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Echt!-sarja toteuttaa uuden opetussuunnitelman perusteita, jonka perustana on käsitys 
oppilaasta aktiivisena toimijana. Oppiminen tapahtuu yhteistyössä toisten oppilaiden  
ja opettajan kanssa. Oppilaat asettavat säännöllisesti tavoitteita itselleen ja arvioivat  
omaa oppimistaan sekä yksin että ryhmässä pari- ja vertaisarvioinnin keinoin.

Echt!-oppimateriaalisarja on monipuolinen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltaiset, luovat  
ja viestinnälliset tehtävät mahdollistavat oppilaiden yksilöllisen etenemisen ja auttavat  
opettajaa eriyttämisessä. Materiaali sisältää myös itseohjautuvat Haltestelle- ja 
Rückspiegel-osiot. Niiden avulla yksilöllinen arviointi, kertaaminen ja eriyttäminen sekä  
alas- että ylöspäin ovat helposti toteutettavissa.

Saksankielisten maiden arkikulttuuri on keskeisessä asemassa sekä teksteissä että 
tehtävissä. Kirjan aidot tapahtumapaikat tuovat opetustilanteisiin saksalaisen tuulahduksen, 
mikä lisää oppilaiden motivaatiota. Vaihtelevat tekstityypit ja tehtävät ohjaavat 
toiminnallisuuteen ja omakohtaiseen kielen tuottamiseen. Myös arviointimateriaali kattaa 
kaikki kielitaidon osa-alueet kulttuuria unohtamatta.

Echt!-materiaali vastaa tämän päivän oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on oman 
oppimisensa subjekti. Echt!-oppimateriaalikokonaisuus on elämyksellinen, joustava ja 
helppokäyttöinen – sekä oppilaalle että opettajalle. Esimerkiksi opettajan materiaalissa  
ja harjoituskirjassa olevat runsaat, vaihtelevat ja toiminnalliset lisätehtävät tarjoavat  
oppilaalle mahdollisuuden harjoitella lisää omien intressiensä mukaan.

Laaja-alainen osaaminen

OPS 2016:n mukaisen laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on huomioitu Echt!-sarjassa.

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Echt! tukee oppilasta aiemmilla vuosiluokilla saavutettujen taitojen syventämisessä,  
ja kannustaa etsimään itselle parhaiten sopivia oppimisstrategioita. Lisäksi Echt! rohkaisee 
hyödyntämään aikaisemmin hankittua saksan kielen taitoa samoin kuin muita oppilaan  
jo osaamia kieliä. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka osallistuu oman oppimisensa 
suunnitteluun ja muodostaa itse esimerkiksi rakenteisiin liittyviä sääntöjä. Tehtävät ohjaavat 
luontevaan, omakohtaiseen viestintään.
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2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Echt! antaa aineksia monikielisen ja kulttuurisen identiteetin muodostamiselle ja arvostamiselle. 
Jokaiseen tekstiin littyy erilaisia suullisia tehtäviä sekä perusviestintätilanteita harjoittava  
Zu zweit -osio harjoituksineen. Harjoittelu etenee ohjatuista tehtävistä luovaan tuottamiseen,  
jossa tärkeintä on viestin välittyminen. Näin kommunikatiivisuus muodostuu luonnolliseksi osaksi 
kielen hallintaa ja luottamus omiin kykyihin kasvaa. Samoin rohkeus viestiä erilaisissa tilanteissa 
kasvaa. Myös kielioppia harjoitellaan suullisesti, jotta oppilas oivaltaa kielen rakenteiden 
palvelevan viestintää ja jotta uusien rakenteiden omaksuminen olisi mahdollisimman tehokasta.

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Aihepiirit ovat lähellä oppilaan arkea. 7. luokan kursseilla oppilas oppii kertomaan mm. 
itsestään, perheestään, harrastuksistaan ja koulustaan: Oppilas oppii myös toimimaan 
perusviestintätilanteissa, kuten esimerkiksi ruokailutilanteissa, tietä kysyessä, ja matkalippuja 
ostaessa. 8. luokan kurssien aihepiireihin kuuluvat mm. ystävyys, rakkaus sekä viestintätilanteita 
mm. asemalla, kahvilassa ja ravintolassa sekä ostoksilla. 9. luokan kurssien aikana keskitytään 
mm. kertomaan laajemmin omasta itsestä, terveydestä, ystävyydestä ja tulevaisuuden 
suunnitelmista.

4. Monilukutaito

Echt!-sarjassa on mukana runsaasti erilaisia tekstilajeja, mm. dialogeja, kertovia ja kuvaavia 
tekstejä, haastatteluja, ilmoituksia, mainoksia, artikkeleita, sarjakuvia, testejä, laulun sanoja, 
tarinoita, blogitekstejä, lauluja, radio-ohjelmia (kuultuna) ja pelejä. Sarjassa on runsas kuvitus, 
jossa ei ole unohdettu leikillisyyttä. Kuvitusta voi käyttää kuvanlukutaidon ja kuvatulkinnan 
harjoittamiseen. Myös rakenteiden opetuksessa hyödynnetään kuvitusta – usein oivaltavan 
huumorin höystämänä.

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologian käytön harjoittelu ja hyödyntäminen on huomioitu oppi- 
materiaalissa. Kirjan aidot tapahtumapaikat kannustavat oppilaita hankkimaan lisätietoa 
tekstien kohteista ja tapahtumista sekä syventämään kulttuurin tuntemusta erilaisten 
tiedonhakutehtävien avulla. Opettajan materiaalissa on runsaasti linkkivinkejä käsiteltyihin 
teemoihin ja henkilöihin liittyen.

Kielikasvatus

Echt!-sarjan avulla oppilaat harjaantuvat käyttämään saksaa eri tilanteissa sekä suullisesti  
että kirjallisesti. Saksa ja sen variantit tulevat tutuiksi. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia 
tapoja oppia kieltä. Häntä ohjataan käyttämään opiskelussa avuksi muita hänen osaamiaan 
kieliä sekä kannustetaan viestimään rohkeasti vähäiselläkin kielitaidolla. Oppilasta innostetaan 
myös etsimään häntä kiinnostavaa saksankielistä materiaalia myös oppikirjan ulkopuolelta. 
Saksankielisiin maihin ja niiden eri kulttuureihin tutustuttavat tekstit antavat mahdollisuuden 
integraatioon myös muiden oppiaineiden kanssa.
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Echt! ja A1/A2-saksan tavoitteet vuosiluokille 6-9

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Echt!-sarjassa kulttuurin merkitys kieltenopiskelussa on suuri. Sarjassa tutustutaan monipuolisesti  
eri saksankielisiin maihin ja kulttuureihin. Oppilasta ohjataan kielten ja niiden edustamien 
kulttuurien ja elämänmuodon vertailuun, mikä auttaa oppilasta ymmärtämään maailman moni-  
ja rinnakkaiskielisyyttä. Oppilaita kannustetaan hyödyntämään viestintäteknisiä taitoja lisätiedon 
hakuun. Sarjassa nostetaan esiin myös kielivertailua ja oman jo olemassa olevan kielitiedon 
hyödyntämistä.

2. Kielenopiskelutaidot

Echt!-sarja vahvistaa edelleen oppilaan kielenopiskelutaitoja. Sarjassa on runsaasti konkreettisia 
oppimisstrategiavinkkejä. Tehtävätyypit on vaihtelevia ja niissä on huomioitu erilaiset tavat oppia 
kieltä. Sarja rohkaisee oppilasta käyttämään hänelle sopivia opiskelumenetelmiä, asettamaan 
omakohtaisia tavoitteita ja kehittämään omia opiskelutaitoja. Oppilaalle painotetaan myös 
pitkäjänteisen työn merkitystä kielen opiskelussa. Sarjan kumulatiivinen Werkstatt-kielioppiosio 
auttaa rakenteiden kertaamisessa. Muun muassa viestintätilanteiden harjoittelussa apuna toimivat 
kätevästi tekstikirjojen aihepiirisanastokokonaisuus Tankstelle ja harjoituskirjoissa Sprechecke,  
joka tarjoaa vinkkejä ja fraaseja saksan puhetilanteisiin.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Erityisesti suulliset tehtävät, reagointitehtävät ja erilaiset kirjoitustehtävät harjaannuttavat 
oppilaan valmiuksia toimia vuorovaikutustilanteissa. Aihepiirit ovat käytännönläheisiä ja 
omaehtoiseen tiedonhakuun ja harjoitusten variointiin kannustetaan. Oppilaan vuorovaikutus- 
taidot saavat tukea kulttuurituntemuksesta. Luontevaan ääntämiseen kiinnitetään huomiota  
myös monimuotoisten ääntämisharjoitusten avulla. Oppilaan äänitteet tarjoavat mahdollisuuden 
myös ääntämisen omaehtoiseen harjoitteluun.

4. Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Echt!-materiaali harjaannuttaa lukemaan ja ymmärtämään erityyppisiä tekstejä. Oppilas  
tottuu käsittelemään eri vaikeustasolla olevaa materiaalia lukien ja kuunnellen. Tekstien ja 
sanaston tulkinnassa oppilasta ohjataan kehittämään ja käyttämään omaa päättelytaitoaan. 
Oppilasta kannustetaan tutustumaan autenttiseen materiaaliin esim. hakemalla lisätietoa 
teksteissä esittellyistä paikoista.

5. Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Oppilasta kannustetaan alusta lähtien tuottamaan kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Suullisia tehtäviä on runsaasti, mikä takaa sen, kaikentasoisten oppilaiden kielitaito kehittyy 
monipuolisesti. Suulliset tehtävät ovat omakohtaisia, jotta kynnys viestiä olisi mahdollisimman 
matala. Mukana on myös haastavampia tehtäviä. Ääntämistä harjoitellaan systemaattisesti  
läpi sarjan osana tekstikappaleen harjoituksia sekä harjoituskirjoissa ja oppilaan äänitteellä 
olevan erillisen Aussprache-osion avulla. Myös omakohtaisia, kirjallisia tehtäviä on runsaasti,  
ja niitä on helppo toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Omakohtaisista ja viestinnällisistä 
harjoituksista voi kerätä kielisalkun esimerkiksi opettajan materiaalissa olevan aineiston avulla.
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Arviointi

Echt!-sarjan arviointimateriaali – kirjalliset ja suulliset tehtävät – kattaa kaikki harjoitellut 
kielitaidon osa-alueet. Materiaalissa on eritasoisia tehtäviä kirjan teksteistä, kuvasanastoista, 
dialogeista, kulttuuriosioista ja rakenteista. Tehtävissä on huomioitu eriyttäminen, viestinnällisyys  
ja kulttuurin tuntemus.

Echt!-sarjan opettajan materiaalissa olevat lisätehtävät antavat mahdollisuuden myös kielisalkun 
käyttöön osana arviointia. Sarjan itsearviointitehtävät Haltestelle ja Rückspiegel kannustavat 
oppilasta arvioimaan itseään ja oppilastovereitaan; näin myös uudessa opetussuunnitelmassa 
korostettu itsearviointi ja vertaisarviointi on helppo toteuttaa.

Echt!-sarjan keskeiset sisällöt, tilanteet ja aihepiirit 

Echt! 1
Tervehdykset ja esittäytyminen, perheestä kertominen, tapaamisesta sopiminen, vapaa-aika  
ja harrastukset, koulu, ulkonäöstä kertominen, tien kysyminen, ostoksilla toimiminen, säästä 
kertominen ja matkalipun ostaminen. 
 
Echt! 2
Perheestä ja ystävistä kertominen, kotitöistä puhuminen, lomasta kertominen, viikkorahasta 
puhuminen, matkan varaaminen, harrastuksesta kertominen, kahvilassa asiointi, vaatteiden 
ostaminen, ravintolassa toimiminen ja matkan suunnitteleminen. 

Echt! 3
Saksankielisten maiden erityispiirteisiin, kulttuuriin, historiaan ja nähtävyyksiin tutustuminen, 
lomasuunnitelmista kertominen, vaatteista ja muodista keskusteleminen, terveydestä kertominen, 
opiskelusta kertominen, ympäristöasioista kertominen, opiskelusuunnitelmista ja ammatti- 
haaveista kertominen.

Rakenteet 

Echt! 1
• säännölliset ja epäsäännölliset 
 verbit preesensissä
• kysymyssanat ja kysymys- 
 lauseen muodostaminen
• substantiivin artikkelien käyttö
• modaaliverbit
• kieltosanat
• akkusatiivi ja akkusatiiviprepositiot
• datiivi ja datiiviprepositiot
• persoonapronominit nominatiivissa,  
 akkusatiivissa ja datiivissa
• vaihtoprepositiot
• säännöllisten verbien perfektin  
 muodostaminen

Echt! 2
• jo opittujen rakenteiden  
 kertausta
• epäsäännöllisten verbien  
 perfekti
• sivulauseet
• sein- ja haben -verbien  
 imperfekti
• omistuspronominit
• genetiivi
• adjetiivien vertailumuodot
• konditionaali
• maantieteellisiä nimiä

Echt! 3
• jo opittujen rakenteiden  
 kertausta
• adjektiivin taivutus
• käskymuodot
• imperfekti
• järjestysluvut
• verbin perusmuodon käyttö
• relatiivilauseet
• passiivin preesens ja  
 imperfekti
• epäsuorat kysymykset
•	 refleksiiviverbejä


