
Saksaa Munkan lukiossa



Deutschland – das beliebteste Land 
der Welt

(Quelle: BBC Umfrage)

Saksa – maailman suosituin maa
(Lähde: BBC:n teettämä kysely)



Saksa on Euroopan suurin 
kansantalous ja yksi Suomen 

tärkeimmistä 
kauppakumppaneista.

(Lähde: Keskuskauppakamari)



Saksan taidoista on hyötyä, jos on 
tekemisissä saksalaisen kielialueen 

kanssa – työn, liike-elämän, 
opiskelun tai sitten vapaa-ajan 

merkeissä. 
Noin 100 miljoonaa puhuu saksaa 

äidinkielenään.



Saksan kielen taitajille ja 
saksankielisten maiden tuntijoille 

on tarvetta alalla kuin alalla. 

Saksalaiset yritykset työllistävät 
Suomessa n. 20 000 ihmistä. 

Monilla suomalaisilla suuryrityksillä 
on suuria toimipisteitä Saksassa.   



Kannattaa hankkia saksan kielen 
taito jo kouluaikana. Se antaa 

hyvän perustan kielen aktiiviselle 
käyttämiselle myöhemmin.



Munkkinimen yhteiskoulusta 
löytyy sopivaa saksan tarjontaa 

kaikille kiinnostuneille.

Peruskoulussa aloitettua A- tai 
B2- kielen opiskelua voi jatkaa 

lukiossa tai sitten aloittaa 

saksan B3-kielenä.



Myös lukiossa aloitetun B3-
oppimäärän pohjalta saa hyvät 

eväät osallistua 
ylioppilaskirjoituksiin. 

Olipa valintasi sitten A- tai B-
oppimäärä, varmaa on, että 

kieltä opiskellaan iloisella 

mielellä!



Man muss auch Spaß haben! 



Tavoitteena on hyvä ja 
monipuolinen käytännön 

nykysaksan kielitaito!

Opiskelussa huomioidaan yo-
kirjoitukset, mutta rohkaistaan 

saksan käyttämiseen myös 

vapaa-ajalla.



Deutsches Sprachdiplom 
Munkassa

DSD on kansainvälisesti tunnustettu 
kielitutkinto. Pidemmälle 

ehtineiden DSD II -tutkinto 
mahdollistaa suoran pääsyn 
saksalaisiin korkeakouluihin. 



Deutsches Sprachdiplom 
Munkassa

DSD I -tutkinto on kansainvälisesti 
tunnustettu todistus saksan 

osaamisesta. DSD -tutkinnot on 
tarkoitettu sekä A- että B-saksan 

lukijoille, myös lukiossa 
aloittaneille!  



Kielen oppimista tukevat 
lisäkurssit ja muut tempaukset, 

jotka tuovat vaihtelua 
opiskeluun: 

a) suullisen kielitaidon 
opintojakso, jolla suoritetaan 

valtakunnallinen suullisen 

kielitaidon diplomi.



b) Saksan kulttuurin ja 
maantuntemuksen opintojakso,
jolla toteutetaan opintomatka 

Saksaan.







c) Kansainvälistä yhteistyötä 
yliopistojen ja Goethe-Institutin 

kanssa





d) Munkan saksan opiskelijat 
ovat pärjänneet useampana 
vuotena kirjoituskilpailuissa, 

viimeisimpänä Itävallan 
suurlähetystön järjestämässä 

kilpailussa.



Saksan kursseilla sähköisyys on 
ollut arkea jo pitkään: 

* sähköisten yo-kokeiden ensi aalto 
* kurssiblogeja saksaksi

*  kurssisisältöjä verkossa
* multimediatehtäviä 



Saksaa opiskelevien lukiolaisten haastattelu:

• Miksi halusit aloittaa saksan opiskelun / jatkaa saksan 

opiskelua? 

• Mikä on ollut parasta? 

• Mikä on ollut haastavinta?

• Millainen kieli saksa mielestäsi on?  

• Mitä kommentoitavaa saksan kielidiplomista (DSD)? 

Entä matkakursseista / kulttuuriopintojaksoista? 

• Minkä neuvon antaisit saksasta mahdollisesti 

kiinnostuneille yseille? 



Kysyttävää? Ole yhteydessä Munkan saksan opettajiin: 

• mikko.kervinen@munkka.fi

• irina.ekholm@munkka.fi

mailto:mikko.kervinen@munkka.fi
mailto:irina.ekholm@munkka.fi

