Disdikpora Badung Gelar Pelatihan CTL Guru Biologi dan Ekonomi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung menyelenggarakan Pelatihan Contextual,
Teaching and Learning (CTL) Guru Mata Pelajaran Biologi dan Ekonomi SMA/SMK se Kabupaten Badung. Pelatihan
berlangsung selama empat hari dari tanggal 19 s/d 22 September 2011 dibuka oleh Sekretaris Disdikpora Kabupaten
Badung I Ketut Kontiyasa bertempat di Hotel Taman Wisata, Senin (19/9) kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang dalam sambutannya dibacakan oleh
Sekretaris Disdikpora Kab. Badung I Ketut Kontiyasa mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah
merupakan dambaan suatu bangsa, karena harkat dan martabat bangsa dapat dilihat dari tinggi rendahnya Sumber
Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Dimana tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur dan berkepribadian, berdisiplin, tangguh, mandiri,
cerdas, trampil serta sehat jasmani dan rohani. Lanjut disampaikan bahwa seorang tenaga pendidik dan kependidikan
akan mampu memenuhi kewajiban apabila memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Seorang guru harus menguasai kompetensi guru ( kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial ) serta seorang guru
merupakan ujung tombak di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. I Nyoman Suardana selaku Wakil Ketua Panitia
menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang
diajarkan dengan situaasi dunia nyata siswa. Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan agar ada penyegaran
terhadap paradigma baru dalam pendidikan serta mampu menerapkan hasil workshop pada sekolah masing - masing.
Suardana juga mengatakan bahwa materi yang akan diberikan adalah materi umum diantaranya kebijakan dibidang
pendidikan serta kurikulum tingkat satuan pendidikan dan materi pokok diantaranya Contextual, Teaching and Learning
(CTL), Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Telaah perangkat semester I,II, metode pembelajaran biologi, metode
pembelajaran ekonomi , assesment, pembuatan rencana pembelajaran dan PKL. Pelatihan diikuti oleh 72 orang guru
SMA/SMK se-Kabupaten Badung.

http://www.badungkab.go.id - www.badungkab.go.id

Powered by Mambo

Generated:9 March, 2014, 04:07

