
 

Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 2. luokalla 
Varga–Neményi -menetelmän avulla 

 

Aika:   pe 28.8.2020 klo 9-15 

Paikka:  Espoo (Keran aseman vieressä) 

Järjestäjä:  Varga–Neményi ry 

Kohderyhmä:  Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, 

resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, 

jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän 1. luokan pitkän koulutuksen. 

Koulutuspäivään voi hyvin osallistua myös ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin 

saada menetelmään sekä ensi tuntumaa että kokonaiskuva matematiikan 

erityisopetuksesta.  

 Koulutus on jatkumoa vastaavalle 1. luokan koulutukselle.  

 

Osallistujamäärä: 20  

Kouluttaja:  KM, erityisopettaja Mirva Krajushkin 

 

Kuvaus:  Kaikilla on oikeus oppia matematiikkaa. Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi 
-menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja 
monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi. 

Koulutuspäivän näkökulma on niissä oppilaissa, joiden matematiikan oppimisessa näyttää 
olevan tavallista enemmän pulmia. Koulutuksessa annetaan keinoja kartoittaa oppilaan 
taitoja sisältöjen lomassa ja kohdentaa tukitoimia. 

Lisäksi siellä esitellään materiaaleja, joita käytetään harjoitteissa ja joita matematiikan 
erityisopetuksessa on hyvä olla.  

 

Hinta: Koulutuksen hinta on 80 € (sisältää alv. 24 %). Maksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. 

Jos työnantaja maksaa kurssimaksusi, kysy koulusihteeriltä tai rehtorilta työnantajan 

verkkolaskuosoite (OVT- ja välittäjätunnus sekä viite) ennen ilmoittautumista, sillä nämä 

laskutustiedot täytyy täyttää ilmoittautumislomakkeeseen. Paperisia laskuja emme 

lähetä.  

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 voi vähentää myös ruokailu- ja matkakustannukset, mikäli työnantaja ei 

maksa päivärahoja ja matkakustannuksia.  



Koulutusmateriaalit:    Koulutukseen tuleville jaettava kirjallinen materiaali on laaja ja monipuolinen. 

 

Tiedustelut:   Varga–Neményi ry:n koulutuskoordinaattori Tanja Törn 

  torn.tanja@gmail.com  

 

Ilmoittautuminen:  Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.8.2020. 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. 

 Jos lähikoulutus joudutaan perumaan koronarajoitusten takia, pyritään se 

toteuttamaan kuitenkin etäkoulutuksena.  

Tieto koulutuksen toteutumisesta ja tarkemmat tiedot koulutuksen 

toteuttamisesta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiin.   

 

Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa https://forms.gle/ZSoX421fYAMNcDFK9 
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