
                                                 
 

  
4. luokan matematiikkaa Varga–Neményi -menetelmällä 

ESPOO 

 

 

Aika:    to 4.8.2022 klo 9 – 15 

pe 5.8.2022 klo 9 – 15 

ma 3.10.2022 klo 9 – 15  

to 19.1.2023 klo 9 - 15 

pe 17.3.2023 klo 9 – 15  

kurssin kokonaiskesto 30 x 45 min 

 

To 4.8.2022 koulutuspäivä on menetelmän perusperiaatteita kertaava päivä ja vapaa-

ehtoinen heille, jotka ovat käyneet jonkin 1.–3. luokan Varga–Neményi menetelmä-

koulutuksen ja joilla menetelmä on tuoreessa muistissa. Voit toki halutessasi tulla ker-

taamaan perusasioita.  

Jos tämä on sinulle ensimmäinen pitkä Varga–Neményi -menetelmäkoulutus, on kou-

lutuspäivä sinulle pakollinen.  

 

 

Paikka:   Kutojantie 12, ESPOO (Keran aseman vieressä) 

 

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

 

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

surssiopettajat, koulunkäyntiavustajat 

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta 

Varga–Neményi -menetelmästä. 

 

 



                                                 
 

Osallistujamäärä:  kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 20  

 

Kouluttaja:  Varga–Neményi-menetelmäkouluttaja, KM, luokanopettaja, toimin-

nanjohtaja Anni Lampinen 

 

Kuvaus:   Kurssin tavoitteena on antaa opettajalle valmiudet opettaa 4. luo-

kan matematiikkaa 2016 opetussuunnitelman ja unkarilaisen 

Varga–Neményi -menetelmän mukaisesti. Kurssilla perehdytään 

menetelmän periaatteisiin sekä teoreettisesta että käytännön nä-

kökulmasta suomalaisen opetussuunnitelman mukaan ja sitä laa-

jentaen. Menetelmä perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikka-

kokemuksiin. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti mate-

maattista ajattelua. Lisätietoa menetelmästä www.varganemenyi.fi 

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

   

Koulutuksen suorittaminen:   
 

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.  Koulutus on OPH:n ra-

hoittamaa ja sisältää siksi pakollisen etätehtävän tekemisen. Tähän 

osallistujan on sitouduttava. Etätehtävän sisältö on suunniteltu 

vahvasti opettajan arkityöhön liittyväksi, joten lisätyötä siitä ei pi-

täisi koitua kuin tehtävän raportoinnin verran.  

 

 

Materiaalit:  Kurssikirjoina toimivat Opettajan tienviitta 4a ja 4b OPS 2016. Kou-

lutuspäivään 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 4a:n ja Opet-

tajan tienviitta 4b:n jokainen osallistuja hankkii itse tai neuvot-

telee asiasta työnantajansa kanssa. Jos koulullasi ei jo ole entuu-

destaan Opettajan tienviittoja sinun käyttöösi, voit ostaa ne yhteis-

hintaan 50 e (sis. alv 10 %). Tarkemmat tilausohjeet annetaan  

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


                                                 
 

kurssikirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä, ja niitä nou-

dattamalla osallistuja saa Tienviitat tähän neuvoteltuun 

kurssihintaan sekä säästää myös postikulut. 

 

 

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 14.7.2022 oheisella lomakkeella 

  https://forms.gle/FtyuVPZXhj8Z7cSP9 

 

Tieto koulutuksen toteutumisesta ja tarkempi info lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä 

sähköpostiin. Tarkista myös roskaposti ym. kansiot.  

https://forms.gle/FtyuVPZXhj8Z7cSP9

