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1. PENGALAMAN: 

 Sebagai guru dan Penatar/Promotor sama halnya
sebagai orangtua untuk siswa dan teman bagi guru, 
menyayangi mereka tanpa membedakan status. 

Dan peranan saya sebagai: motivator, pembimbing dan
fasilitator. Kita berjuang mengembangkan anak dibidang
Kognitif,sosio Afektif dan Psiko-motor. Di sekolah atau
di mana saja kita menghindari melakukan kekerasan dan
memupuk rasa kasih sayang dan cinta(disiplin pasifik).

Dalam proses pembelajaran memiliki 4 tahapan kualitas
pendidikan: observasi, analisis, mengerti dan
Implementasi. 

Dengan penggunaan metode partisipatif artinya semua
aktivitas siswa haruslah aktratif, dinamik dan inovatif. 
Semua aktivitas pembelajaran berpatokan pada 3 prinsip
dasar pendidikan:  terpusat pada siswa, demokratif
dan inklusif. 



 Peranan sebagai penatar/fasilitator mendukung dan

mengarahkan guru untuk:

Pelatihan periodikal sesuai program pendidikan.

Menggunakan dan memahami pedoman pengajaran
dengan metode yang tepat dan moderen. 

Membimbing dan menyadarkan guru untuk
mengajarkan siswa pentingnya kesehatan
reproduksi. 

Tetap melakukan monitoring disaat implementasi
dan dilanjutkan dengan konsolidasi untuk
pemantapan pemahaman.

 Membentuk kelompok kerja guru.

Melakukan program studi banding.

Memotifasi guru menghindari kekerasan.



 Sebagai anggota tim revisi/penulis kurikulum
nasional untuk tingkat Sekolah Dasar.

 Sebagai aktor rekaman video sekolah jarak jauh.

SEKOLAH DASAR(SD) MEMILIKI 4 PILAR:

1. Partisipatif siswa, orang tua, guru dan komunitas.

2. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman
dan tertib.

3. Administrasi sekolah yang efektif.

4. Hasil pembelajaran yang berkualitas.





 Menghadapi banyak siswa dalam satu kelas yang beda
karaktek.

 Keterbatasan gedung sekolah

 Tidak ada perpustakaan di banyak sekolah.

 Kebanyakkan guru yang baru mulai mengenal ICT.

 Kebanyakkan orangtua siswa yang buta aksara dan juga
belum memiliki smartphone dan TV untuk membantu
anak. (muncul didaerah terpencil)

 Sekolah buka tutup hanya karena Pandemi COVID 19 
mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah menurun.



 Perkembangan anak mendapat dukungan dari
semua pihak:

 Orangtua siswa dan guru.

 Komunitas sosial dan lider lokal.

 Kementrian Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Timor-Leste.

 Care Internasional, UNFPA, MARY MICKYLOP

TODAY, PLAN INTERNASIONAL,SHARE, PMCA 
Fundation dan UNICEF sebagai donator utama di  
Timor Leste.




