
 

3.luokan matematiikkaa Varga–Neményi -menetelmällä 

syksy 2019 

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa Varga–Neményi -menetelmään perehtymistä. 

 

Aika: joka päivä klo 9-15, kurssin kokonaiskesto 36 h 

pe 16.8. ja  la 17.8. 

pe 20.9. ja  la 21.9. 

pe 25.10. ja  la 26.10. 

Pe 16.8. on menetelmän perusperiaatteita kertaava päivä. Jos olet käynyt alkuopetuksen Varga–

Neményi -koulutukset ja menetelmä on tuoreessa muistissa, voit halutessasi jättää tämän päivän 

väliin tai voit tulla kertaamaan perusasioita. Koulutuksen hinta on kuitenkin molemmissa 

vaihtoehdoissa sama. 

 

Paikka:  Turku, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin kurssikirjeessä 

Järjestäjä:  Varga–Neményi ry 

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

Osallistujamäärä: kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 30  

Kouluttajat:  Varga–Neményi -menetelmäkouluttajat KM Anni Lampinen ja KM Kirsi Puumalainen 

 

Kuvaus:  Kurssin tavoitteena on antaa opettajalle valmiudet opettaa 3. 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 

 

Hinta ja materiaalit: Koulutuksen hinta on 365 € (sisältää alv. 24 %). Kurssihintaan sisältyy värillinen Opettajan  

tienviitta 3a ja 3b OPS 2016 ja ne toimitetaan kurssipaikalle kurssin järjestäjän toimesta. Kurssimaksu 

tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jos työnantaja maksaa kurssimaksusi, ota selville työnantajan 

verkkolaskuosoite (OVT-tunnus 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.  

 

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


Tiedustelut:  koulutuskoordinaattori Tanja Mäenpää tanja.maenpa(at)gmail.com 

 

Ilmoittautuminen: Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.7.2019. Tieto kurssin toteutumisesta sekä  

osallistumisvahvistus ja kurssikirje lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.  

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. 

 

 Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa https://forms.gle/FSgK5Ge85rusbA2VA 
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