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HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU
• YKSITYINEN KOULU, joka aloitti toimintansa vuonna 1881
• OPETUSTARJONTA: kaksivuotinen esiopetus, perusopetus ja lukio
• KOULUN OPETUSSUUNNITELMASSA yhdistyvät saksalaisen Gymnasiumin ja suomalaisen
perusopetuksen perusteiden sisällöt ja tavoitteet.
Lukion päättötutkintona on Deutsches Internationales Abitur.
• OPPILAS-JA OPISKELIJAMÄÄRÄ: koulussa on yhteensä 723 oppilasta ja opiskelijaa.
• KOULUSSA ON KAKSI LINJAA:
• AC-LUOKAT oppilaille, jotka osaavat jo hyvin saksaa

• B-LUOKAT suomenkielisille oppilaille, jotka aloittavat saksan kielen opiskelun
• ALAKOULUSSA ABC-LUOKILLA on yhteisiä tunteja esimerkiksi käsityössä ja musiikissa
• B-LUOKKIEN SAKSANKIELINEN AINEENOPETUS alkaa 5. luokalla (matematiikka, fysiikka, biologia, kemia)

KIELITAIDON EDISTÄMINEN
• AIKAISEMMIN: suomenkielisellä B-luokalla saksankielinen aineenopetus lisääntyi 5. luokasta alkaen
• KOULUN KIELIKONSEPTIN uudistamisen suunnittelu aloitettiin lukuvuonna 2018/19 ja kokeilu lukuvuonna 2019/20
ALAKOULU:
• KIELITIETOISET PROJEKTIT B-LUOKILLA
• saksan tunneilla 1 tunti samanaikaisopetusta jo useita vuosia

• ympäristö- ja luonnontieto kaksikielinen opetus: 1 tunti saksaksi/ 1 tunti suomeksi
• kuvataide 3. luokasta alkaen suomeksi ja saksaksi
• musiikki ja käsityö abc-luokille sekaryhmissä
• matematiikka 4. luokasta alkaen saksankielinen opettaja mukana kahdella tunnilla, 5. luokalla suomenkielinen
opettaja tukena 2 tunnilla
• muuta yhteistä toimintaa: koulutapahtumat, retket ym.
YLÄKOULU:

• saksan tunneilla 1 tunti samanaikaisopetusta jatkuu edelleen
• valinnaisaineet opetetaan pääosin saksaksi
• matematiikan ja saksan tukiainetuvan malli laajennettu: tarjotaan kaikilla vuosiluokilla 5-9 sekä lukiossa

• saksaa opetetaan 9. luokalla neljässä ABC-sekaryhmässä (vuodesta 2018/19)

KIELITAIDON TEHOSTAMINEN
LUKUVUOSI 2020/21
• ALAKOULU
• LUOKAT 1-4 : ABC-luokilla opetetaan 5 vuosiviikkotuntia sekä saksaa että äidinkieltä/S2-kieltä
• LUOKAT 1-3: B-luokilla opetetaan 4 vuosiviikkotuntia matematiikkaa suomeksi

• PERUSKOULUN YLEMMÄT LUOKAT
• B-LUOKAT: saksankieliset moduulit/ opintokokonaisuudet biologiassa, historiassa (yhteistyö saksan
kielen aineenopetus), terveystiedossa ja oppilaanohjauksessa

JATKOSUUNNITELMIA JA TAVOITTEITA
• KOULUN OPETTAJIA koulutetaan säännöllisesti kielitietoiseen ajatteluun ja opettamiseen
• ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HENKILÖKUNTA osallistuu jatkossa koulutuksiin ja kielitietoiset menetelmät
laajentuvat myös sinne

• OPPILAIDEN SAKSAN TAITO paranee ja kielitaidolliset erot AC- ja B-luokkien välillä vähenevät
• SAKSAA OPETETAAN aikaisemmin ja enemmän ABC-sekaryhmissä

