
SELAMAT DATANG DI

SELENTING ERUDIO

Selamat bulan November, keluarga Erudio!

Selenting Erudio kembali hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukan seputar
Erudio Indonesia. Ke depannya Selenting Erudio juga dapat diakses di website Erudio
Indoesia, yaitu di www.erudioindonesia.sch.id agar kamu bisa membacanya kapan
saja dan di mana saja.
Pada edisi kali ini, Selenting Erudio akan memberikan ulasan tentang apa saja
kegiatan yang telah dilakukan murid dan staff Erudio Indonesia selama term awal ini.

Selamat membaca!

My Identity #pamerdiribukapikir

Dalam tiga bulan pertama proses belajar

di Erudio Indonesia, para jagoan

angakatan 7 Erudio Indonesia menyelami

berbagai macam medium dan sukses

menampilkan karya luar biasa di

pameran My Identity #pamerdiribukapikir.

Kompak dengan anak-anaknya, para

orang tua angkatan 7 pun ikutan ngeksis

dengan membawa karya Parents Project-

nya kemarin untuk dipamerin di My

Identity #pamerdiribukapikir, lho!

Beda cerita, jagoan angkatan 6 Erudio Indonesia juga ikut memamerkan hasil

pendalaman dirinya. Di sini mereka ditantang untuk mendalami visi dirinya masing-

masing dan mengomunikasikan secara visual kepada para pengunjung.

Dalam pameran My Identity #pamerdiribukapikir kali ini, disediakan sebuah ruangan unik

tapi asyik bernama "Ruang Coba-Coba". Sebuah ruang yang diisi instalasi seni yang

mendeskripsikan proses belajar Erudio Indonesia, atau biasa disebut Learning Cycle. Di

ruangan ini, semuanya boleh ikut merasakan Learning Cycle di Erudio Indonesia, baik itu

pengunjung, orang tua, bahkan sampai anak-anak murid Erudio Indonesia sendiri. (21/9)

 

Berbagi dari Hati Bersama Monika

Irayati

Anak-anak berkarya, orang dewasanya

berbagi! Ibu Monika Irayati atau biasa

akrab disapa Bu Ira diajak untuk menjadi

pembicara dan berbagi bersama di

IdeaFest 2019. Bu Ira menceritakan

bagaimana model sekolah Erudio

Indonesia berjalan dan bagaimana peran

pendidikan dalam mempersiapkan

pemelajar untuk jaman yang sudah

banyak berubah. (6/10)

Selain di IdeaFest 2019, Bu Ira juga

diundang oleh Kemdikbud RI dan

UNESCO untuk berbagi di International

Forum of the Advancement of Culture

(IFAC), mengangkat judul "Happiness

Killer: Weapons of Mass Instruction, Our

School System". Di kesempatan kali ini,

Bu Ira memaparkan keterkaitan antara

kebahagiaan dari sudut pandang

pendidikan, bahwa setiap anak berhak

untuk bahagia dalam menjalani proses

pendidikan. Setiap anak berhak untuk

merdeka dalam belajar. (11/10)

Baper Bareng KAYANG di Indonesia

Comic Con 2019!

Ada yang berbeda dengan booth Erudio

Indonesia di Indonesia Comic Con tahun

ini, yaitu booth Erudio Indonesia dipenuhi

cinta dan sayang untuk baper-baperan

bareng KAYANG!

KAYANG sendiri merupakan karya murid

Erudio Indonesia bernama Kalysta,

angkatan 5, saat dia duduk di kelas 1.

 

Berangkat dari pribadinya yang merasa

awkward dan sulit untuk

mengekspresikan rasa cintanya, Kalysta

pun melakukan riset dan mencari

medium yang tepat untuk bisa

mengekspresikan cinta dengan cara

yang menyenangkan. Dari situlah

KAYANG hadir untuk mengekspresikan

rasa cinta melalui board game.

Keunikan KAYANG yang bikin kepayang

ini selain mengikat para pengunjung, juga

mengikat tim Jawa Pos TV untuk meliput

dan menyebarluaskan rasa cinta dari

KAYANG dan Kalysta! (13/10)

Berpikir Kritis, Menjaga Toleransi

Keberagaman adalah hal yang sangat

kental dengan Indonesia, terus berpikir

kritis dan menjaga toleransi merupakan

kunci kebersatuan kita. Pak Barry

Mikhael diajak untuk berbagi hal tersebut

dalam acara Festival of Diversity yang

diselenggarakan oleh Indika Foundation.

Pak Barry pergi dari satu tempat ke

tempat lainnya (re: Jakarta - Kudus -

Semarang) untuk menebarkan semangat

toleransi dan perbedaan! (17/10)

Tak Bosan Belajar, Tak Henti Mengejar

Semua orang butuh belajar, tak

terkecuali seorang guru yang terbiasa

mengajar. Berangkat dari situ, Ibu

Angelia I. Basuningtyas, atau biasa

disapa Bu Iyenk, diundang untuk mengisi

sesi workshop "Gali Potensi: Guru Juga

Bisa Meroket" di PPIPTEK.

Melalui sesi ini, guru-guru dari pelosok

Indonesia sepakat bahwa belajar bisa

dari siapa saja, termasuk sesama guru

maupun sesama murid. (28/10)

BUKAN STEPANIE ANAK SENIE-NYA JASON RANTI ATAU BUKAN JUGA STEPHANIE

POETRI I LOVE YOU 3000

Disaat angin kencang berhembus di Erudio Future Gunung Sindur, Gabriel

sedang berbincang dengan Steffany. Dari krisis iklim, karya seni Steffany, sampai

seperti apakah ciri-ciri gebetan yang punya sikap peduli lingkungan.
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