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RAIH HADIAH JUTAAN RUPIAH
  Dengan mengirimkan hasil karya pengalaman kreatif mengajar Anda ke
  
  erlanggamenginspirasi@gmail.com
atau Departemen Marketing Nasional Penerbit Erlangga
 (Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas Ps. Rebo, Jakarta 13740)
Periode Lomba : 15 Oktober - 15 Desember 2015
  KATEGORI DAN HADIAH :

  

Pemenang kategori Guru TK/RA 
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1 orang @Rp 2,000,000 + Sertifikat

  

Pemenang kategori Guru SD/MI 

  

2 orang @Rp 2,000,000 + Sertifikat

  

Pemenang kategori Guru SMP/MTs 

  

1 orang @Rp 2,000,000 + Sertifikat

  

Pemenang kategori Guru SMA/MA/SMK/MAK 

  

1 orang @Rp 2,000,000 + Sertifikat

    
  KETENTUAN- KETENTUAN LOMBA :
      
    -  Peserta adalah para pengajar (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) yang masi
h akt
if
mengajar
. 
 
    -  Pengalaman bisa disampaikan dalam bentuk karya tulis/video yang menceritakan inspira
si tent
ang
cara
kreatif
mengajar
, 
tidak
melanggar
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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-karya terpilih berpeluang akan diterbitkan menjadi buku dalam seri “Berani Mengin
spirasi ”

setelah
melalui
tahapan
seleksi
dewan
juri
*.
 
    -  Informasi pemenang dapat dilihat melalui website resmi Penerbit Erlangga dan akan dihu
bungi
langsung
oleh
panitia
terkait
mekanisme
penyerahan
dan
pengiriman
hadiah
. 
 
    -  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.   
    -  Karya mengacu pada panduan yang telah ditetapkan (terlampir dalam Flyer).   
    -  Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya cara mengajar kreatif. 

  

  *Mekanisme perjanjian kerja sama akan diatur secara terpisah
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PANDUAN PENULISAN KARYA

  

Karya yang Anda buat harus mencakup poin-poin berikut: 

  

1. Tantangan atau kesulitan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjelaskan suatu materi
pelajaran agar mudah dipahami oleh siswa . Sampaikan mata pelajarannya dan
kompetensi dasarnya. Deskripsikan dengan jelas bentuk tantangan atau kesulitan yang
Bapak/Ibu temui tersebut. 

  

2. Tindakan yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan atau kesulitan tersebut. 
Deskripsikan dengan jelas kiat/strategi khusus dan/atau alat peraga yang Anda gunakan dalam
mengatasi tantangan tersebut. 

  

Jika Anda menggunakan kiat/strategi khusus, deskripsi meliputi: 

  

· bentuk kiat/strategi 
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· cara mempraktikkan kiat/strategi tersebut dalam proses belajar, dari awal sampai penutup 

  

· cara mengevaluasi hasil belajar dengan menggunakan kiat/strategi tersebut. 

  

Jika Anda menggunakan alat peraga, deskripsikan: 

  

· jenis alat peraga 

  

· bahan yang digunakan 

  

· gambar atau foto alat peraga 
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· cara menggunakan alat peraga, dari awal proses belajar sampai penutup 

  

· cara mengevaluasi hasil belajar dengan alat peraga tersebut.

  3. Kesuksesan yang Bapak/Ibu peroleh dari penerapan kiat/strategi khusus dan/atau
penggunaan alat peraga dalam mengatasi tantangan atau kesulitan tersebut. 

Informasi lebih lanjut, hubungi: 
Departemen Marketing Nasional
PT Penerbit Erlangga (021) 8717006 ext. 228, 
atau klik www.erlangga.co.id

Download Pdf disini

  

 6 / 6

../../undefined/
http://erlangga.co.id/guru/gurumenginspirasi2015.pdf

