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Fakultatyvai

-

diferencijuoto mokymo forma a tskiroms lavinimo turi

nio temoms gilinti ir pksti. h1k11Jtatyviniai darbq 11žsiėmimai padeda rnoks
leiviam\ jgyti praktiniq g<tt nyhinio darbo įg.lld.žit).
FakultatyVlĮ

turinį numato pats darbų

mokytojas , atsižvelgdamas j s a

vo galimybes, mokinių polinkius, esama� S<jlygas. jvairios fakultatyvinių už
siėmim11

h1rrn.1s padeda s11domin1i rnnksk:ivius, skatina jti pažintinius ir pro

fesinius interesus, ugdo gabumus, savarankiškumą.

Fakultatyvinis darbq mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklo

se buvo

įvestas 1958

kyklos ryšio

su

m<:tais. Vykdant l 958 m. priimt'! įstatymą

„

D ėl mo

gyvenimu stiprinimo ir tolesnio liaudies švietimo vystymo

Taryb1Į Licturnjc" buvo plečiamas darbinis auklėjimas. Lietuvo�·Švietimo
ministerija patarė organizuoti mokyklose fakultatyviniu� kursus, suda rant
atskiras grupes mokinių, kuri e norėttĮ jgyti daugiau žiniq ir praktinio dar

bo įgūdžitĮ. Ministerija šiems kursams p are ngė programas. Fakul tatyvi



niam<t kursams buvo skirta po 1-2 savaitines pa moka s n u o vi e ner ilĮ iki
dvejų metų la i ko tarp iu

f15]. 1958/59 mok slo

metais fakultalyviniai kursai

buvo įvesti į 200 mokyklų. Kitais metais jų dar padaugėjo. AukštesnilĮjų
klasių moksleiviai mokėsi žemės ūki o meclu1nizacijos, stalitĮ šaltkalvių,
,

audėjų, daržininkų, kulinarijos, siuvimo ir kt .

(8].

Lietuvos TSR švie tim o ministras M. Gedvilas

1959 m.

savo praneši



me nurodė, kad mokyklose įvesti įvain1s fak ultatyvinia i kursai padeda
·moksleiviams gilinti p asirinkt os specia lybė s teorines žinias ir p rakt inius
jgūdžius [6].
Apie dvylika tūkstančių vyresniųj ų klas ių moksleivių, kurie dar turėjo

baigti vidurinę bendrojo lavinimo mok'}'klą pagal senuosius mokymo pla
nus, mokėsi fakutla tyviniuose kursuose žemės ūkio mecha niza vimo, kolūki
nės gamybos apskaitos, mašinraščio, namlj ruošos, pienininkystės, sodinin

kystės ir kitų specialybių [3].
Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje buvo <•rganizuotos me ta l o ir

medžio apd ir bi mo, mašinraščio, b uhalterijos, automobilizmo, namų
ruošo� fllkultatyvinės grupės. Tačiau trūko mokymo hazės, mokyto jų,
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rrwbkiviai buvo per daug n11kra11ti pumokn1ni� i1 ui.klasiniu darhu. To

dėl mokyklc,je paliklti� tik trys hkull;:tyvinės grup1;s: d vi namq ruošos
(kulinarijos ir siuvirnoJ ir at1!i1rnuhiiiz111n. Šioms 1�rnpėms m ok ykla buvn

įsirengusi

kabi11etus.

h1kultatyvinius ui.oii:mimm karl:J per �availt; muks!eiviai lankydavo

noriai, no rs nei mai\lo produktais, nei audiniais mokyk l a neaprūpindavo.

Juos įsigydavll paC:·ios rnukinr:s. V1"lia11

mnkykk1je

buvo palik!l1s tik namų

mošos fakullalyvas [ 17j.
1958/.'i')

m. rn.

pradži,1j e rnint"toji vidurin('. mokykla nebuvo pasiruoš u 

�i fakultat.yviniq kurn1 Prganizavimui.

Tai įrndu

mat ni ali n ės

mokymo ba

zės, kvalifikuo1t1 kadrq lrf1kurnas. mt>l.;skivi11 ir jtĮ tėv11 Il('pasilenkinimas.
Atsisakius kai kuritJ lakul!alyv11. padl is pagciėjo.
Jlhil

m.

mokyklos aktyv i ai <�rrn:·si organizunti p rak tinius fak111tatyvi

ni11s kmsus. Buvo i;uspn;sta pager inti šil/ kur�q lyg.į, užtikrinti besimokan
ėi11 mobicil'ilį praklini paruoqną
Krctingos, l'lu ng&s. Roki<.kio

ir kai kmiuse kit 11 rajom1 mukyklosc mo ks

lc iviq gamyl>im; praktika buvo urganirnPjama dirbant pagal fakultatyvinitĮ
117si(·rnimq progrnnws įrnnn&sc, gamyklose. koliiki11ost', mcchaninL·se dirh.

t11v(·sc l 2.'IJ.
Kai

kuri11se

hern)rojn lavinimo mu kykl os e vi�uomenei naudi n gas dar

b;1s buv11 pradėtas

nr ga

niw ot i

fakultatyvuose.

Štai Kapsukovidurinėjc mo

kykloje-internate fakultatyvuose buvo rengiami staliai, daržininkai, siuvė

jai, kulinarni. L1kullatyvus šioje mokykloje lankė visi V-XI klasi11 mokslei
viai. Kai kmic lankė net po du fa k ultatyvu s .

Šaltkalvysks fakultatyvas šioje mokykloje buvo dėstomas penkcrius
metus. MPbleiviai išmokdavo dirbli su dilde, ki rtikli u , pjūkleliu. Jie ga min

davo langams lankstus, haldq fabrikui -- faneruotes, šviesluV11s, narvelius,
roguic�. Vt:liau mokiniai išmokdavo dirbti Sll staklėmis, atlik t i metalo teki
nin1<1 d :11IH1s. Baigi; mokykh1 vaikinai galėdavo dirbti ht:ndro profilio tre

cios k:til'�JHijt1S Šaltkalviais.

lh dvidc�imt IX-X klasitj rnngaičitĮ lankė s i u v i mo fakultatyvą. Jos

'llI\if 1;1.1.i 11d;1vn

w

siuvimo rna.fowrnis, .i'! darhu, išmokdavo savarankiškai pa

�;1 fi111 i '111ulki11s gedimus. p a sis iū t i nlbtĮ.

f-l:lf111) rnošm fa k ult atyvas pagilindavo mokinitĮ J:inias pagal V-VII kl.

1111111a1v1 :1 prorr:-nn:1. Jos

"'" i1
linitJ

:l'

il!l<I

mn kyd avo\ i

virimo,

kep�mo, k onse rva vi mo stalo

l'vhko:if·ivis. kt-lni11s nwt11� f;1nkv> lakuliatyv:1. įgydavo teorinitJ irpra�:

q-Je<"ialybės fo1iu. i\ mokd a vo dirl1ti

knnkrcltJ d.irli<\. 'l ai (HHkdavo bai

g,u�i<"111s 111l'kyklą kn1�via11 pa�irinkti nori111;1 sp1·cialyht;. Fakullatyv11i

j�1 rn.:;kykl.i i
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,

11 KI

P"' reiti prie gamybini11 klasiy.

pa(k

Plcčia ntis gan �ybiniam mokynll_i_i , da11g�lyje bendrojo lavinimo mokyk

_
lų buvo at� 1saky t a lakultatyvq arha Jiems skirtos valandos atiduotos visuo
mcninci-gamyhinei praktikai [l 7,

16J.

19()3/b..J. mokslo mcltj mokymLJ plane mie s to vidurinės be ndrojo lavini
mo politechninės darbo m< 1\.:yklus Sll gamybini u mokymu lX klas ei , fakulta

tyviniam<; užsiėm i mami; buvo skirtos 2 savaitinės pamokos

[9].

Mokyklos jas

panaudodavo _gana įvairiai .
1966

m

l.KP CK i r LTSR 1v!inistn1 taryba, remdamosi s ąj u ngin iu nu

tarimu, priėmė nutarimą „Dėl darbini o mokymo vidurinėse bendrojo lavi

nimo mokyklose dalinio pakeitimo". Buvo nust atyt a, kad vidurinėje mo

ky kloje moksleiviai

igyja vidurini henurąiį bei politechninį i šsilavinim ą ir
,n1klėjimą, l1 esant s;1lygo111s ir profesinį rengimą [23]. Buvo sudary
tos galimybė� geriau pe rte ik ti mokymo daiykus, atsižvelgiant į mnkiniii po
linkius ir int.::n:sus. Salyje jv1:sws dvi diferencijuoto mokymo formos: VH
XI kl. fakultatyviniai u/.siėmimai, o IX--Xl kl. d a r ir a t �kin1 dalyklĮ sustip 

dar bin į

rinto teorinio ir praktinio mokymn u.žsiėminrni.

Minėtas nutarimas turėjo įtakos agrochemijos pagrindlĮ

fakultatyvi

nio kurso atsiradimui mokyklose. Moksleiviai, mokydamiesi šiP ku rs o, gi
li no chemijos, biologijos žinias, įgydavo naujq ž.iniq ir įgūd/.itĮ žemė s Clkio
darbams atlikti mokyklos mokomajame bandym11 sklype. Pavasarį moki
niai tirdavo įva irias

tr�1šas, jtĮ naudojimą augalq tręšimui, augindavo au

galus hid roponi niu bfidu. Užsiėmimuose dažniausiai ta ikyti laboratoriniai

ir p rak tin i ai metodai, skiriamos savarankiškos užduotys

[12]. lt)kiu būdu

agrochemijos p agrind 11 fakultatyvinis kursas p a d ėdav o formuoti mokslei
vių politechnines žinias, įgūdžius, ska tind avo domėjimąsi žemės ūkiu.
Švie timo ministerijos

1969no mokslo metlĮ ataskaitoje nurodyta, kad

naujuose mokymo planuose buvo sumažintas privalomtĮ pamokų skaičius
ir padidintas fakultatyvinių užsiėmimų skaičius.

Įvedus į

mok-yklas fakultatyvinius užsiemimus, sumažėjo moksleivių,

užsiiminėjančių būreliuose, ypač dalykiniuose, skaičius. Tai paaiškinama tuo,

- k ad p adidėjo m ok i ni11 darbo krilv i s ir sumažėjo lė šos, skirtos būrelhĮ vado
vų darbui apmokėti [10).

1969(70 m m mokyklų moks linio

tyrimo imtitutas parengė radiotechni

kos (VII-VHI kl), traktorių (VHI kl), techninių medžiagq apdirbimo pagrit1-

dų (VIII kl), sodininkys.tės (Vll-VIH kl.), daržininkystės (VH-VIU kl.), gėli
ninkystės (VII-Vlll

kl.)

fakulta tyvin ių užsiėmim4 programas. 1970/71

buvo parno štos automobilio (IX-XI kl.) ir bui ties kultūros (IX.-XI kL)

m.

m

fakulta 

tyvtĮ programos.

1972 m vidurinių mokyklų programoje buvo nurodyta, kad "fakulta

tyvini am'> u;}siėmimarns pan audo,iama mokyklos mokymo-techninė bazė, taip
719

pat kolūki9, taryb!nil) rn„iq, imnniq mokymo gamybinė hazė
. lmra1' ) '' [""']
„„ .

ceclrn1,

(mokoinici- i

·

Fakultatyvini;1111s praktikumams IX--XI

daugiau kaip dvi valandos per savait<;.

diotechnikos,

klasėje buvo skiriama ne
Fakultatyvinius eieklrotci:hnikos, ra ..

rnctalq <1pdirbimo, autuim1bilizmo ir kitus užsiėmimus buvo

siūloma vesti dviem variantilis. l'irmasis numatė prnpli�sti

tcd1nikos srities,

a ntras is - technologijos Hilies mokinių žiniHs ir įgi1dl.ius.
Pirmąjį fakultatyvinitį ttl.siėmimq variantą pasirinkdavo tos mokyk
los, kur buvo gerai įrengti atitinkami kabinet;ii. i'er užsiėmimus pagrindi
nis dėmesys buvo 5kiriamas pratimam�. laboratoriniams ir praktikos dar
bam� f 19, 13].
l

l

!

l 1:. El<·kl.krnkchnik•" fiikultutpfoio praktikumo ll'rninis plnr111s
\1 rnrhinlu>)

[[[--- -------·--e n

e

va1,uid��-

·1 <'11\V� J'c1
1 "-d-i r-ii_n_i a_
s

l.

2.
3.

lX klasė

Pa.1;rindi11ė·s /inios
Elektros

_
skaičius

_
__
_ _____

12

apie ,.J,•ktrinius irPngirnu·,
t'l1ergijc1s gamybd ir P"skirstymas.

Vartotojq aprūrinim,1s elektros energija

Elektriniq apš v i eti m o

irengini1\ rrcjektavimo,

matavimo

ir eksploatavimo pagrindai

4.

Nuo]atin<;S srovės·elektrini�s grandinės

5.

Magnetinės
Iš viso:

7.

8.

9.
10.

22
22

8

grand in<;s

6
70

X - XI klasė
6.

_,___

Kint.1mosios sron;s elektrinės grandinės

Elektriniq ir radiotechniniq

m atav imų

teorija ir technika

Elektriniq mašinų ir aparati1 darbas
Automatikos pagr indai

Elektrinių j ėgos jrengimų pwjektavimo, mont:avimo ir
eksploatavimo pagrindai

Iš viso:

20

14

8

12

16
70

140

Iš viso:

Antrasis fakultatyvinių užsiėmimų variantas tiko toms mokykloms, ku
rios organizuodavo užsiėmimus mokymo gamybinėje bazėje: įmonės moko
majame

ceche, gamybini ame mokymo kombinate.

Mokyklos, turinčios
ves, pasirinkei a\
220

,1

gerai įrengtas medžio ir metalo apdirbimo dirbtu

metalt1 <tpdirbimo fakultatyvinius užsiėmimus. č:ia buvo

siekiama pagili111i mokskivių bendrąsias kchninr� ir lcchnologi11cs i;altknl
vystės arba medianinio metalų apdirhimo žinias ir įgihl.litts (19 34J.
•.

2 lentelė.

i''ekultetyvinl•t metalų optlirbimn prnktikumo
phmes

&__ __

'

[[·-------·-----------·-�

1.

2.
3.

4.

5.

6.

·

.

femos

pavdJm111::
·

..�-

·

---·-----------

Pagrindinės t ini os <1pic mechaniką
Melall\ apdirbimo technologiniai pwcesai
Ekskursijos i melah1 apdirbimo įmones
lš vi;;o:

procesai (tęsinys)
Ekskursija i metalų apdirbimo įmone;, siekiant supažindinti
mokinius su tos įmonės energetine bi.lZ.e, mechanizavimu,
·

·

8

--------Tu·----·

X - XI klasė

automalizadmu, planavimu ir organizavimu

..

----··-· ---.

20
42

ir mechanizmų į ren gim a i

Technologiniai metalų ap d i rbim o

lš viso:
Iš viso:

J1��i�:�� 1
V<l<1

·-·---·----- -·-

·

rx klasf>

Elektriniai mašir nt

kmlnis

18

44

8

70

140

LKP CK ir Lietuvos TSRS M inistrų tarybos 1978 m vasario mėn. 6 d.
nutarimu Nr. 32 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių mokymo, auk
lėjimo, jų rengimo darbui tolesnio tobulinimo" buvo nuspręsta padidinti
IX - XI kl. darbinio mokymo laiką nuo dviejų iki keturių valandų per savai�
tę. Sutvarkyti fakultatyvinius užsiėmimus: palikti jų tiek, kiek buvo numa ly
ta tipiniame mokymo plane [2].
·Pedagogas J. Janaitis, įvertindamas tuometinę šalies mokyklų padėtį,
nurodė, kad esant klasinei pamokinei sistemai, sunku diferencijuoti moky
mą. Nukenčia gabesni mokiniai, jų gabumai ne visuomet pastebimi ir išski
riami. Tą padėtį, J. Janaičio nuomone, galėjo pataisyti fakultatyviniai užsi
ėmimai, kurie padėdavo suteikti specialių žinitĮ, atskleisti ir ugdyti mokinių
sugebėjimus, pasirinkti profesiją [13].
Plečiantis profiliniam darbiniam mokymui (įvestas 1973{74 m. m),
1978 m. penkiose Kėdainių rajono mokyklose buvo pradėta dirbti pagal mi
nėto mokymo programas. Mokinius bandyta skirstyti į fakultatyvines gm
pes pagal jtĮ sveikatą, profesinį kryptingumą ir asmenines savybes. Kėdai
nių 2-ojoje vidurinėje mok"Ykloje moksleiviai pradėjo mokytis keturių tipq
profilinėse klasėse. Kiekvieno profilio klasėje buvo organizuoti skirtingi fa
kultatyvai. Pavyzdžiui, technikos klasėje - siuvimo ir buities kul tūflJs fa\rnl
t:Wiv·1i mer�.aiti·m.\ dt:ktrntedmikos ir metalo apdirbimo !Jerniulrnnr,;;. Mn-

kykloje atlikti tyrimai parodė, kad 80-95% mokini tĮ profc1>iniai ke t i nim ai

ati t ik o klasės profilį ir užklasinę veiklą. Štai 60% IX techni nės klasės ber

niukų rengė si ta pti va i r uotoja i s, r adiot echnik ais, suv irintojais 25%- dirbti
,

ap tarna vimo sferoje. 80% šios k las ės m ergaiči ų pl anavo dirbti aptarnavimo
sfe roj e, 20% - įgyti me di ci nos sesers arba laborantės spe cia lybę [7j.

S ustiprinto fa kultatyvinio m ok)'m o s ėkmę Kėdainių 2-ojoje vidurinėje

mokykloje lėmė gera materialinė bazė, p atyrę mok)'tojai. Fakultatyvinio pro
filio mokymo o rga n iz avimas sk a ti n o ped agogus ge ria u pažinti moksleivių
norus ir sugebėjimus [7]. Apibendrindami pa t eiktus faktus, galime daryti
išvadą, kad tink amai organizu ot as fakulta tyvinis moky m as duoda teigiamu s
rezultatus tik tuomet, jeigu sudarant mokinių grupes atsižvelgiama įjtĮ inte
resus ir p rofesi nį kryptingumą. Tada g alim a o rganišk ai s us ie ti bendrąjį lavi

nimą ir specialq darbinį mokymą.
1980 m buvo išleistos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos fakultaty
vini'Ų užsiėmim11 programos. rak ult a tyvi nėjc buities kultūros progra moj e bu
vo skirta 140 val. IX-Xl klas iu moksleivėm'l. Daržininkystės ir sodini nk ystės
VII-VIII kl. fakultatyviniams užsiėmimams buvo numatyta po 70val. [IJ.
1979/80 m. m. vidurinės bendrojo lavinimo politechninės darbo mo
kyklos mokymo pla ne fakulta tyvin ia i užsiėmimai buvo numatyti t a i p : VII kla
sei 3, VIII klasei 3, IX klasei- 4, X klasei- 2, XI klas ei - 3 [11].
Daugelyje Lietuvos bendrojo lavinimo vidurini11 mokyklų buvo dėstomas
automobilizmo kursas arba šio dalyko fakultatyviniai užsiėmimai.1979;80 m m
šis kursas įvestas Pan evėžio rajono Raguvos vidurinėje mokykloje. Mokyklos
kartingisllĮ būrelis p eraugo į automobilio-kartingo fakultatyvą. Techninių dar
bų mokytojo J. Strazdo vadovau jami mokiniai lia lavino savo gabumus, plėtė
interesus. Per trejus metus mokykloje buvo parengta 16 k a nd idatų į sporto meis-

-

· 1rus, 31 pinnojo atskyiio s port ininkas, daug žemesnio atskyrio sportininJ...1.Į.

Še·

šis mokyklos kartingus pagamino patys moksl eivia i per fakultatyvinius užsiėmi

mus. Mokiniai susipažindavo su k ar lingo kon�trukcija, mokė si darbo brėži.ItltĮ
sudarymo technologijos, detalių gamybos, surinkimo, išb andydavo mašinas (21].
Automobilio-kartingo fak-ultatyvinfai užsiėmimai leido p asireikšti paauglių tech
ninei kūrybai, ugdyti techninį mąstymą, p raktiškai pan audot i įgytas žinias.
1984 m gruodžio mėn. mokslinė fakultatyvų taryba, orga nizu ota prie
TSRS Pedagogikos mokslų akademijos, svarstė fakultatyvų vedimą mokyk
lose. Buvo p arengta s dokumentas „Apie fakultatyvinių užsiėmimų organi
zavimą mok)'kloje Jame nurodoma, kad fak ultatyvai priv alomi kiekvienai
".

aštuonmetei ir vidurinei nmk)'klai. M oksle iviai turėtų iš anksto ž i noti , ko··
kie fakulta tyvai veiks, kad galėtų geriau apsispręsti. Fakultatyvų p rogramos

mokytojams tėra odent11cinės. Pedagogas gali nagri nėti ne visas programos
temas (parinkti tik jdornc-snes), pradėti kursą nuo bet kurios klasi;s [ l6j.
222

Vll-Vlll kla�iq fakttlta1yvini11 ul.si(:111inn1 n:dimo lunm1s ir ml'loJai

;11timcsni

bftreli tĮ

vt

ikhii. l X-XI Id. u/„�iė mimq fun1111s - pask a itus , rrnkti

ku m a i arba savarnnki1;k.
. i darbai, ugdantys darbinius jgfidl.ius.
700

1987

IX kl.

atliktlĮ tyrim9 duomenimis (tyrime dalyvavo ·HlO Vili kL ir

rn.

moksleivitĮ), fakulwtyvus Jankė 12,75''(, a�tuntq klas i 1J ir J3,57':;

ucvinllĮ klasi11

mohlciviq.

Iš viso fakullatyviniuosc užsiėmimuose dalyvau

davo 13.27 % mokini11 Į vairim bllreli11s mukyklo�c lankė daug didesnis mo
kinilĮ pro1;entas

[ 14 \.

Pateikti skaičiai rodo, kad palygin ti nedidelis skaičiu.�

paauglilĮ norėjo igyti pnpildomq žinitĮ. bei

įgtidžiq. praplėsti snvo

interesus.

Daugeliui wokslcivitĮ lnbiau p atiko sportas arba kitokia u!klasinė veikla.

Pagal

1988/89

m. m.

mokymo plarn1 pradėta� grįžimas nuo profilinio

darbinio mokymo prie techninių, buities ir žemės iikio darbą Pagrindinė
darbinio

mokymo kryptis X-Xll vidurinės mokyklos klasėse -politechninis

mokymas. X-Xl kL mokymo pla ne nu matyta skirti po 2 valandas per savai

te;, likęs laikas (l valanda) sk i riamas naudoti fakullatyviniams užsiėmimams

pagal mo ksk i vitĮ
1990

m.

interesus [5J.

ŠvieLimn ministeri_ja numatė

X-XI l

klas itĮ mokslciviq darbtĮ

mokymą organizuoti savanoriškumo principu, naud ojant pasircnkamtĮjtĮ da
lyklĮ fak u l tatyvtl valandas.

Buvo nusprc;sta, k ad jd X-Xl l kl. mokinių profesinis arba darblĮ mo
kymas vyksta mukskivitĮ techninės kllrybos ir darbo nam11osc, kitose nemo
kyklinėse jstaigosc, t ai kit'kvicna mokykla skiria rdkiam:1 p amoktĮ ir fa ku l
tatyvt1 skaičhĮ . prikla usoma i nuo susibūrnsitĮ i mokymo grupes mok initĮ skai
čiaus. Lėšos a pmokė ti mokytoj ams 111. darbii pcrkcliamo.s iš m okyklos sąma
tos i atitinkamus ne mokyklinės mokymo įs taigos sqmatq 14].

Dabar

Lietuvos

bl·ndrojo lavinimo mokyklose fakultatyvams skirtas

laika s naudojamas pcdagogtl nuož iūra , atsi.7.velgianl į mokyklos tradicijas,

mokinių ('nlink ius ir pe d agogtĮ kvalifikaciją
fak ul t atyvi nitĮ darblĮ mnkylno tyrimas leidi.ia t eigti kad fakultatyvus
,

lankančių mokinitĮ s kaičius mokyklose yra nedidelis. Tinkama i organizuoti
.

fakultatyvinį darb11 mnkymą dažnai trnkdo silrna materialinė bazė. Moks
kivh1 da rbas

fakultatyvi1osc tl1ri'flĮ

remtis savanoriškumo principu.

l'ACULT,\TIVETl'./\ClllN(; Lll'CRJ\FIS IN UTllUANIA IN 1'.158-1990
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u m 111 ar
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Fa1·ulta\į\·p [pa.-)1illf' may h,l\"t' Jjff,•n•n! fprm'; ib C<'f1l<'ll( is Lit•knJlillt'J \iy
llw l'.'•1dwr. Tl1i' kiml of !<'ad1in�; ,,f era Ils wa' inlrnd11n·d in Lilh11<mia in JQ_<;g

'l h·· Mtick pn·,<·11t•; "lii,torv Pf dn·1'l"J'llU'l1l pf f:ic11ll_,1lin• l<>ad1inp, in 'ixlh,
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s�venth <ind eight decadts. A l the 1nesenl rnornent lime for the focultative tead1-

ing is used on a voluntary basis: it depends on traditions of the

school,

interests

of pupils and qualificalions of teachers. The article concludes that now there is a

small number of pupils attending facultative lessons. One of the main problems

is weak ma te ria l base of mosi of the schoo)s. Pupils atlenda nee of facultative
lessons should remain voluntary.
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