
                                                 
 

  
1. luokan matematiikkaa Varga–Neményi -menetelmällä 

ESPOO 

 

Aika:    ma 1.8.2022 klo 9 – 15  

ti 2.8.2022 klo 9 – 15 

ma 19.9., ti 20.9. TAI to 22.9.2022 klo 9 – 15  

ti 15.11. TAI to 17.11.2022 klo 9 – 15  

ke 8.2.2023 klo 9 – 15  

kurssin kokonaiskesto 30 x 45 min 

Kolmannen ja neljännen koulutuskerran tarkat koulutuspäivät selviävät juhannukseen 

mennessä.  

Jos ilmoittaudut koulutukseen ennen tiedon päivittymistä kurssi-infoon, tarkentunut 

koulutusaikataulu ilmoitetaan sinulle ilmoittautumislomakkeessa antamaasi sähköpostiin 

heti sen selvittyä.  

 

Paikka:   Kutojantie 12, ESPOO (Keran aseman vieressä) 

 

Järjestäjä:  Varga–Neményi ry, yhteistyössä OPH:n kanssa 

 

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. 

 

Koulutus noudattaa Matematiikkaa 1a ja 1b -oppilaankirjojen 

etenemisjärjestystä ja aikataulua.  

 

Koulutuksen suorittaminen:   
 

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.  Koulutus on OPH:n 

rahoittamaa ja sisältää siksi pakollisen etätehtävän tekemisen. 

Tähän osallistujan on sitouduttava. Etätehtävän sisältö on 

suunniteltu vahvasti opettajan arkityöhön liittyväksi, joten lisätyötä 

siitä ei pitäisi koitua kuin tehtävän raportoinnin verran.  

 

Materiaalit:  Kurssikirjoina toimivat Opettajan tienviitta 1a ja 1b OPS 2016. 

Koulutuspäivään liittyvät koulutusdiat ja mahdollinen muu 

materiaali jaetaan koulutuksen omassa GoogleClassroom -

ryhmässä.   

 

Hinta:   Koulutus on OPH:n rahoittamaa ja siksi osallistujille ilmainen.  

 

Matka- ja ruokailukuluista osallistuja vastaa itse. Ruokailu tapahtuu 

omin eväin tai lähistöllä olevissa lounaspaikoissa.  

 

Koulutusmateriaalina käytettävät Opettajan tienviitta 1a:n ja 

Opettajan tienviitta 1b:n jokainen osallistuja hankkii itse tai 

neuvottelee asiasta työnantajansa kanssa. Jos koulullasi ei jo ole 

entuudestaan Opettajan tienviittoja sinun käyttöösi, voit ostaa ne 

yhteishintaan 50 e (sis. alv 10 %). Tarkemmat tilausohjeet 

annetaan kurssikirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä, ja 

niitä noudattamalla osallistuja saa Tienviitat tähän 

neuvoteltuun kurssihintaan sekä säästää myös postikulut. 

 

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


                                                 
 

 

Voit vähentää ruokailu- ja matkakustannukset sekä Tienviittojen 

hankinnan verotuksessasi, mikäli työnantaja ei niitä sinulle korvaa. 

 

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

 

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautuminen on sitova. Osallistujan voi myös vaihtaa. 

Ilmoittaudu viimeistään 11.7.2022 oheisella lomakkeella 

https://forms.gle/kEnu9Rypd8uB52X96 

 

Tieto koulutuksen toteutumisesta ja tarkempi info lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä 

sähköpostiin. Tarkista myös roskaposti ym. kansiot.  

https://forms.gle/kEnu9Rypd8uB52X96

