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KELAS INSPIRASI
TUBAN
“Bangun Mimpi Anak Bumi Wali”

Media dan Dokumentasi juga merupakan salah satu elemen yang juga
tidak kalah penting di dalam Kelas Inspirasi. Fungsi Media dan Dokumentasi :
1. Melakukan pendokumentasian terhadap seluruh event,
berikut adalah hal-hal agar tidak terlewatkan untuk didokumentasikan :
a. Aktivitas
kelas
inspirasi
:
moment
interaksi
antara
volunteer/murid/guru.
b. Sekilas profil sekolah: ruang kelas, fasilitas, lapangan, dll. Foto ini
ditujukan untuk keperluan mendatang mengenai profil setiap sekolah.
c. Foto potrait relawan pengajar: setengah badan dan tidak sedang
mengajar. Beri Keterangan: Nama dan Profesi.
d. Foto kenang-kenangan bersama guru, kepala sekolah,
relawan pengajar, dan murid.
e. Video bisa diperkaya dengan Wawancara Kepsek – Relawan tentang
kesan2 mengikuti Kelas Inspirasi
Hasil dari dokumentasi akan disimpan oleh masing-masing fasilitator.
2. Pengumpulan dokumentasi
Pengumpulan dokumentasi dilakukan H+7 (satu minggu setelah Hari
Inspirasi), berikut teknis pengumpulan hasil dokumentasi :
a. Pengumpulan Hasil Foto
 Semua hasil karya akhir harus berupa file elektronik atau format
digital, berwarna maupun hitam-putih. Tidak diperkenankan
menggunakan teknik infra-merah.
 Setiap relawan fotografer mengupload sendiri hasil karya foto
terbaik di GROUP Facebook (minimal 20 foto)
 Ukuran foto 2024 x 1348 pixels (Centang High Resolution ketika
upload di FB)
 Foto yang sudah di edit bisa di upload ke penyimpanan cloud
(bisa google drive) untuk kemudian link url di bagikan ke
fasilitator atau dikumpulkan ke setiap fasilitator rombel dalam
bentuk CD atau DVD
b. Pengumpulan Hasil Video
 Hasil video di upload di YOUTUBE di akun pribadi Relawan
Videografer
 Relawan Videografer memberikan link Url Youtube kepada
fasilitator rombel.
 Resolusi Video semaksimal kemampuan kamera yang
relawan pakai.
Resolusi yang dianjurkan: 720p (1280×720) atau 1080p
(1920×1080)

3. Ketentuan



Saat Testimoni harap menggunakan Mic external / aplikasi
recorder audio smartphone.
 Karya yang diserahkan kepada panitia merupakan hasil karya
original volunteer dokumentasi yang diambil pada Hari Inspirasi di
lokasi yang telah ditentukan.
 Pelaksana dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas pihak
lain sehubungan dengan hasil karya yang diserahkan oleh volunteer
dokumentasi kepada panitia Kelas Inspirasi.
 Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto
(sharpening, cropping, color balance, dodge/burn dan saturasi
warna) tanpa mengubah keaslian objek.
 Karya foto yang dikirimkan merupakan karya personal selama
kegiatan Kelas Inspirasi.
 Karya foto yang masuk tidak dapat dikembalikan.
 Hak cipta foto tetap menjadi milik peserta.
 Panitia berhak mempergunakan karya foto peserta untuk bahan
pameran, publikasi, dan website yang berkaitan dengan Kelas
Inspirasi dan Indonesia Mengajar tanpa pemberitahuan kepada
fotografer terlebih dahulu.
 Foto yang mengandung sara, pornografi dan hal-hal yang
merugikan orang lain tidak akan dipublikasikan oleh Tim Kelas
Inspirasi.
 Fotografer diperbolehkan menambahkan watermark pada hasil foto
pada sudut kanan bawah foto.
4. Daftar Pertanyaan Testimoni
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Apa yang anda memotivasi anda untuk ikut Kelas Inspirasi `
Tuban?
www
Ceritakan sedikit tentang momen paling berkesan di SD tempat
anda menginspirasi?
Saat upacara bendara tadi pagi, Adakah sebuah kerinduan yang w
muncul kala masih SD ? ceritakan sedikit tentang kerinduan itu.
Menurut anda, bagaimana tentang lokasi Kelas Inspirasi tahun ini?
Apa harapan anda untuk adik-adik sd yang sudah di inspirasi?

