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SELENTING ERUDIO
 

Selenting Erudio Edisi Oktober 2020 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukkan
seputar Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.

 
Pada edisi kali ini, Selenting Erudio akan mengabarkan tentang dibukanya Program

Setara SMP Erudio Indonesia, informasi rangkaian pameran SENSASI, kabar berkebun
dari sekolah, hingga mengintip pameran virtual My Identity dan Future Me.

 
Selamat membaca!

Bingung Mau SMP di
Mana? Ada Erudio

Indonesia!
 

Stt.. udah denger belum? Sekarang Erudio
Indonesia nggak cuma punya program setara
SMA, tapi program setara SMP juga ada!
Teman-teman yang udah mau masuk SMP
jadi nggak bingung lagi deh nyari sekolah
yang bisa menyuguhkan ekosistem belajar
mandiri. 
 

Di program ini, kamu akan mendapatkan

proses belajar yang seru dan tidak kaku,

sehingga proses mengenali diri terasa lebih

menyenangkan. Ditambah kamu bisa

#lompatduluan belajar hal-hal baru yang biasa

kakak-kakak di program setara SMA pelajari.

#lompatduluan dengan menyelesaikan

sekolah lebih cepat juga bisa! Hal ini tidak

terlepas juga dari akses ke teknologi yang

bikin proses pemelajaran lebih mudah.

Proses pengenalan diri juga bisa kamu temui

lewat riset dan proyek yang bisa dilakukan

secara mandiri mau pun kolaborasi! Jadi

nggak ada lagi tuh duduk di kelas sambil

menghafal buku membosankan di kelas,

karena kamu akan dituntun buat mengeksplor

minat dan bakat bareng spesialis dan

fasilitator.

 
Bukan cuma itu, kamu akan terhubung

dengan para profesional dan praktisi yang

sudah berpengalaman di bidangnya, salah

satunya dengan program magang. Hal ini

akan mempermudah kamu bereksplorasi,

berinovasi, dan berkolaborasi secara adaptif

dengan perubahan zaman yang dinamis.

Pada akhirnya, kita semua menginginkan

pendidikan yang tidak cuma mendidik, tapi

juga yang bisa memberikan kamu ruang untuk

menjelajahi diri semaksimal mungkin. Silakan

hubungi Ms. Diyah di 0817 7080 4090 untuk

tahu lebih banyak tentang program setara

SMP Erudio Indonesia, ya!

Rasakan SENSASI Satu
Tahun Sekali

 
Gimana bulan Oktobermu? Masih belum tahu
mau diisi dengan kegiatan positif apa?
Jangan bingung, Erudio Indonesia punya
SENSASI khusus buat kamu!
 
SENSASI, Seni dan Sains dari Sindur, hadir
dengan serangkaian acara pameran,
workshop, dan performance hiburan yang
akan diselenggarakan pada 23 - 29 Oktober
2020 secara virtual.

Kamu juga bisa ikut menyumbangkan

karyamu di pameran nanti, lho! Ada dua cara,

nih! Ikutan 3K, alias Kuas ke Kuota yang

terbuka untuk umum dan murid Erudio

Indonesia. Dengan medium tote bag yang

akan kami kirimkan, kamu bisa lukis dan

bubuhkan lukisan terbaikmu biar bisa dijual,

terus didonasikan deh ke Peduli Sekolah dan

anak-anak beasiswa Erudio Indonesia dalam

bentuk kuota internet!

Khusus buat kamu murid Erudio Indonesia,

boleh juga submit karya dengan medium

bebas! Mau itu karya baru atau lama, karya

seni atau sains, kamu yang tentukan

pokoknya. Mau sambil jualan? Bisa! Hasil

jualan bisa ikut kamu donasikan juga, lho!

 
Yuk, ikutan! Kapan lagi bisa ikut pameran

secara cuma-cuma sambil bisa bantu

menyebar kebaikan untuk mereka yang

membutuhkan. Ditunggu karya-karya

terbaiknya hingga tanggal 11 Oktober, ya!

Daftar 3K di sini dan/atau submit karya

bebasmu di sini, lalu hubungi Ms. Giska di

0877 7831 2017 untuk informasi pendaftaran

karya.

Eits, ada lagi. Kamu nggak boleh ketinggalan

workshopnya dong! Ada 5 workshop seru

yang bakal nemenin kamu selama SENSASI

berlangsung.

 
Ada apa aja, ya? Yuk, dipilih:

Belajar Bikin Ilustrasi Binatang dan
Tanaman Kesayangan
Kreasi Cap Motif di Kain buat Fashion
Kamu!
Have Fun dengan Eksperimen Kimia
Rumahan
Bikin Masker Kain Sendiri, yuk!
Ciptakan Alat Musikmu dari Buah dan
Sayuran

 
Workshop ini akan berlangsung secara urut
dari tanggal 24 Oktober - 28 Oktober 2020,
lho! Cukup bayar 50K aja untuk satu
workshop, atau borong semua aja! Dengan
200K kudah dapet akses ke semua workshop.
Klik di sini buat daftar, ya! Hubungi juga Ms.
Usi di 0878 7948 1120 untuk tanya-tanya!

Lihat Kebun Sekolahku,
Penuh dengan

Kangkung~
 

Menanam itu nggak cuma di kebun, di

sekolah juga bisa! Seperti pemandangan

yang bisa  kamu temui begitu memasuki

gerbang sekolah, jejeran tanaman kangkung

akan menyambut dari sepanjang pekarangan

sebelah kiri.

M (ungkin masih segar di ingatan kalau dulu

ada kelas penawaran Menanam Pohon di

Green Movement Erudio Indonesia

(@greenerudio), ternyata semangat bercocok

tanam nggak cuma ada di para murid aja lho,

orang dewasanya juga nggak mau kalah!

Teman-teman di sekolah membuktikan kalau

mereka tetap bisa ikut menjaga alur

ekosistem bahkan dengan kondisi serba

terbatas seperti saat ini.

Upaya memaksimalkan sumber daya alamnya

juga nggak tanggung-tanggung, nih! Saat

musim panen tiba, hasil bercocok tanam akan

dinikmati sendiri, atau kamu juga bisa

langsung datang, petik, timbang, terus

langsung bawa pulang deh sayuran segarnya.

Wah, produktif sekali, ya!

 
Si kangkung tidak sendirian, ada teman-
teman hijau seperti pohon pisang, pohon
pepaya, tanaman cabe, dan lain-lainnya juga!
Akan menyusul pula ragam tanaman lainnya
yang ditanam dan dikelola dengan hati di
sekitar sekolah, dengan harapan agar tanah
dan bumi kita bisa pulih secara perlahan.
Semoga dengan tumbuhnya tanaman-
tanaman ini di sekolah bisa meningkatkan
kepekaan kita semua untuk lebih menghargai
alam.

Mencari My Identity dan
Menemukan Future Me

 
Para murid Erudio Indonesia selalu identik
dengan proyek. Bulan lalu, ada dua
gelombang proyek murid yang
dipamerkan secara virtual. Ada teman-
teman Batch 8 yang unjuk gigi di pameran
“My Identity” sebagai proyek pertamanya,
ada pula pameran “Future Me” yang
membingkai harapan teman-teman Batch
7 di masa depan! 

Dari judulnya saja mungkin sudah bisa

ditebak, apa yang teman-teman Batch 7

bagikan di “My Identity”. Yup, pasti nggak

jauh-jauh dari proses mengenali identitas diri.

Sebagai keluarga “termuda” di Erudio

Indonesia, mereka dirangkul untuk bisa

mengidentifikasi diri sendiri melalui sebuah

proyek personal. Karyanya bisa dilihat di

platform masing-masing murid yang tentunya

disesuaikan dengan kebutuhan dan

kesenangan masing-masing pula

Nah, kakak-kakak di Batch 8 juga nggak mau

ketinggalan, nih! Mereka mempersembahkan

“Future Me” untuk diri mereka di masa depan.

Harapan-harapan indah yang mungkin

selama ini tidak sempat mereka ungkapkan,

sekarang dituangkanlah dalam bentuk

pameran virtual, berbagi harapan dengan

siapa pun yang menyaksikan. Kunjungi

website Erudio Indonesia untuk melihat ragam

harapan mereka, yuk!

Apapun proyek yang akhirnya muncul ke

permukaan, di baliknya selalu ada kebebasan

yang diberikan untuk menentukan sendiri

timeline dan capaian. Iya, kata “bebas”

mungkin tidak sebebas kedengarannya, rasa

dilemanya tidak sesederhana yang kita

bayangkan. Jadi, yuk hargai setiap proses

belajar yang sudah mereka capai!
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