
SELAMAT DATANG DI

SELENTING ERUDIO

Selamat menutup bulan Februari, keluarga Erudio!

Selenting Erudio Vol. 4 hadir untuk menyiarkan kabar-kabar menyejukkan seputar
Erudio Indonesia kepada keluarga dan sahabat terkasih.

Pada edisi kali ini, Selenting Erudio mengajak keluarga Erudio Indonesia untuk ikut
menyuarakan mengenai pendidikan merdeka yang telah dialami selama pembelajaran
di Erudio Indonesia.

Ada yang nyaman saat diberikan kepercayaan untuk memilih, ada yang bahagia saat
memberikan bantuan kepada orang lain, serta ada yang asik saat berproses.

Selamat membaca!

Pendidikan yang Merdeka, Apakah Revelan?

 
Merdeka memiliki makna yang cukup luas; bebas, terlepas dari tuntutan, tidak terikat,

tidak bergantung pada pihak lain, dan lain sebagainya. Luasnya makna dari kata

'merdeka' sendiri sering kali dianggap kurang relevan dalam pendidikan di Indonesia,

dianggap anak bisa menjadi malas dan liar sebagai contohnya.

Namun, siapa sangka bahwa pendidikan yang 'merdeka' ini malah membawa

kebahagiaan dan kemajuan bagi peserta didiknya. Setiap anak diajak untuk belajar

membuat keputusan, bertanggung jawab atas pilihan, hingga memikirkan apa yang bisa

mereka sumbangkan bagi masyarakat sedini mungkin.

Mari kita simak pendapat anak dan orang tuanya dalam menjalani pendidikan yang

merdeka versi Erudio Indonesia di bawah ini!

Menjalani hal yang disenangi tanpa adanya paksaan merupakan kunci dari kebahagiaan.

Begitu halnya dengan yang dirasakan Sheika, pemelajar merdeka Erudio Indonesia. Bisa

merancang kurikulum belajar sendiri sesuai dengan minat dan kegemaran menimbulkan

semangat belajar yang tinggi dalam diri Sheika. 

 

Bapak Idham, orang tua Sheika pun sepakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan

kebebasan berekspresi dalam belajar. Menurut beliau, sudah seharusnya anak-anak

dilatih untuk mengambil keputusan sendiri. Tidak hanya di rumah, melainkan juga di

lingkungan sekolah.

Seringkali kita melibatkan angka sebagai sebuah solusi dan jawaban atas segala

permasalahan. Tapi tidak dengan Azra, pemelajar merdeka Erudio Indonesia, ia percaya

bahwa tidak selamanya angka bisa mengukur kemampuan seseorang, ia tidak ingin

peringkat dan paramater semacamnya mendefinisikan dirinya.

Menjadi peringkat pertama di kelas dianggap sebagai tujuan bagi sebagian orang.

Capaian demi capaian seringkali dibebankan kepada anak untuk selalu menjadi nomor

satu dalam segala hal. Salut kepada Ibu Eva, orang tua Azra, pemelajar merdeka Erudio

Indonesia, yang selalu mengajarkan nilai-nilai baik dan mengutamakan kepentingan

orang-orang di sekitarnya.

Kita tidak akan tahu bahwa membuat motor custom itu memerlukan banyak tahapan dan

pengorbanan, kalau kita hanya melihat dari hasilnya aja. Daffa, pemelajar merdeka

Erudio Indonesia merasakan demikian. Setiap hasil yang didapatkan, tidak lepas dari

perjuangan-perjuangan saat dia berproses untuk membuatnya.

Ibu Meli, orang tua Daffa, pemelajar merdeka Erudio Indonesia, sepakat bahwa segala

proses yang dilalui setiap orang adalah hal yang terpenting dalam proses

belajar. Terlepas dari bagaimanapun hasilnya, proses itu sudah memberikan pelajaran

banyak tersendiri bagi diri.

Melihat anak dan orang tua bersinergi dalam menjalani pendidikan yang merdeka,

seakan memberikan warna tersendiri bagi pendidikan yang progresif dan relevan.

Pendidikan terlalu kompleks dan berwarna untuk hanya didominasi oleh hitam dan putih.

Pendidikan memiliki pelanginya sendiri untuk menghiasi langit Indonesia.

Yuk, mulai terbiasa melihat warna di dalam setiap minat anak dan bersama kita

pancarkan indah pelangi pendidikan anak yang merdeka.
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