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        Kategori Pemenang dan Hadiah untuk guru
                                        Kategori               Hadiah             
                                      TK/RA             (1 orang @Rp 5.000.000) + Sertifikat          
                      SD/MI             (2 orang @Rp 5.000.000) + Sertifikat          
                      SMP/MTs             (1 orang @Rp 5.000.000) + Sertifikat          
                      SMA/MA/SMK/MAK             (1 orang @Rp 5.000.000) + Sertifikat          
                

      

              
    -  Peserta adalah para pengajar (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) yang
masih        aktif mengajar.         
    -  Pengalaman bisa disampaikan dalam bentuk karya tulis/video yang menceritakan
inspirasi        tentang mengembangkan literasi di sekolah, tidak melanggar SARA, tidak
mengandung pornografi        dan kekerasan.         
    -  Hasil karya harus asli, bukan jiplakan.        
    -  Peserta mengirimkan biodata, copy KTP dan nomor telepon yang dapat dihubungi.        
    -  Karya yang dilombakan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.        
    -  Tulisan diketik dengan huruf Arial 12, spasi 1.        
    -  Ukuran kertas A4, dan maksimal 10 halaman.        
    -  Karya mengacu pada panduan yang telah ditetapkan.        
    -  Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya â€œMengembangkan Literasi di
Sekolahâ€�.         
    -  Periode pengiriman karya dimulai 1 Oktober 2017 dan berakhir 1 Januari 2018.        
    -  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.        
    -  Karya-karya terpilih akan diterbitkan menjadi buku dalam seri â€œBerani
Menginspirasiâ€� setelah        melalui tahapan seleksi dewan juri*.         
    -  Karya peserta dapat dikirimkan ke email: erlanggamenginspirasi@gmail.com atau
Departemen        Marketing Nasional Penerbit Erlangga (Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas
Ps. Rebo, Jakarta        13740) dengan disertai identitas peserta lomba.         
    -  Informasi pemenang dapat dilihat melalui website resmi Penerbit Erlangga dan akan
dihubungi        langsung oleh panitia terkait mekanisme penyerahan dan pengiriman hadiah.
     

      

*Mekanisme perjanjian kerja sama penerbitan akan diatur secara terpisah
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      Panduan
      Karya yang Anda buat harus mencakup poin-poin berikut:
              
    -  Latar belakang ingin mengembangkan program literasi di sekolah                      
    -  Makna pengembangan literasi di sekolah bagi Anda            
    -  Inspirasi program literasi sekolah yang Anda kembangkan            
    -  Hasil akhir yang ingin dicapai dari program literasi Anda          

                
    -  Proses pelaksanaan program literasi Anda di sekolah                      
    -  Jelaskan tahap demi tahap yang Anda lalui dalam menjalankan            
    -  program literasi Anda            
    -  Masalah yang dihadapi dalam menjalankan program literasi Anda          
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    -  Hasil riil yang diperoleh dari program literasi Anda                      
    -  Apakah hasil yang didapat sesuai harapan            
    -  Apakah ada manfaat bagi para siswa            
    -  (jelaskan perubahan yang tampak pada siswa)          

                
    -            Rencana pengembangan program literasi Anda di masa depan              

    

Jika Anda sudah mengirimkan karya, Silahkan isi data diri anda disini

        

      

      

      

        Informasi lebih lanjut, hubungi:
      

        Departemen Marketing Nasional
        PT Penerbit Erlangga (021) 871 7006 ext. 228,
        atau klik www.erlangga.co.id
        Whatsapp: 0896-5358-7036 (Ryan)      
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