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 PANITIA
-

Segala keputusan dari panitia adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

-

Panitia berhak mendiskualifikasi dan memberikan hukuman yang ditentukan oleh panitia
sendiri kepada tim yang melanggar MOU ini.

 KETENTUAN UNTUK PESERTA
1. Peserta lomba adalah siswa SMA/MA/SMK Negeri maupun Swasta.
2. Postingan dimulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan tema “Penggunaan teknologi dalam
pendidikan di sekolahku”.
3. Blog dapat dibuat di jasa pembuatan blog manapun :
-

Wordpress

-

Blogger

-

Multiply

-

Dll

Yang bukan termasuk miniblog atau microblog ( tumblr, twitter, dll )
4. Peserta diharapkan mengikuti technical meeting Rabu, 11 April 2012 di Book Store FIP UPI
Bandung, dan bagi yang tidak bisa hadir, harap mengkonfirmasi kepada panitia.
5. Peserta mengirimkan URL blog paling lambat Kamis, 19 April 2012 setelah technical meeting
dimulai ke alamat email : prodevgts@gmail.com .

 DEWAN JURI
1. Dewan juri berasal dari :
-

Akademisi ( dosen ) dari Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan.

-

Komunitas blogger.

2. Juri akan memberikan penilaian secara berkala sejak dimulai lomba ( 12 April – 18 April 2012 ).
3. Penilaian akan berakhir pada tanggal 20 April 2012 pukul 24.00 .
4. Juri memberikan nilai akhir dari setiap tim dan kemudian diakumulasi secara terbuka (20 April–
22 April 2012) .
5. 3 nominasi pemenang lomba akan dikonfirmasi pada tanggal 22 April 2012 dan akan diundang
untuk mengikuti acara ICT EDU FAIR yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 April 2012.

 KRITERIA PENILAIAN
1. ISI / KONTEN
-

Isi blog disesuaikan denga tema yaitu “Penggunaan teknologi dalam pendidikan di
sekolahku”. Dapat berupa :
a. Artikel
b. Cerpen
c. Essay
d. Catatan
e. Dan lain-lain.

-

Dilarang memposting konten yang dapat mengganggu unsur SARA.

-

Peserta minimal membuat 5 postingan selama penilaian berlangsung.

-

Dalam postingan boleh menyertakan foto atau video.

-

Penggunaan link dalam postingan dibatasi.

-

Sumber kutipan dalam postingan harus ditulis.

2. Layout
Berhubungan dengan penempatan widget dan konten-konten yang ada.
3. Pemilihan Judul dan Alamat Blog
Judul dan Alamat Blog harus mencerminkan isi dari blog itu sendiri.
4. Bahasa
-

Penggunaan bahasa disesuaikan dengan konten yang ada.

-

Dilarang menggunakan kata-kata kotor atau menggunjing orang lain.

-

Menggunakan Bahasa Indonesia ( sesuai dengan EYD ) dan Bahasa Inggris.

5. Desain
-

Desain tampilan disesuaikan dengan tema dan mempengaruhi penilaian juri.

-

Keindahan dan keserasian antara tampilan, isi dan tema.

 KONTAK PERSON


Fadhil (087828695158)



Kasmadi (085724107021)



www.himatekpend.ormawa.upi.edu

