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Hari, Tanggal : Kamis, 4 Juni 2014
Tempat         : Ecopark, Ecovention - Ancol
Pukul             : 08.00 - 15.00 WIB

  

  

Workshop & Seminar

  

Erlangga for Kids membuka kesempatan untuk bekerjasama bagi berbagai organisasi
pendidikan anak usia dini, dinas pendidikan, hingga semua pihak yang bersama-sama ingin
meningkatkankompetensi pendidik dan memajukan pendidikan usia dini di berbagai wilayah.
Dengan berbagai tema seminar dan workshop dibutuhkan oleh para tenaga pendidik anak usia
dini.

Creative Learning

Erlangga for Kids juga dapat membantu mewujudkan creative learning di lingkungan sekolah
dengan produk-produk yang dirancang untuk membantu menciptakan kegiatan pembelajaran
yang menyenangkan. Selain alat peraga edukatif banyak juga produk-produk pendidikan yang
dapat dijadikan pelengkap dalam menanamkan pengetahuan 
dan nilai-nilai pendidikan kepada anak usia dini.

Story Telling
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Erlangga for Kids secara konsisten ingin membudayakan kegiatan bercerita kepada anak
menjadi salah satu kegiatan yang dapat membangun karakter anak. Dengan kampanye Read a
Story diharapkan orang tua juga bisa membangun kedekatan
emosional, imajinasi, karakter, dan keinginan membaca kepada anak sejak usia dini. Dalam
begitu banyak kesempatan kegiatan ini selalu kami adakan baik di sekolah, toko buku hingga
pelatihan untuk guru.

Fun Activity

Erlangga for Kids sering mengadakan berbagai kegiatan yang menyenangkan untuk anak di
berbagai wilayah. Kami bekerjasama dengan sekolah menggali ide serta kebutuhan yang
menarik untuk anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan.

  

Field Trip

  

Erlangga for Kids membuka kesempatan bagi guru dan anak-anak untuk berkunjung ke kantor
kami. Belajar bersama mengenal bagaimana sebuah buku dibuat, siapa saja yang terlibat
dalam proses pembuatan buku, dan instrument apa saja yang digunakan untuk membuat buku.
Kami sangat yakin dengan kedatangan guru dan anak ke “rumah” kami, mereka dapat lebih
mencintai buku di masa yang akan datang.

Informasi Kerjasama :

www.erlangga.co.id / www.erlanggaforkids.com

Email : info@erlangga.co.id / efk.dimas@yahoo.com

  

  

  

Dapatkan Diskon Spesial Hingga 50% setiap Pembelian Buku & Alat Peraga hanya di
Stand Erlangga for Kids.
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