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YLEISTÄ



HELSINGIN MONTESSORI-YHDISTYS RY

• Vuodesta 1980 asti toiminut yhdistys 

• Varhaiskasvatusta ja opetusta (1-) 3–12-vuotiaille lapsille kuudessa leikkikoulussa ja koulussa

• Tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus montessoripedagogiseen opetukseen ja kasvatukseen 
sekä edistää montessorimenetelmien käyttöä, soveltamista ja kehittämistä.

• Yhdistys ei tavoittele toiminnastaan voittoa:
• Luo puitteet toiminnalle huolehtimalla taloudesta, hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä. 
• Valtaosa rahoituksesta tulee päiväkotien oppilasmaksuista, joihin perheet yleensä saavat 

yksityisen hoidon tukea. 
• Peruskoulu on oppilaille ilmainen. 



HELSINGIN MONTESSORI-KOULU ON PERUSKOULU

• Toimilupa saatu kesäkuussa 2017 kolmeksi vuodeksi.
• Enintään 100 lasta, luokille 1 – 6
• Suomalaisen luokanopettajakoulutuksen käyneet, 

montessorimenetelmään koulutetut opettajat
• Suomenkielinen opetus ja varhennettu englanninkielinen opetus
• Perheet ja koulu yhdessä tekevät tätä koulua, osallisuus
• Kieliohjelma luodaan kysynnän mukaan
• Iltapäivätoiminta 
• Vanhempien järjestämää harrastustoimintaa kiinnostuksen mukaan 
• Koulukuljetuksien koordinoinnissa tuetaan perheitä
• Jatkolupa haetaan keväällä 2019.



MONTESSORI-KOULUN TOIMINTAMALLI

Suomalainen peruskoulu + montessoripedagogiikka
• Aidosti eriytetty, yksilöllinen opetus
• Loogisesti etenevät, valikoidut oppimisen välineet
• Panostus oppimisympäristöön
• Laaja oppilaaksiotto ja kielitarjonta kysynnän mukaan
• Kansainvälinen metodi
• Ei taustafilosofioita, sitoutumaton
• Sopii kaikille lapsille
• Lapsen kunnioitus
• Kansainvälinen kaikissa maanosissa
• Testattu, toimiva: Yli 100 vuotta käytössä ja maailman

kasvavimpia opetusmenetelmiä



MONTESSORI-LUOKASSA TOIMIMINEN

• Materiaalit oppimiseen ja oivaltamiseen
• Eri-ikäiset lapset yhdessä
• Oppilaan oma aktiivisuus, toiminnallisuus
• Valinnanvapaus ja vastuu
• Ohjattu itseohjautuvuus strukturoidusti
• Oppiaineiden kytkeminen toisiinsa



MONTESSORI-OPETTAJAT JA OPPILASHUOLTO

• Montessori-koulun opettajat ovat 
vuoden mittaisen 
montessoriopettajankoulutukse
n ja suomalaisen 
luokanopettaja-koulutuksen 
saaneita päteviä opettajia.

• Opettajia on aloitusvuonna kaksi 
noin 40:lle lapselle

• Oppilashuolto kuten 
kunnallisessa peruskoulussa: 
terveydenhoitaja, koulupsykologi 
ja kuraattori tukemassa 
opetusta.

• Kolmiportainen oppilashuollon 
malli käytössä oppilaan tukena.



MENETELMÄ



VALMISTELTU YMPÄRISTÖ, MATERIAALIT JA OPPIKIRJOJEN KÄYTTÖ

• Loogisesti eteneviä, valikoituja materiaaleja
• Kattavat suomalaisen OPS ja myös yläkoulun tehtäviä
• Oppikirjat tarpeen mukaan apuna (esim. Yläkouluun

siirtymisessä)
• Ympäristö ohjaa ja opettaa opettajan apuna ja se 

mahdollistaa ohjatun, strukturoidun itseohjautuvuuden



LUKUJÄRJESTYS 1-2 LK (2018-19)Oppilaiden lukujärjestys, 1-2 lk, YHT. 22h + IP
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

8:00 AVOIN OPPIMISYMPÄRISTÖ AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

8:30

Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk

11:30 ruokailu ruokailu ruokailu ruokailu ruokailu

12:00 SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU

12:30
1-2lk ulkoluokka 1-2lk ulkoluokka

IP toiminta Hilleri

IP toiminta Hilleri IP toiminta  Hilleri

13:30

17:00

IP toiminta Hilleri

IP toiminta Hilleri

teatterikerho

modulikerho Arkki-kerho
Taiteen perusopetus

English Club
pianotunnit

Vanhempien 
järjestämiä kerhoja, 
osin maksullisia.

Mahdollisuus keskeytymättömään 3h työskentelyyn 
tukee oman toiminnan suunnittelua, asioihin 
keskittymistä ja työn loppuun saattamista.



OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin Montessori-koulun 
opetussuunnitelma: 
• Kansallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma, jonka lisänä 
paikalliset montessori-
pedagogiikkaan perustuvat 
täydennykset

• OPH hyväksyntä

www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu

http://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu


TAIDEAINEET, KÄDENTYÖ

• Tarjotaan kuten kunnallisessa
koulussa

• Tukee keskittymistä ja 
hienomotoriikkaa

• Oman suunnittelun osuutta
korostetaan

• Osin itsenäsitä työskentelyä



KOULUUN HAKEMINEN 
• Haku mahdollista kesken lukuvuoden joulukuun alkuun saakka

• varhennettu opetus ja 2-4 luokille

• Keskitetty haku ensimmäiselle luokalle tammikuussa
www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu Lisätietoja myös: Facebook Helsingin Montessori-koulu

• 20-25 uutta oppilasta vuodessa

• Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, etusijalla ovat:
• Sisarukset
• Montessori-päiväkodin käyneet lapset
• Tyttöjä ja poikia tasapuolisesti
• Ilmoittautumisjärjestyksessä ensin ilmoittautuneet
• Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.

http://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu


ERI IKÄISET LAPSET YHDESSÄ

Yhdysluokka 1 – 4
2 opettajaa

Tukee erilaisuuden hyväksymistä, 
sosiaalisten taitojen opettelua ja omaan 
tahtiin etenemistä. 

Ensi vuonna 1-3lk ja 2-4 lk
3 opettajaa



OPETTAJAN ROOLI JA OPPILAAN AKTIIVISUUS

• Lapsen kuuntelu ja seuraaminen
• Opetustuokioita, nk. presentaatioita

pienryhmille, yksittäisille oppilaille ja koko
ryhmälle

• Opettaja käyttää ympäristöä ohjaamisessa
• Ei valmiita vastauksia vaan ohjausta
• Oman itsetunnon kehittäminen tärkeää, 

ennemmin kuin ulkoinen kiitos ja palkkiot



KOKEMUSPOHJAINEN OIVALTAMINEN

• Materiaali ohjaa ja korjaa
• Lapsi kokeilee materiaalin

avulla erilaisten sääntöjen ja 
toimintamallien toteutumista

• Valmiita kaavoja, esim. 
Matematiikassa, ei anneta vaan

• Kokeilemalla, aistimalla ja 
lopulta oivaltamalla opitaan
asiat ja syy-yhteydet

• Konkreettisesta siirrytään
vähitellen abstraktiin
esitykseen



VASTUUN KANTAMINEN

• Lapsilla vastuuta ympäristön hoitamisesta
• Opetellaan vastuullisiksi, kansalaisiksi ja 

ihmisiksi
• Esim. 

• Lapset huolehtivat yhteisistä
aktiviteeteista kuten aamupiiristä

• Oppilaskuntatoiminta
• Kasvien ja eläinten hoitovastuu
• Siivousta kerran viikossa
• Vastuullisuustehtäviä, kuten järjestäjän, 

kellovahdin ja kirjastonhoitajan tehtävät



SEIKKAILULLE MAILMAN IHMEISIIN

• Fantasian käyttö opetuksen monipuolistajana
• Koulun ulkopuolelle retkiä ja tutkimuksia
• Suuria seikkailuja tavoitteena, motivoidaan

mielenkiintoisilla jutuilla
• Maailmankaikkeudestamme kertovat

tarinattaustalla holistisena kehyksenä
• Rauhankasvatus osana kavastustyötä



ESIMERKKEJÄ VÄLINEISTÖSTÄ



Helmikabinetti on esimerkki sekä nuorempien oppilaiden
luokasta 1-2 että vanhempien oppilaiden luokasta 3-6 löytyvästä
montessorimateriaalista.
Nuorempien luokassa sillä harjoitellaan lineaarista laskemista,
hyppylaskuja sekä kertotauluja niin lyhyiden ja kuin pitkien
helmiketjujen avulla.
Vanhempien oppilaiden luokassa helmikabinettia kutsutaan
potenssikabinetiksi, sillä lyhyet ketjut muodostavat kunkin luvun
neliön ja pidemmät ketjut kunkin luvun kuution. Kabinetissa on
ketjujen lisäksi helmistä muodostetut kantalukujen 1-10 neliöt
x² ja kuutiot x³. Niiden avulla oppilaat tutustuvat myös pinta-
alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

(HMK Opetussuunnitelma)

MATEMATIIKKAA



Montessoriluokassa
tiedekokeissa ja tutkimuksissa
tarvittava välineistö on esillä
avohyllyillä niin, että tarvikkeet
ovat jatkuvasti oppilaiden
käytettävissä. Itsenäisessä
työskentelyssä korostuu
oppilaan vastuullinen toiminta.
(HMK Opetussuunnitelma)

TIEDENURKKAUS



Elämän kehityksen aikajana auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään luonnon 
monimuotoisuutta.

(HMK Opetussuunnitelma) 

HISTORIA, BIOLOGIA



Ihmisen biologian aloittaa kertomus suuresta
joesta, jonka meidän verisuonistomme
muodostaa. Joen varrella on
hengitysministeriö, kuljetusministeriö,
puolustusministeriö, ravintoministeriö,
puhdistus-ministeriö ja kaikkea johtaa
pääministeri (meidän aivomme), johon
aistiministeriö liittyy. Kertomuksen
viitoittamalta pohjalta ryhdytään tutkimaan
eri ”ministeriöiden toimialoja” eli oman
kehomme toimintoja.

(HMK Opetussuunnitelma)

LISÄÄ BIOLOGIAA



Vuosiluokilla 1-2 oppilaat tutustuvat maapallon syntyyn, elämän kehittymiseen maapallolla ja ihmisen 
esihistoriaan. Oppilaita ohjataan ymmärtämään, kuinka tärkeitä esivanhempiemme tekemät oivallukset ja keksinnöt 
ovat olleet ja kuinka suuri vaikutus niillä on jokapäiväiseen elämämme. Opetuksessa korostuvat kertomukset 
menneiltä ajoilta. 

(HMK Opetussuunnitelma) 

LISÄÄ HISTORIA



Musiikin teoriaan perehtyminen alkaa 
kertomuksella nuottiviivastosta. Tämän 
jälkeen oppilas tutustuu sävelsärmiöiden 
säveliä vastaavien nuottien 
kirjoittamiseen montessori-
musiikkimateriaalia hyödyntäen. 
Opetellaan korotus- ja alennusmerkit ja 
eri sävellajien merkitseminen. 
Perustaidot opittuaan oppilas pystyy 
nuotintamaan säveltämäänsä musiikkia 
irrallisia nuottiympyröitä ja 
nuottiviivastotauluja hyödyntäen. 
Tutustutaan erilaisiin sävelasteikkoihin 
esim. diatoninen, pentatoninen, 
kromaattinen.   
(HMK Opetussuunnitelma)

MUSIIKKI



Montessoriluokassa myös
kuvataiteeseen liittyvät tarvikkeet ja
lähdeteokset voi järjestää
avohyllyille niin, että ne ovat
jatkuvasti oppilaiden saatavilla.
Kuvataide liittyy kiinteästi muihin
oppiaineisiin ja tavoitteena on, että
oppilas hyödyntää materiaaleja
myös erilaisia projekteja
tehdessään.
(HMK Opetussuunnitelma)

KUVAAMATAIDE



Ympäristöopin (maantiede) opiskeluun liittyviä 
materiaaleja.

Ympäristöopin (kasvitiede) 
opiskeluun liittyviä materiaaleja.

YMPÄRISTÖOPPI, BIOLOGIA, MAANTIEDE



YHTEYSTIEDOT

Helsingin Montessori-koulu

Os. Hillerikuja 4, 00800 Helsinki.

Sähköposti: 
peruskoulu@helsinginmontessori.fi.

Lisätietoja: www.helsinginmontessori.fi/persukoulu

Tiedustelut: Rehtori Mari Hedberg, puh. 045 1144 703


