
 
 

  
1. luokan matematiikkaa Varga–Neményi -menetelmällä 

 

Aika:    ma 2.8.2021 klo 9-15 

ti 3.8.2021 klo 9-15 

ti 21.9.2021 klo 9-15 

ti 16.11.2021 klo 9-15 

ke 9.2.2022 klo 9-15 

kurssin kokonaiskesto 30 h 

 

Paikka:   Kutojantie 12, ESPOO (Keran aseman vieressä) 

 

Järjestäjä:  Varga–Neményi ry 

 

Kohderyhmä:  erityis- ja luokanopettajat, kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat, 

resurssiopettajat, koulunkäyntiavustajat 

 

Osallistujamäärä:  kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 20  

 

Kouluttajat:  Varga-Neményi -menetelmäkouluttajat KM, luokanopettaja Kirsi 

Puumalainen ja KM, luokanopettaja Tanja Törn 

 

Kuvaus:   Kurssin tavoitteena on antaa opettajalle valmiudet opettaa 1. 

luokan matematiikkaa 2016 opetussuunnitelman ja unkarilaisen 

Varga–Neményi -menetelmän mukaisesti. Kurssilla perehdytään 

menetelmän periaatteisiin sekä teoreettisesta että käytännön 

näkökulmasta suomalaisen opetussuunnitelman mukaan ja sitä 

laajentaen. Menetelmä perustuu lapsen omakohtaisiin 

matematiikkakokemuksiin. Menetelmässä pohjustetaan 

monipuolisesti matemaattista ajattelua. Lisätietoa menetelmästä 

www.varganemenyi.fi ja http://solmu.math.helsinki.fi/opetus.html. 

 

http://www.varganemenyi.fi/
http://solmu.math.helsinki.fi/opetus.html


 
   

Koulutus noudattaa Matematiikkaa 1a ja 1b -oppilaankirjojen 

etenemisjärjestystä ja aikataulua.  

 

Materiaalit:  Kurssihintaan sisältyy Opettajan tienviitta 1a ja 1b OPS 2016 sekä 

Matematiikkaa 1a ja 1b -oppilaankirjat ja niihin kuuluvat liitteet, 

jotka toimivat kurssimateriaalina. Kirjat toimitetaan kurssipaikalle 

kurssin järjestäjän toimesta.  

 

Hinta:   Koulutuksen hinta on 375 € (sisältää alv. 24 %). Yhden 

koulutuspäivän hinnaksi tulee siis 75 €.  

 * Jos olet tilannut luokallesi Matematiikkaa 1a ja 1b -oppilaankirjat, 

sinulla on jo entuudestaan Opettajan tienviitta 1a ja 1b -kirjat etkä 

siten halua niitä itsellesi kurssimateriaalina, koulutuksen hinta on 

sinulle 352 € (sisältää alv. 24 %). Yhden koulutuspäivän hinnaksi 

tulee siis 70,40 €. 

Kurssimaksu lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi 

sähköpostiin heinäkuun puolivälissä ja se tulee maksaa eräpäivään 

mennessä. 

 

Matka- ja ruokailukuluista osallistuja vastaa itse. Ruokailu tapahtuu 

omin eväin tai lähistöllä olevissa lounaspaikoissa.  

 

Muistathan, että jos maksat kurssin itse, voit vähentää 

kurssimaksun verotuksessasi. Verotuksessa voit vähentää myös 

ruokailu- ja matkakustannukset, mikäli työnantaja ei maksa 

päivärahoja ja matkakustannuksia.  

 

Jos työnantaja maksaa koulutukseen osallistumisen, saa se 

vähentää arvonlisäveron verotuksessaan, jolloin työnantajan 

hinnaksi jää 302,42 € (alv 0 %) ja siten koulutuspäivän hinnaksi 

60,50 € tai kurssimateriaalin pois jäädessä 283,87 € (alv 0 %), 

jolloin yhden koulutuspäivän hinta on 56,80 €. 

Ota tässä tapauksessa selville työnantajan laskutusosoite, 

OVT-tunnus, välittäjätunnus sekä viite ennen 

ilmoittautumista, sillä nämä laskutustiedot täytyy täyttää 

ilmoittautumislomakkeeseen. Paperisia laskuja emme lähetä.  

 



 
 

Lisätiedot:  koulutuskoordinaattori Tanja Törn, torn.tanja@gmail.com  

 

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 

tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. 

Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen 

hinta. Osallistujan voi myös vaihtaa. 

Ilmoittaudu viimeistään ma 12.7.2021 oheisella lomakkeella 

https://forms.gle/UtTAggbgNnQsQC84A 

 

Jos lähikoulutus joudutaan perumaan koronarajoitusten takia, pyritään se toteuttamaan 

kuitenkin etäkoulutuksena. Tieto koulutuksen toteutumisesta ja tarkempi info lähetetään 

ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiin.   

https://forms.gle/UtTAggbgNnQsQC84A

