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Peduli Proses Belajar Membaca pada Anak,
Generali Dukung Workshop untuk Para Pendidik
Kemampuan pre-reading merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengembangkan
kemampuan berbahasa dan membaca pada anak. Saat ini, banyak orang tua yang sudah
mengenalkan dan membacakan buku cerita, dongeng dan huruf alphabet sejak usia dini, hingga
anak mampu mengembangkan kebiasaan membaca dan memahami artinya.
Sebagai bentuk perhatian Generali pada proses belajar membaca pada anak, Generali
mendukung penuh terselenggaranya ‘Workshop Solusi Mudah Membaca dengan Metode Foniks
Pintar’ yang diinisiasi oleh Komunitas Cerdas Literasi yang diselenggarakan pada Sabtu &
Minggu, 23 & 24 Februari 2019. Ini merupakan dukungan kedua Generali pada workshop yang
membahas tuntas Metode Foniks Pintar dan telah terbukti efektif mampu meningkatkan
kemampuan membaca pada anak dengan kesulitan belajar maupun anak tanpa kesulitan belajar.
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Menghadirkan Dr. Ong Puay Hoon. PhD (Licensed Acsessor for Psychometric Test/British
Psychological Society sekaligus President of Dyslexia Association of Sarawak, Malaysia) dan
Totok Suhardijanto, M. Hum., PhD (Ahli Linguistik) yang mengadaptasi metode foniks ke Bahasa
Indonesia secara fonologi, puluhan orang tua, guru, dan trainer turut serta dalam acara ini yang
bertempat di kantor Generali, Generali Tower.
“Sebagai penerus generasi, anak-anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa.
Kebutuhan dasar mereka untuk bisa mudah mengenal huruf dan membaca menjadi perhatian
tersendiri bagi Generali, karena kami ingin generasi muda mampu membuka ‘jendela dunia’
melalui membaca. Dukungan ini juga kami berikan sejalan dengan komitmen kami untuk tumbuh
bersama masyarakat dan komunitas dimana Generali berada,” ujar Vivin Arbianti (Chief
Marketing & Customer Generali Indonesia).
Dalam acara ini, para peserta mendapatkan kurikulum mengenai pentingnya kemampuan
membaca atau literasi pada perkembangan anak, pengenalan metode foniks pintar, aktivitas
kesadaran fonologi dan morfologi, pendekatan multisensory dan implementasinya dalam Bahasa
Indonesia. Generali yakin dengan penyelenggaraan workshop ini secara berkala akan
memberikan pengaruh besar bagi perkembangan anak di masa mendatang.
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