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Mempromosikan metodologi pengajaran Bahasa Inggris
Singapura ke dunia.

Memfasilitasi program kreatif dan menyenangkan yang
mendorong pembelajaran melalui permainan.

Mengembangkan keterampilan komunikasi pada anak-anak
melalui interaksi online dengan siswa dan guru lain.

Membangun kecintaan seumur hidup akan bahasa Inggris
melalui lingkungan belajar yang bersahabat dan santai.

Memberikan dasar yang kuat dalam Bahasa Inggris di masa
remaja, memanfaatkan periode ‘window of opportunity’ anak
untuk memperlancar jalan merekadi masa depan.

Introduksi Silabus
 
MIM® LEAPS English ditulis dengan visi berikut: Memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap siswa, dan membina serta
yang positif dan mendorong. Kami berharap dapat memberikan
kontribusi yang berbeda dalam dunia pendidikan bahasa melalui
prinsip-prinsip panduan berikut:
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Sistem yang progresif dan terpadu yang memungkinkan guru,
orang tua, dan anak-anak dari segala usia untuk mencapai
tujuan dan target yang ditetapkan oleh kursus LEAPS English
kami.  
Penanaman disiplin pada tahun-tahun awal anak melalui
studi bahasa dan ekspresi diri melalui penampilan.         
Membantu orang tua untuk membina dan menumbuhkan
kecintaan Bahasa Inggris pada anak-anak mereka, yang
kedepannya akan menumbuhkan minat dan passion di
bidang ini.

Menggabungkan teknologi terbaru dalam pengajaran online.
Terpilih sebagai ‘Kursus online terbaik untuk anak-anak di
Singapura’ pada Juni 2020.
Silabus kursus dirancang sesuai dengan standard Bahasa
Inggris di sekolah local Singapura.
Silabus program yang dapat disesuaikan untuk siswa dari
berbagai negara.
Setiap kursus disusun dengan cermat oleh tim Seimpi
Education.
Guru yang telah melalui serangkaian sesi pelatihan yang kuat
dan intensif yang terdiri dari instruksi praktis dan pedagogi
pengajaran terbaru.
Standar quality control yang tinggi terhadap standard
pengajaran pendidiknya.

TujuanSilabus
Silabus yang telah disusun dengan cermat bermaksud untuk
menyediakan:        

Mengapa memilih Kursus S-Class dari Seimpi Education?
Ringkasan kekuatan utama dari program online S-Class Seimpi:
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Bahasa adalah fondasi utama ketika kita berinteraksi dan
berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa tidak hanya berperan
dalam interaksi kita sehari-hari, tetapi juga mencerminkan impresi
dan upbringing seorang individual. Kemampuan berbahasa
seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan positif yang kaya
dengan banyak kata, ritme, dan suara yang berbeda. Maka dari itu,
keterampilan bahasa harus dikembangkan dengan metode yang
terstruktur, bukan hanya tergantung dari bakat alami seseorang.

Bahasa Inggris adalah sebuah keterampilan seumur hidup yang
akan membuka pintu dan menciptakan peluang untuk anak-anak
jika diasah dengan benar dari kecil. Program MIM® Leaps English
mempunyai fokus pada keunggulan akademik anak-anak pra-
sekolah, dengan memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman
aural, kesadaran fonemik, presentasi verbal, dan pengembangan
tulisan tangan. Dengan melibatkan siswa dalam berbagai masalah
global, kami akan merangsang rasa penasaran mereka untuk
general knowledge dan mengembangkan kesadaran fonemik saat
mereka menyuarakan pendapat tentang topik yang
bersangkutan.Melalui bahan ajaran terpilih, kami juga akan
membenamkan siswa ke dalam sastra dan budaya Inggris, sehingga
siswa akan dibimbing secara holistik untuk menghargai dan
menerapkan keterampilan bahasa mereka. 

Setelah beberapa bulan mengikuti kursus, orang tua akan dapat
melihat beberapa perubahan pada anak mereka. Kemajuan dalam
tingkat ekspresi diri, kepekaan terhadap lingkungan, dan
kepercayaan diri adalah beberapa poin yang orang tua telah
rasakan dalam anak-anak mereka yang mengikuti kelas LEAPS
English Seimpi Educdation.
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Kecintaan terhadap Bahasa Inggris.
Kepercayaan diri dan harga diri tinggi untuk transisi dengan
lancar ke tahap selanjutnya dalam hidup mereka.
Landasan yang kokoh dalam keterampilan berbicara, menulis,
mendengarkan, membaca dengan aspek sastra drama.
Apresiasi terhadap sastra dan budaya Inggris yang akan
bermanfaat bagi studi bahasa mereka dan kesejahteraan
secara keseluruhan.
Pemahaman yang kuat tentang beragam latar belakang dan
konteks budaya melalui pertunjukan bahasa dan drama.

Tujuan
Silabus yang disusun dengan cermat untuk menyediakan anak-
anak dengan:

LEVEL MIM LEAPS ENGLISH 
 
Kursus MIM LEAPS ENGLISH kami dibagi menjadi beberapa
tingkatan sesuai dengan usia dan standar kemahiran yang
berbeda:
Level 1 – Apprentice 3-4 tahun
Level 2 – Technician 5-6 tahun
Level 3 – Wordsmith7-8 tahun
Level 4 – Penman 9-10 tahun
Level 5 – Specialist 11-12 tahun
Level 6 – Master 13-14 tahun 

Kami juga membantu siswa untuk mempersiapkan O Levels,
IELTS, dan ujian setara lainnya.
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Level ini berfokus dalam menyiapkan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca, dan berbicara Bahasa Inggris melalui
cerita, puisi, lagu, dan media interaktif lainnya. Dengan membaca
dan mendengarkan materi yang telah dirancang oleh tim Seimpi
Singapura, anak-anak akan mengembangkan kesadaran tata
bahasa dasar dan alfabet. Para guru professional kami juga akan
memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang kuat
tentang pengucapan and pelafalan untuk tiap kosa kata dan frase
sederhana yang diajarkan. Selain itu, latihan percakapan dalam
kelas akan mengembangkan skill komunikasi anak-anak dengan
orang lain dan skill untuk mengekspresikan pikiran mereka
dengan menggunakan kalimat sederhana.

APPRENTICE (LEVEL 1)

TECHNICIAN (LEVEL 2)

Level ini berfokus pada persiapan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca, dan berbicara bahasa Inggris melalui
cerita, puisi, lagu, dan media interaktif lainnya. Materi dalam level
ini akan mencakup pilihan cerita pendek yang lebih luas dan
cerita faktual yang akan mengekspos kosa kata yang lebih rumit,
dengan mengutamakan pemahaman kuat tentang pengucapan
and pelafalan tiap kata. Anak-anak akan diberikan bacaan
impromptu dan latihan percakapan dasar tentang kegiatan
sehari-hari, yang akan memperkuat kosa kata dasar dan
kebiasaan berbicara dengan kalimat lengkap dan tata bahasa
yang benar. Selain itu,  dengan aktivitas kerja dan quiz online,
anak-anak akan dibimbing untuk menulis kalimat pendek dan
sederhana; kegiatan ini akan mempersiapkan mereka untuk
penulisan komposisi dalam masa depan.
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Level ini berfokus pada persiapan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca, dan berbicara bahasa Inggris melalui
cerita, puisi, lagu, dan media interaktif lainnya. Materi dalam level
ini akan mencakup pilihan cerita pendek yang lebih luas dan
cerita faktual yang akan mengekspos anak kepada kosa kata yang
lebih rumit, namun level ini juga akan mengembangkan
keterlibatan yang lebih tinggi dari anak-anak terhadap cerita
tersebut. Anak-anak akan didorong untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan sederhana mengenai materi yang
bersangkutan; kegiatan ini akan meningkatkan keterampilan
mendengarkan dan berbicara mereka. Para guru juga akan selalu
mengutamakan pemahaman kuat dalam pengucapan dan
intonasi tiap kosa kata. Selain itu, anak-anak akan dibimbing
untuk mengekspresikan pendapat mereka mengenai materi yang
diajarkan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir mereka.
Dengan aktivitas kerja dan quiz online, anak-anak akan dibimbing
untuk menyusun cerita pendek dan paragraf cerita sesuai
instruksi guru; kegiatan ini akan mempersiapkan mereka untuk
penulisan komposisi dalam masa depan. Pada level Wordsmith
ini, sistem pengajaran-pelajaran akan lebih individual dan
diadaptasi untuk setiap anak, sehingga pertumbuhan pribadi dan
progres studi mereka berjalan dengan lancar.

WORDSMITH (LEVEL 3)
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PENMAN (LEVEL 4)

Dengan penekanan pada dasar Bahasa Inggris yang kokoh dari
tiga tingkat pertama, siswa kami akan mulai mengintegrasikan
keterampilan menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara
di tingkat ini. Guru kami akan menggunakan informasi dan
teknologi komunikasi terbaru untuk membantu siswa dalam 
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memperoleh keterampilan reseptif dan produktif berikut: 1.
Mendengarkan dan melihat 2. Membaca dan melihat 3. Berbicara
dan berpresentasi 4. Menulis dan berpresentasi. Pemaparan
lebih lanjut dan variasi kosa kata yang lebih luas akan
memperkaya daftar kata siswa. Panduan grammar juga akan
lebih advanced karena siswa menjadi percaya diri dalam
penguasaan bahasa Inggris. Pengajaran akan selalu interaktif,
dengan siswa berbicara dengannya mandalam bahasa Inggris di
lingkungan belajar virtual yang dinamis. Kami juga akan
menyiapkan daftar bacaan dua minggu sekali untuk memastikan
bahwa siswa membaca secara luas dan ekstensif. Pada level ini,
strategi pengajaran diarahkan pada pengajaran secara
terintegrasi dan holistik.
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SPECIALIST (LEVEL 5)

Dengan fondasi keterampilan reseptif dan produktif yang
ditekankan di level 4, siswa diharapkan mencapai tingkat
kedewasaan pada level ini. Guru kami selanjutnya akan
memperkenalkan berbagai aspek sastra, seperti prosa, sajak,
puisi, dan drama untuk membantu siswa mempertahankan dan
memperdalam minat mereka pada Bahasa Inggris. Siswa akan
mengeksplorasi lebih jauh penerapan bahasa Inggris dalam
konteks yang berbeda. Mereka akan menggunakan empat
keterampilan terintegrasi (sepertidijelaskan di atas) untuk
mendengarkan detail bacaan, menerapkan keterampilan
membaca kritis, menggunakan tata bahasa dan kosa kata yang
tepat selama interaksi verbal, dan menunjukkan kemampuan
yang lebih tinggi dalam menulis essay. Siswa didorong untuk
menyuarakan pendapatnya untuk mengasah kemampuan
presentasi dalam pembelajaran. Konten pelajaran yang



MIM    LEAPS - ENGLISH 
LANGUAGE EXCELLENCE ACADEMIC PROGRAM @ SEIMPI

S Class by Seimpi Education

MASTER (LEVEL 6)

dirancang dengan cermat mencakup diskusi tentang kejadian
terkini, berita, dan peristiwa yang sesuai dengan latar belakang
social budaya siswa kami.

Tingkat akhir mempersiapkan siswa untuk menangani ujian
Bahasa Inggris IELTS atau O / A Level di masa depan.
Keterampilan terintegrasi yang mereka peroleh dari dua tingkat
terakhir membantu mereka berbicara dengan lancar, memahami
makna text, mengevaluasi text, dan menulis untuk tujuan kreatif
dan fungsional. Mereka juga belajar untuk mempresentasikan
dan merefleksikan pandangan mereka dengan percaya diri pada
berbagai sumber cetak dan non-cetak. Melalui penggunaan text
darikoran, artikel, podcast, literatur, dan blog mengenai masalah
terkini, siswa kami akan menemukan aspek fungsional dan
estetika bahasa. Pendekatan pengajaran yang uni kini tidak hanya
akan membantu siswa untuk unggul dalam ujian mereka, tetapi
juga akan menumbuhkan keterampilan interpersonal seumur
hidup mereka juga.
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Anak-anak berusia 3 - 8 tahun (Bahasa Inggris bukan sebagai bahasa
pertama), direkomendasikan untuk ditemani oleh orang tua selama
durasi kursus.
Anak-anak yang ingin menjelajahi kelas Bahasa Inggris dengan dasar
kurikulum Bahasa Inggris Singapura.
Anak-anak yang bercita-cita menjadi komunikator dan presenter yang
percaya diri.

Komputer dengan webcam dan mikrofon fungsional
Software Zoom untuk kelas online
Koneksi internet yang stabil

Siapa yang Harus Hadir:

Durasi Kursus: 4 terms untuk setiap level
Frekuensi: seminggu sekali
Durasi Pelajaran: 1 jam
Biaya: SGD $50 per term (10 kelas)

Apa yang perlu saya persiapkan?

*Siswa akan menjalani tes diagnostik yang akan mengelompokkan mereka sesuai
dengan kecepatan belajar yang sesuai untuk mereka.


