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Lagu dalam pembelajaran IPA
Kemampuan seorang guru untuk menciptakan variasi
dan kreasi dalam memberikan materi tentunya
mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
Guru diharapkan mengusasi keterampilan mengajar
yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan tetap
bersemangat dalam mengikuti pelajaran.
Melalui tulisannya, Ibu Yuliastuti memaparkan cara
mengajar dengan menggunakan lagu dalam proses
pembelajaran IPA.
Baca selengkapnya

Hari Pendidikan Nasional
Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional,
pengelola Guraru akan menyelenggarakan kompetisi
sepanjang bulan Mei!
Apa saja kompetisi nya?
Pertama, kompetisi #BelajarSeru akan diadakan di
Twitter @GuraruID. Pada kompetisi ini kami
mengajak Guraru untuk berbagi mengenai momen
belajar favorit saat disekolah!
Tidak hanya itu, bagi Guraru yang gemar menulis
kami juga mengadakan Kompetisi Menulis dengan
tema "Kiat Kreatif Meningkatkan Kemampuan Nonakademis Siswa untuk Optimalisasi Pendidikan"
Ayo ikut kompetisi nya, Guraru! Ingin tau lebih lanjut
mengenai tata cara dan hadiah untuk masing-masing
kompetisi? Silahkan klik di sini.

Sudahkah Guraru melengkapi data diri di
guraru.org?
Halo, Guraru! Untuk menambah kenyamanan Guraru
dalam berbagi di guraru.org, kami meminta kesediaan
Guraru untuk melengkapi data diri Guraru yang
terdapat pada halaman 'Edit Profil'. Guraru yang
melengkapi data dirinya sebelum tanggal 20 Mei 2013,
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akan mendapatkan reward berupa poin di website
Guraru! Selain itu, tentunya hal ini akan memberikan
kemudahan bagi Guraru untuk saling berbagi informasi
yang berkaitan dengan latar belakang Guraru, mulai
dari asal sekolah, daerah mengajar hingga mata ajar.
Mohon kesediaannya, Guraru! Terimakasih dan mari
bersama-sama menginspirasi

#GuruSeru April 2013 : Ibu Fitta Astriyani
Salah seorang kontributor Guraru, Ibu Fitta Astriyani
memiliki sebuah Blog dan Pinterest yang di dalamnya
terdapat berbagai cara kreatif dalam mengajar.
Sebagai #GuruSeru bulan ini, Ibu Fitta membagi
pengalamanya mengenai cara mengajar kreatif,
khususnya dalam mempelajari Bahasa Inggris. Baca
selengkapnya, di sini!
Guraru ingin merekomendasikan #GuruSeru untuk
bulan Mei 2013? Tentu saja bisa! Kirim profil guru
(nama, akun Twitter, akun Facebook dan alamat blog)
ke pengelola@guraru.org. Kami tunggu rekomendasi
dan partisipasinya, Guraru!

Berkolaborasi dengan Guru-Guru di
Thailand
Simak pengalaman Ibu Amiroh dalam mengikuti
kegiatan "Workshop on Development of Partnership
Activities Utiliing Collaborative E-Learning Tools
under the Vocational Partnership Program" di Negara
Gajah Putih dengan 30 orang guru dari SMK dan
perguruan tinggi!
Baca selengkapnya
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Media Pembelajaran Interaktif Dasyat ala
Lectora
Melalui artikel ini Pak Taufik Ibrahim berbagi
informasi terkait upaya meningkatkan kompetensi
terkait pemanfaatan ICT dalam pembelajaran melalui
software Lectora. Lectora merupakan salah satu tools
yang dapat dijadikan alternatif untuk membuat Media
Pembelajaran Interaktif (MPI). Selain itu, Lectora juga
dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai Media
Pembelajaran Mandiri.
Baca selengkapnya

Tugas Menulis di Matematika? Kenapa
Tidak?
Statistika merupakan bidang studi yang berhubungan
dengan koleksi, organisasi, analisis, interpretasi dan
penyajian data. Melalui artikelnya, Pak Hedy Lim
menjelaskan kolaborasi antara statistika dengan
keterampilan lain yaitu, penulisan jurnal.
Penasaran? Klik disini untuk baca selengkapnya!
Baca selengkapnya

Pengajaran Sastra, Kurikulum dan
Kompetensi Guru Bahasa
Sanggupkah para guru bahasa kita memikul peran
ganda; sebagai guru bahasa dan guru sastra? Melalui
artikel ini, Sawali Tuhusetya memaparkan pentingnya
spesifikasi dalam penyajian materi bahasa dan sastra.
Baca selengkapnya!
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