
SELAMAT DATANG DI

SELENTING ERUDIO

Selamat menutup bulan Maret, keluarga Erudio!

Selenting Erudio Edisi Maret 2020 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukkan

seputar Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.

Memasuki minggu ke-3 mengurung diri di rumah, sudah ada kah yang rindu suasana

di sekolah? Untuk yang rindu, semoga Selenting Erudio bisa mengurangi sedikit

rasa rindunya.

Kali ini Selenting Erudio akan menceritakan kembali tentang Art & Science Trip

Bandung, school gathering virtual pertama, hingga bagaimana e-learning Erudio

Indonesia berlangsung.

Selamat membaca!

Art & Science Trip to Bandung 2020

Ada yang masih terbayang-bayang serunya trip ke bandung awal Maret lalu?
Seru-seruan di bus bareng, belajar water marble di Banyu Leisure, lihat cara kerja
teropong bintang tertua di Indonesia di Observatorium Bosscha, lihat karya dan
mainan tanah liat di NuArt, dapat referensi dan ngobrol-ngobrol bareng di FSRD dan
FMIPA ITB, dan masih banyak lagi!

Untuk kamu yang rindu dan ingin mengenang, silakan tonton videonya di atas, atau
bisa kunjungi bit.ly/ErudioTrip ya!

School Gathering Format Virtual

Pertama di Erudio Indonesia!

Seperti biasa, para murid dan staff Erudio

Indonesia bersinergi dalam menyambut

term baru dengan membuat school

gathering yang seru! Tetapi ada yang

beda nih dengan school gathering kita

kemarin.. Karena kita harus tetap di

rumah untuk menjaga diri dan orang

terkasih, school gathering pun memakai

format virtual untuk pertama kalinya!

Semua murid dan staff bareng-

bareng buka Google Classroom, lihat

ketentuan yang sudah dijelaskan oleh

game master, melihat ketentuan misi dan

menjalankannya! Tenang, misinya bukan

pergi ke gunung lewati lembah kok, tetapi

nonton film Byousoku 5 Centimete

bersama (dari rumah masing-masing) dan

menjalankan misi selanjutnya.

Misinya apa aja? Yang jelas harus nonton

filmnya dulu sampai habis, lalu ada quiz

yang disediakan game master untuk

direspon bersama-sama. Selain ada quiz,

di Google Classroom juga dipenuhi

diskusi antara murid dan staff dalam

membahas film. Mulai dari alur cerita,

mengutip quotes, sampai melakukan art

appreciation bersama. Dengan adanya

school gathering format virtual ini, semoga

awal term kita dipenuhi kedekatan hati

layaknya jarak kita dengan layar ya!

Selimut Bisa Jadi Meja Belajar, Kasur

Bisa Jadi Area Bekerja

Memasuki minggu ketiga belajar di rumah,

banyak hal yang sudah dilakukan murid-

murid Erudio Indonesia. Seperti saat

belajar di sekolah, murid-murid tetap aktif

mengikuti kelas-kelas pilihannya, yang

membuatnya beda hanya medium

pembelajarannya yang dilakukan 100%

secara online.

Tidak adanya tuntutan mengerjakan PR

ditambah dengan selipan games

membuat kelas virtual Erudio Indonesia

jadi ruang yang aman dan nyaman untuk

semuanya. Kegiatan seperti ini

diharapkan dapat mengasah kemampuan

berpikir kritis, interaksi, imajinasi, serta

kemampuan saling melempar dan

menerima umpan timbal balik bagi murid-

murid dan spesialis Erudio Indonesia.

Konsep e-learning memang mendadak

ngetren gara-gara koronavirus yang

memaksa kita untuk tidak ke luar rumah.

Mudah-mudahan kita cepat keluar dari

situasi ini dan kembali beraktivitas dengan

normal. Tapi, belajar jarak jauh sudah

bukan hal baru lagi di sekolah kami!

Karena kami percaya siapa pun dan di

mana pun kamu, proses belajar itu harus

menyenangkan dan tidak terbatas ruang.

Tips Terhindar dari Virus

Akhir-akhir ini segala macam pergerakan kita jadi dibatasi, mulai dari berpergian, hingga

pergi bersekolah. Namun, hal tersebut tidak lain untuk keselamatan kita bersama dalam

memerangi Covid-19. Simak tips di bawah ini untuk menghindari Covid-19, yuk!

1. Rutin mencuci tangan dengan benar bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk

melindungi diri.

2. Menjaga jarak aman, terutama dengan orang yang tengah batuk atau bersin bisa

membantu menghindari penularan penyakit.

3. Kurangi menyentuh wajah dengan tangan.

4. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah segala macam virus. Minumlah vitamin C

dan E, berjemur di bawah sinar matahari, serta makan makanan bergizi.

Semoga bermanfaat dan terus terjaga dari berbagai penyakit!

*sumber tulisan :

https://www.halodoc.com/panduan-menjaga-kesehatan-diri-agar-terhindar-dari-corona

*sumber foto :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/144500465/simak-10-cara-meminimalkan-tertular-virus-

corona-di-transportasi-publik
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