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Kemian Seurojen kemian opetuksen jaosto myönsi
keväällä 2015 neljä stipendiä helsinkiläisen Etu-Töölön
lukion ansioituneimmil le tiedetutoreil Ie.

Stip en de in p alkittiin tu ore et ylioppilaat S aara Laakko, S amuel
Girmay, |asper Niedzielski ja Henrik Haukka.

Etu-Toölön lukiossa edelleen jatkuva tiedetutor-toiminta
käynnistyi lukuvuonna 2013 -201 4. Tutorit tukiop ettivat alem-
pien vuosikurssien opiskelijoita ohjaten heitä viikoittain ke-
miassa, fysiikassa j a matematiikassa.

Lisäksi tutorit toimivat assistentteina ja apuopettajina niin
omilla kuin alempien kurssien kemian ja fysiikan tunneilla.
Muutama työskenteli jopa opettajina soveltavalla biologian
Itämeri-kurssilla ohjeistaen opiskelijoita vesianalyysien teke-
misessä.

Tiedetutorit kävivät omatoimisesti kemiaan, fysiikkaan ja
matematiikkaan liittyvissä tapahtumissa ja laitoksissa ja ker-
toivat vierailuistaan muille lukiolaisille.

Innostuneet tutorit nauttivat siitä, että heille annettiin vas-

tuuta ja mahdollisuus suunnitella ja toteuttaahaastaviakin teh-

täviä. He kantoivat vastuunsa mallikkaasti.

Monessa mukana

Keväällä 20L4 tiedetutorit edustivat lukiotaan Teknologian
kevätpäivillä esitellen asiantuntijan ottein, kuinka koulussa

käytetään modernia teknolograa kemian ja fysiikan mittauk-
sissa.

Nuoret tutorit myös järjestivät lähiseudun ala- ja yläkoulun
oppilaille kokeellisen kemian näytösiltapäivän.

Keväällä 2015 tiedetutorit olivat mukana Matemaattisten
aineiden opettajien liiton Maolin koulutuspäivässä Viikin Nor-
maalikoulussa. Siellä he esittelivät tutortoimintaa matemaat-

tis -luonnontieteellisten aineiden opettaj ille j a opettaj iksi opis-

keleville nuorille.
Toiminta on kasvattanut tutorien itseluottamusta, kehittänyt

heidän esiintymistaitojaan ja innostanut heitä perehtymään

syvällisemmin luonnontieteiden ilmiöihin. Sekin on jo sel-

vinnyt, että tutorkokemuksesta on hyötyä myös jatko-opinto-
paikkoja tavoiteltaessa. I
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Anne Maria Mäkelä ja Hanna YIä-Mella
Mäkelä toimii kemian ja matematiikan ja

Ylä-Mella fysiikan ja kemian lehtorina Etu-Töölön lukiossa.
annel .makela@ed u.hel.fi

ha n na.yla-mel Ia@ed u.hel.fi
www.tyly.edu.hel.fi

Jasper Niedzielski (vas.), Samuel Girmay, Saara Laakko ja Henrik
Hau kka esittelemässä tiedetutor-toi m i ntaa Maoli n kou I utuspä ivil-
lä. Tilaisuus poiki heille vierailukutsuja lähiseudun kouluihin.


