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  Guru Jenjang TK - SMK
  Periode Lomba 22 Juni – 31 Oktober 2020
  

  

Hadiah

    
    -  Kategori TK/RA (1 Orang @5.000.000) + Sertifikat   
    -  Kategori SD/MI (2 Orang @5.000.000) + Sertifikat  
    -  Kategori SMP/MTs (1 Orang @5.000.000) + Sertifikat  
    -  Kategori SMA/SMK (1 Orang @5.000.000) + Sertifikat  

  

Syarat & Ketentuan

    
    -  Peserta adalah para pengajar (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, & SMK/MAK) yang
masih aktif mengajar.   
    -  Peserta wajib follow instagram @bukuerlangga dan @indonesiatalentweek.  
    -  Karya bisa berupa cerita/artikel yang menceritakan tentang STRATEGI PENINGKATAN
MINAT BACA DI SEKOLAH.   
    -  Hasil karya harus asli, bukan jiplakan.  
    -  Peserta mengirimkan biodata, KTP dan nomor telepon yang dapat dihubungi.  
    -  Karya yang dilombakan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.  
    -  Karya tulis diketik dengan karakter Arial 12, spasi 1, ukuran kertas A4, dan maksimal 10
halaman.   
    -  Karya mengacu pada panduan yang telah ditetapkan  
    -  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  
    -  Karya-karya terpilih akan diterbitkan menjadi buku setelah melalui seleksi dewan juri.  
    -  Karya peserta dapat diupload di website link www.indonesiatalentweek.id/guruberanimen
ginspirasi   

  

Karya yang Anda buat harus mencakup poin-poin berikut:

    
    1. Latar belakang strategi peningkatan minat baca di sekolah.

• Makna peningkatan minat baca di sekolah Anda.
• Inspirasi program peningkatan minat baca yang
ingin Anda kembangkan.
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• Hasil akhir yang ingin dicapai dari program
literasi Anda.  

    2. Proses pelaksanaan peningkatan minat baca di sekolah.
• Jelaskan tahap demi tahap yang Anda lalui dalam
menjalankan strategi peningkatan minat baca
di sekolah.
• Masalah yang dihadapi dalam menjalankan
strategi Anda.  

    3. Hasil rill yang diperoleh dari strategi peningkatan
minat baca di sekolah milik Anda.
• Apakah hasil yang didapat sesuai harapan.
• Apakah ada manfaat bagi para siswa
(jelaskan perubahan yang tampak pada siswa).  

    4. Rencana pengembangan strategi peningkatan minat baca
Anda di masa depan.  

  

Contact Person

    
    -  CP (Fisca) 0812-1210-0219  
    -  CS Erlangga 08191-1500-885  
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