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VIA DARING
· Fun Learning
·S cience project
·L ife skill
·Q ur'an Time
·F amily Project
· Parade Tahfidz
· Kid’s Project Presentation

VIA LURING
· Home Visit

1. Saleh & Religius
2. Cerdas & Kreatif
3. Percaya diri
4. Peduli
5. Disiplin
6. Mandiri & Tanggung Jawab
7. Sopan, Santun & Sabar
8. Kerjasama & Gotong Royong
9. Jujur
10. Semangat & Kerja Keras

1. Dhuha Prayer
2. Guest Teacher
3. Field Trip
4. Fun Cooking
5. Extrafooding
6. Science Project
7. English Day
8. Story Telling
9. Reading Story
10. Kids Performance Art
11. Basic Life Skill



Menjadi institusi pendidikan islam yang unggul dalam 
membentuk generasi islam berkarakter, berbasis 
IMTAK (Iman & Takwa) dan menguasai IPTEK 
(Ilmu pengetahuan Teknologi), berwawasan global 
dan mampu bersinergi di dunia Internasional.

Bermain adalah bagian terpenting pembelajara anak. Ini 
adalah sumber kehidupan proses belajar. Sewaktu anak-anak 
bermain, mereka mengembangkan keterampilan kognitif, 
sosio-emosional dan fisik yang mereka perlukan untuk 
membawa mereka menjadi anak yang berhasil. Mereka harus 
mampu mengembangkan rasa curiousity, problem solving, 
intensionalitas, fleksibilitas dan kemamuan verbal serta non 
verbal. Sebab secara sosio-emosional mereka mampu 
mengembangkan inteligensi emosionalmereka untuk belajar 
percaya diri, kerja sama, negosiasi,berbagi, empati, dan cara 
berkomunikasi secara cepat. 

Oleh karena Yayasan Sinar Muslim Sejati Indonesia pada 
akhirnya menghadirkan TK Sinar Cendekia sebagai bagian 
dari rangkaian jenjang Lembaga Pendidikan Islam Sinar 
Cendekia yang telah berdiri sebelumnya.

TK Sinar Cendekia adalah sekolah yang menjakina islam sebagai 
nilai dasar pada semua aktivitas dan pembelajaran yang 
dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman. Tujuan semata 
untuk mempersiapkan generasi yang berkepribadian muslim, 
berkemampuan dan memiliki ilmu pengetahuan (knowledge) 
agar berdaya optimal dimasa depan sejak usia dini.

· Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Indoor 
  maupun Outdoor) bernuansa islam.
· Mengedepankan pendidikan karakter dalam setiap aspek 
  kegiatan belajar mengajar
· Mengembangkan model pembelajaran terkini yang 
  bersifat aktif, kreatif, efektif, menyenangkan 
  dan bermakna.

1. Program parenting, untuk meningkatkan 
    keterlibatan orang tua dalam proses 
    pembinaan anak.

2. Qur’an Time, untuk mengembangkan 
    kecintaan anak dalam mempelajari 
    Al-Qur’an 

3. Kid’s Performance, untuk meningkatkan 
    percaya diri anak sejak dini

4. Outing Class & Fieldtrip, untuk mendorong 
    munculnya minat anak dalam belajar

5. Extrafooding, pemberian makanan sehat 
    pada anak dan melatih kemandirian anak sejak dini.
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