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pandemi
SD Kristen Charis Malang

START!



Kelas

Life Skill

Zoom 

Check in



● Tim Pendidikan Khusus sejak 2005 è Learning Assistance Center (LAC) sejak 2014
Karena setiap anak unik dan memiliki kebutuhan khusus

yang perlu diperhatikan
● Anak-anak yang dipercayakan di bawah Tim LAC saat ini:

○ Inklusi :

■ TK è 4

■ SD è 15

■ SMP è 2

Education for ALL

○ Reguler dengan akomodasi :

■ TK è -

■ SD è 24

■ SMP è 1



16 Maret 2020, semuanya tiba tiba

berubah. Karantina dimulai, anak anak

mendadak tidak sekolah tatap muka, 

tidak ada sosialisasi dengan teman, guru, 

sanak saudara. Belajar secara online 

"dikarbit" untuk segera bisa dilakukan. 

Untuk anak yg umum saja pasti sudah

cukup memusingkan, lalu apa kabar

dengan Quincy yg Down Syndrome? 

Awalnya saya banyak mengeluh, banyak

minta excuses dr pihak guru karena

saya merasa tidak mampu mengatasi

proses belajar online ini dimana saya

harus menjelaskan materi ke Quincy yg

sebelumnya di sekolah saya banyak

ditolong oleh shadow. Jadi saya benar-

benar blank.

NEXT!



Tp seiring waktu berjalan, dibantu
dr pihak sekolah, dr shadow juga
diberikan tips dan trick nya, lalu
saya mulai perlahan lahan bisa
mengajari Quincy... Kendala pasti
banyak bahkan sampai sekarang
pun masih berjuang mengatasi
kendala itu. Sering tiba2 mogok ga
mau nulis, atau ga mau diajarin, tiba2 
nangis yg entah apa penyebabnya
(terkadang setelah ditelusuri hanya
hal sepele), nah kl sudah begitu
percuma dipaksakan, beri jeda dia
untuk menata perasaannha dulu. 

NEXT!



Kuncinya kalau di Quincy, kita harus
bisa jaga mood nya(which is ini tdk
mudah)dan tiap anak tdk sama apa
yg menjadi trigger nya dan
bagaimana solusinya, jadi kita ortu
harus tau dengan baik pemicu dan
pengendalinya... Selama Quincy 
happy, smuanya akan terasa mudah
dan lancar.. Semua materi terserap
baik, tugas terselesaikan dg tepat
waktu juga.

NEXT!



APA YANG KAMI LAKUKAN DI MALANG?

Koordinasi
Guru kelas, Tim LAC, guru 
pendamping (orang tua)

Pendampingan
Orang tua

Guru Pendamping

Program Khusus
Individualized 

Education Program

Penilaian
Guru kelas – Tim LAC –

Guru Pendamping
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Panduan kegiatan belajar mingguan



Panduan penilaian belajar mingguan



Panduan penilaian belajar mingguan



Zoom Time

Sekelas PTC

Check in, 
check out, 

Pembelajaran
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PE.mp4


Music Project
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Terima 
Kasih


