия; 
Визуализация

Ще разгледаме приложението на иновационните методи в урочната едини-
ца „Инвентаризация“. От таблицата по-горе се вижда, че са предвидени из-
ползването на: Обсъждане, Дискусия и Казус. Тези три метода са приложими, 
предизвикват интереса у учениците, но не бихме могли да ги приложим, ако 
преди това не сме приложили традиционните – Изложение, Беседа, Работа с 
учебник и характерна счетоводна документация. След като учителят направи 
своето изложение на учебния материал, то може да се приложат вече и инова-
ционните методи, където учениците могат да развият своя творчески потен-
циал. Имайки предвид материята, най-подходящо е приложението на казус и 
ролева игра. 

При приложението на ролева игра учениците се поставят в реална ситу-
ации, като им се дава за задача да извършат инвентаризация на една класна 
стая. Класът се разделя на групи – едната извършва същинското преброяване, 
а другата провежда контрол върху извършения процес и попълнените доку-
менти. Учителят играе ролята на ръководител на предприятието. След това 
извършва оценка на дейностите. Така учениците сами  извършват процеса на 
инвентаризация и след това попълват Инвентаризационен опис и Сравнител-
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на ведомост – характерните счетоводни документи. Тук отново наблюдаваме 
преплитане на традиционните и иновационните методи.

Приложението на казуса също е много подходящо, защото учениците се 
поставят в ситуация, която е близка до действителността. По този начин се 
стимулират да дадат решения на проблема, като решенията са повече от едно. 
След обсъждане избират най-правилното. Например:
Казус: при проведена редовна годишна инвентаризация на активите и па-

сивите е установена липса на основен материал за 600 лв. (отчетна стой-
ност). Част от липсата, в размер на 100 лв., е резултат от промени във 
физико-химичните свойства, които са в рамките на допустимите норми. 
Предложете кой има вина за останалите липси. Предложете начина 

на документиране на събитията. Съставете необходимите счетоводни 
статии.

От гореизложеното можем да направим извода, че в „Обща теория на сче-
товодната отчетност“ не се използват само традиционни или само иновацион-
ни методи на обучение. Те са неразривно свързани и се използват от учителя 
при организация на учебния процес в зависимост от групата (класа) ученици, 
нивото на усвояване на знанията. Търси се оптимален вариант  за комбинира-
не на двата вида.
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INNOVATIVE METHODS IN TRAINING ON GENERAL 
THEORY OF ACCOUNTING SUBJECT

Abstract. Some innovative teaching methods are considered. A comparison 
is made between traditional and innovative methods of teaching. A study on the 
optimal methods for working with students is made. Exhibited application of case 
studies and role play as innovative methods.
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