DIPERSEMBAHKAN OLEH:

Pendahuluan
Mendidik merupakan sebuah proses yang tejalin hubungan antara berbagai
besaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, pendidikan merupakan
alat sekaligus tempat terjadinya proses itu. Dengan kata lain, pendidikan
adalah proses transformasi nilai yang dberikan oleh pendidik kepada terdidik.
Proses pendidikan itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan
bisa dikatakan seumur hidup. Konsep ini tentu tidak berlebihan, mengingat
pendidikan itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai segi, menurut
pandangan masing-masing pihak.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, Telkom hadir dengan Pijar
Sekolah sebagai platform yang dapat membantu sistem pendidikan berbasis
digital terpadu. Tujuannya adalah untuk mendukung pihak sekolah dalam
menciptakan sistem pembelajaran digital yang kreatif dan menyenangkan.
Pijar Sekolah memiliki ribuan konten digital yang beragam dan menarik. Mulai
dari Buku Digital, Buku Digital Interaktif, Video Pembelajaran, hingga
Laboratorium Maya yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar.
Pijar Sekolah memiliki program bernama Guru Unggul yang didedikasikan
untuk tenaga pengajar (guru) se-Indonesia. Program ini bertujuan untuk
menciptakan guru Indonesia yang kreatif, inovatif, dan interaktif melalui sistem
pembelajaran berbasis digital yang menyenangkan. Program Guru unggul
diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan
menciptakan ekosistem pendidikan yang berfokus pada murid.
Telkom selalu mendukung program pemerintah diberbagai bidang, tak
terkecuali dalam hal pendidikan. Guru Unggul sendiri didasari dari program
dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Guru
Penggerak. Guru Penggerak adalah suatu program untuk mengembangkan
kemampuan kepemimpinan setiap guru. Dengan Guru penggerak, pemerintah
bertujuan untuk menjadikan guru katalis perubahan pendidikan di setiap
daerah di Indonesia demi terciptanya hasil belajar murid yang lebih baik. Oleh
karenanya Program Guru Unggul dari Telkom hadir untuk mendukung dan
membantu guru sehingga dapat mengembangkan diri dan memimpin upaya
pewujudan visi misi sekolah yang bukan hanya berfokus pada murid, namun
juga relevan dengan kebutuhan komunitas sekolah.
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Tujuan Kegiatan
1. Menginspirasi guru di seluruh penjuru Indonesia untuk semakin aktif
mencerdaskan bangsa dan menjadi idol bagi para siswa.
2. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang mengedukasi dengan cara-cara
yang kreatif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkan semangat kompetisi di antara guru-guru se-Indonesia
dalam hal pendidikan.
4. Meningkatkan hubungan silaturahmi dan solidaritas diantara para guru.
5. Memperkenalkan Pijar Sekolah sebagai wadah pembelajaran berbasis
digital kepada instansi pendidikan di seluruh Indonesia.
6. Meningkatkan adopsi Pijar Sekolah secara merata di seluruh Indonesia.
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Persyaratan Kegiatan
1. Sekolah instansi guru wajib menggunakan pijar sekolah minimal free
trial 1 bulan.
2. Memiliki perangkat komputer/laptop untuk digunakan dalam
perlombaan.
3. Memiliki akses internet yang stabil.
4. Peserta siap mengikuti seluruh jadwal kegiatan yang telah ditetapkan
panitia.
5. Peserta wajib mem-follow akun media sosial Instagram Pijar Sekolah
untuk mendapatkan informasi lanjutan.

Ketentuan Lomba
1. Lomba diadakan secara online dengan menggunakan fitur-fitur Konten
Belajar Pijar Sekolah.
2. Lomba bersifat individu.
3. Lomba diadakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Lomba diadakan dalam metode mengajar atau penyampaian materi
kepada siswa.

Cara Mendaftar
1. Guru mendaftarkan diri sebagai peserta di website Pijar Sekolah di
www.pijarsekolah.id
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Timeline Pelaksanaan
: 28 Maret - 20 Mei 2022
Registrasi
Pengumuman Babak 100 Besar
: 28 Mei 2022
Technical Meeting 100 Besar
: 30 Mei 2022
Pengumuman Babak 50 Besar
: 13 Juni 2022
Bootcamp Guru 50 Besar
: 15 Juni 2022
Pelaksanaan babak 50 besar menuju : 23 Juni 2022
babak spekta.
: 25 Juni 2022
Pengumuman Babak Spekta
: 2 Juli 2022
Spekta 10
: 9 Juli 2022
Spekta 9
: 16 Juli 2022
Spekta 8
: 23 Juli 2022
Spekta 7
: 29 Juli 2022
Spekta 6
: 6 Agustus 2022
Spekta 5
: 13 Agustus 2022
Spekta 4
: 20 Agustus 2022
Final 3 Besar

Reward

Saldo Rp.500.000,00
untuk peringkat
4 - 10 besar

Setiap sekolah yang mendaftar akan mendapatkan
e-certificate serta gratis berlangganan Pijar Sekolah
selama 1 tahun.
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Alur Pelaksanaan
Pendaftaran
Pendaftaran diperuntukan untuk guru se-Indonesia baik yang sudah
menggunakan Pijar Sekolah maupun belum menggunakan Pijar Sekolah.
Salah satu syarat guru mendaftar adalah sekolah wajib menggunakan Pijar
Sekolah, minimal free trial 1 bulan.

Audisi
Setelah penutupan pendaftaran, guru melakukan audisi dengan
memanfaatkan fitur Konten Belajar, Video Pembelajaran.
Guru mengunggah video pembelajaran/menerangkan belajar sesuai jenjang
atau mata pelajaran yang sesuai dengan durasi dan kapasitas yang telah
ditentukan oleh panitia.

TOP 100
Dalam tahapan ini guru-guru di wajibkan membuat materi ajar yang di
unggah dalam konten belajar buku digital dan menginspirasi siswa-siswinya
memanfaatkan konten tersebut.
Guru diminta kembali membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan
materi ajar yang dibuat kemudian di unggah dalam konten belajar, video
pembelajaran.
Penilaian berdasarkan kreatif dan inspiratif. Konten belajar yang di
manfaatkan oleh siswa-siswi dengan trafic baca dan video kreatif.
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Alur Pelaksanaan
Top 50
Di babak 50 besar ini guru akan melakukan bootcamp oleh tim Pijar Sekolah
untuk pengembangan skill (Upskilling).
Bootcamp diselenggarakan secara online di luar aktivitas kegiatan belajarmengajar.
Adapun materi bootcamp yang disampaikan diantaranya:
- Impressive Teaching
- Impressive Communication
- Impressive Public Speking
- Impressive Presentation
- Problem Solving with Logical Level
Setelah itu guru-guru diminta membuat kembali materi ajar yang di unggah
dalam konten belajar buku digital, kemudian video pembelajaran yang di
unggah di konten belajar, video.

Spekta
Terpilih 10 besar guru terbaik untuk melakukan babak spektakuler. Pada babak
ini setiap pekan peserta di lombakan langsung secara live mengajar dengan
platform Zoom.
Mengajar sekreatif dan seinovatif mungkin. Proses eliminasi di tentukan
berdasarkan voting yang tersedia di dashboard pijar sekolah.
Yang berhak melakukan voting adalah user pijar sekolah guru maupun siswa
yang terdaftar melalui platform pijar sekolah.
Live guru mengajar di kantor regional/witel terdekat.
Akan ada 3 juri yang membangun kritik untuk guru guru bisa menampilkan
terbaik setiap minggunya.
Babak spekta disiarkan langsung di stasiun Usee TV yang tersedia di Indihome
maupun live youtube di akun pijar sekolah.
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Persetujuan Peserta
Peserta yang mendaftar menyatakan bahwa peserta telah membaca dan
menyetujui persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh Pijar Sekolah,
menyetujui bahwa keputusan panitia yang telah dibuat sekarang maupun yang
akan dibuat di kemudian hari bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Penutup
Demikian proposal kegiatan ini yang kami sampaikan agar dapat digunakan
dengan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum tercantum dalam proposal
ini akan kami sampaikan selanjutnya sesuai dengan kondisi dan juga
kepentinganya. Atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang diberikan.Kami
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT
menganugrahi dan juga meridhoi usaha dan niat tulus kita semua dalam
project ini Amin.
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Susunan Kepanitiaan

Penanggung jawab
Ketua
Sekretaris

: Djufri Ardian
: Rifky Praptama
: Desi Ratnasari

: Muhamad Adriansyah, Zulfikri Aulia
Koordinator Promosi & EO : Crusita Audina, Nazla Safira,
Kezia, Paradise Maghfirah
Koordinator Talent

Koordinator IT

: Maudy Karim

Koordinator Dokumentasi : Alvia Sasqia, Qothrunnada
Reynandita
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Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Ketua Pelaksana

Mengetahui,
Sekretaris

Rifqy Praptama

Desi Ratnasari

Mengetahui,
Penanggung Jawab

Djufri Ardian
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LET'S BE SHINING AND INSPIRING

www.pijarsekolah.id

