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Kegiatan 
Keterangan 
Perkenalan pelatih 
Memanggil 2 peserta yang punya hp android, meminta mereka menjelaskan sosok pelatih.
Informasi bisa diperoleh dari internet 
Identifikasi kompetensi/ pengalaman peserta  
Menanyakan: pengalaman pelatihan kurikulum, guru di level apa, yayasan-kamad-wakil-atau guru

Meminta peserta berdiri, berkumpul sesuai kategori tsb
Bagi 6 kelompok 
Berdasarkan 6 topik: 1) paikem, 2) pembelajaran kontekstual, 3) pembelajaran kooperatif, 4) penilaian otentik, 5) pendekatan sainstifik, 6) pembelajaran tematik 
Permainan JIKA-MAKA

Sesi 1
Penjelasan materi pelatihan 
Desain pembelajaran PAI: 6 topik
Beda PAI TK dan SD
Inti PAI: hafal, tahu, terampil, mau tanpa dipaksa
Diskusi dan Tanya jawab 
Information search 
Membuka web jejen.lec.uinjkt.ac.id, mengunduh dan membaca materi.
Permainan MENIRU UCAPAN PELATIH

Sesi 2
Meresume materi 
Resume dalam bentuk memilih kata kunci minimal 10 kata (tugas kelompok)

Menyusun kata kunci dalam bentuk pohon ilmu, table, bagan, peta konsep, dll.
Tugas individu 

Kertas A4
Permainan NAMA dan BENDA

Menyusun 1 kalimat atau 1 paragraf yang merupakan kesimpulan topik bahasan 
Pelatih memberi contoh
Tugas individu
Diskusikan di kelompok  

Kertas A4 dibagi 2/ post it besar
Tukar anggota kelompok (jangan melupakan awal)

Pelatih memastikan bahwa setiap peserta punya 1 gambar dan 1 kalimat/ paragraph

Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Angka 1 berkumpul dengan sesame angka 1, dst
Presentasi pakar topic bahasan di kelompok masing-masing 
Menggunakan gambar dan tugas menyusun kalimat masing-masing
Diskusi 
Permainan TEPUK BAHU (SEMANGAT)

Sesi 3
Kumpul sesuai kelompok semula 
Billboard ranking 
Menyusun 3 faktor pendukung dan 3 faktor penghambat guru dalam menerapkan masing-masing konsep

Tugas kelompok
Kertas A4
Masing-masing wakil kelompok maju ke podium
Presentasi hasil 
Kelompok 2 mengkritisi sajian kelompok 1 dan menambahkan 1 faktor pendukung dan penghambat, demikian juga kelompok 2, dan seterusnya

Kertas tugas Billboard ranking
Permainan SUARA BINATANG/ KENDARAAN

Pelatih menyimpulkan dan menutup 
Doa kafaratul majlis 


