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Mengasah Kepekaan, Mencari Jawaban
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Selasa, 16 Juni 2015,
Pukul 08.30 - 17.00

Sasana Budaya Ganesa ITB
Jl. Tamansari no. 73 Bandung

Diselenggarakan oleh :

Untuk informasi lebih lengkap, silakan hubungi:

Kantor Sabuga ITB Convention Hall
Jl. Tamansari No. 73, Bandung 40132
Tel. 022-2511561;
E-mail: sabuga_convention@yahoo.co.id (u/p Bapak Indra).

Informasi lebih lanjut mengenai Festival Anak Bertanya 2015
dapat pula diperoleh dari

Sekretariat Panitia Pelaksana FAB2015
Tel. 022-2511563; Fax. 022-2511564

Contact Person :
Lita (085236320899)
Sucha (085795660754)

 fab2015bdg@gmail.com

 www.facebook.com/festivalanakbertanya

 @fab2015bdg

Partisipasi Lembaga/Komunitas

Festival Anak Bertanya akan dimeriahkan oleh: Nusantara Bertutur, 
Bengkel Sains, Ecocamp, LangitSelatan, SOS Children's Villages, 
ProcodeCG, Games Mathematics (GAMMA), Indonesia Bermain,
Seratpena, Aktifisika, Eureka Mathematics & Science Learning Center,
Inibudi.org,  1000_guru, Sekolah Alam Indonesia, Peduli Musik Anak,
dan masih banyak lagi.

Kontak



Latar Belakang & Tujuan
Sejak pertengahan 2013 blog anakbertanya.com

(sebelumnya atpj.wordpress.com) diluncurkan khusus untuk
anak-anak usia 10-12 tahun yang ingin tahu tentang berbagai

hal : alam semesta, makhluk hidup, lingkungan sekitar, kehidupan
di kota dan di desa, perilaku manusia, dan lain sebagainya. Melalui

blog ini anak-anak diharapkan mendapat wawasan seputar isu yang
ditanyakannya, serta mengenal pakar dalam bidang ilmu atau

pekerjaan yang terkait dengan pertanyaannya.

Selain melalui blog, Tim AnakBertanya.com bersama para pakar dan
mitra pendukung juga telah mengadakan acara tatap muka (interaktif)

dengan anak-anak. Acara pertama diadakan pada November 2013
di SOS Children Villages (Kinderdorf) Lembang, yang lokasinya

bersebelahan dengan Observatorium Bosscha.

Acara tatap muka kedua diadakan pada tanggal 2 Mei 2014 sekaligus
merayakan Hari Pendidikan Nasional di
Rumah Belajar Semi Palar Bandung.

Pada tahun 2015 ini, Tim AnakBertanya.com bekerja sama dengan
Sabuga ITB, menggelar acara yang berbeda dengan menyelenggarakan
sebuah festival yang dimeriahkan oleh sejumlah lembaga dan komunitas

yang berperhatian pada edukasi anak-anak, khususnya anak-anak
sekolah dasar.

Bentuk Kegiatan & Acara
Festival Anak Bertanya akan diikuti oleh sejumlah lembaga dan komunitas
dari Bandung dan kota-kota lainnya, yang menaruh perhatian dan telah
berkontribusi pada edukasi dan pengayaan wawasan anak-anak. Selama
festival berlangsung, setiap lembaga atau komunitas akan memperkenalkan
diri dan menjelaskan apa yang selama ini mereka lakukan dan mengapa
itu penting bagi anak-anak.

Susunan acara :

Penyambutan pengunjung oleh Anak- anak Jendela Ide Sabuga

Sambutan dari Ketua Panitia & Pembukaan oleh Direktur Sabuga ITB

Penampilan khusus Mahasiswa ISBI

Presentasi lembaga/komunitas di atas panggung  @10-15 menit

Presentasi khusus Nusantara Bertutur* ; “Belajar Kebaikan melalui
dongeng”

Presentasi lembaga/komunitas di atas panggung  @10-15 menit

Pertunjukan musik langsung (Peduli Musik Anak & Robi DC dkk)

Presentasi khusus dari Bengkel Sains*; “Sains itu Asyik”

Presentasi lembaga/komunitas di atas panggung  @10-15 menit

Kuis berhadiah 1

Presentasi khusus dari EcoCamp*; “Mengapa Kita Harus Merawat
Lingkungan”

Presentasi lembaga/komunitas di atas panggung @10-15 menit

Kuis berhadiah 2 & Kaulinan Budak Lembur

Selama Festival berlangsung, Galeri Sains Sabuga juga menerima
pengunjung (per 50 orang).


