Fasilitas & Pendaftaran
Kelas yang nyaman dan lengkap (offline & online)

Modul Standar Internasional (mix Australia & America based)
Trainer berpengalaman
Berkesempatan mengikuti kompetisi nasional
Modul dan Worksheet video pembelajaran

Critical Thinking dan Problem Solving
menempati urutan teratas daftar skill yang
diyakini para pengusaha akan semakin menonjol
dan berkembang dalam lima tahun ke depan.
source : World Economic Forum, 2022

Lokasi Training & Informasi lebih lanjut
1. HEI-Space, 88 Office Tower A 26F @Kasablanka
Jl. Raya Kasablanka, Kav.88, Jakarta Selatan
2. IngatanGajah Training Hub BSD
Jl. Kalimantan A2 No.1, Tangerang Selatan
3. IngatanGajah Training Hub Bekasi
Ruko Sentra Office B, Jl. Lotus Timur, Jaka Setia, Bekasi Selatan

Pendaftaran Program Baru
Phone
Mobile Phone
WA Business
E-mail
Website

: +62 21-21282366
: 0851-6291-8861 (admin)
: 0851-5778-2079
: info@ingatangajah.com
: www.ingatangajah.com

Free
Trial
Class

First Critical Thinking School
in Indonesia
Rekomendasi Kemendikbud
No. 0288/J7.1/KS.08.02/2022
Critical Thinking Championship

One of The Best in The World
info lebih lanjut
Scan QR Code
berikut ini

KENAPA PERLU MENGIKUTI
PROGRAM SOCRATS?
Berlatih kemampuan menggunakan logika dan penalaran untuk memetakan
kekuatan dan kelemahan dari alternatif solusi, kesimpulan, atau pendekatan
dari suatu masalah.
Anak belajar mengidentifikasi masalah kompleks untuk dikembangkan
menjadi pilihan-pilihan tindakan yang ada serta menerapkan solusi yang tepat.
Membiasakan anak untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari
tindakan-tindakan potensial yang dapat dilakukan untuk mengambil
keputusan yang paling sesuai.
Anak akan belajar mengasah kemampuan dalam mengamati, menerima, dan
memperoleh informasi dari semua sumber terkait, serta mengumpulkan,
mengkategorikan, mentabulasi, dan memeriksa informasi yang diperoleh.
Anak berlatih memahami keterlibatan informasi baru bagi pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan baik di saat ini maupun di masa depan.

1 level = 12 pertemuan (Total 4 level)
Durasi Belajar 1,5 jam

tersedia
kelas online
maupun
offline

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Organizational &
Analytical Thinking

Critical &
Creative Thinking

Design
Thinking

Collaborative
Thinking

Program-program

lainnya

Profil IngatanGajah
IngatanGajah, Lembaga Pendidikan di bawah Indonesia Intellectual Academy (IIA) telah
berdiri sejak tahun 2018 yang bergerak di bidang strategi belajar, daya ingat, critical
thinking, dan juga growth mindset. Selain itu Indonesia Intellectual Academy juga
memiliki berbagai platform pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan intelektualitas masyarakat indonesia khususnya pelajar lewat berbagai
platform dan aplikasi pendidikan antara lain Mind Academy dan MindX Memory Games.

Indonesia Intellectual Academy merupakan mitra strategis dari Indonesia Memory
Sports Council (IMSC) yang telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki lebih dari
2500 alumni. IMSC sebagai mitra strategis merupakan Yayasan yang aktif dalam
bidang peningkatan kapasitas otak dan telah mengadakan berbagai kegiatan
pendidikan dan Event International antara lain World Memory Championship 2017
di Ancol, Jakarta (diikuti 21 negara), dan juga Asia Memory Championship 2019 di
Bali (diikuti 16 Negara). Indonesia Intellectual Academy (Nomor AHU0047299.AH.01.01.TAHUN 2018) berkantor pusat di 88 Office Tower A lantai 26F, Jl.
Raya Kasablanka Kav.88, Jakarta Selatan dan memiliki berbagai cabang unit
pendidikan melalui brand Ingatan Gajah yang tersebar di BSD, Bintaro, dan Bekasi.

Prof. Irwandy Arief (Guru Besar Purnabakti ITB)
"Dari program ini pelajar-pelajar indonesia dapat terus terinspirasi untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemampuan
berpikir kritis dan kreatif dapat ditimbulkan dengan banyak membaca buku,
berdiskusi hal-hal positif, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat
bermanfaat bagi adik adik sekalian."

Dr. Soepriyatna (Wakil Rektor Bidang Akademik Sampoerna University)

For Kids

Terbukti menghasilkan anak-anak
Indonesia yang kritis dan kreatif
dalam mengolah informasi dan
kehidupan sehari-hari

"Salah satu kemampuan critical thinking ketika kita mampu mencari
informasi untuk mendukung keputusan dalam meninjau sebuah masalah.
Kunci untuk mendapatkan informasi yaitu memiliki information literacy
dimana kita bisa mencari sumber untuk meningkatkan pendapat dan
mengkaji sebuah masalah. Jangan stop, keep reading karena great thinker
adalah gread reader. Critical thinking merupakan salah satu future skill yang
akan sangat berguna di masa yang akan datang."

Xin Ai (Xin Zhong School, Surabaya)
"I am glad to be part of this program as I had learnt so much to be
focus and critical of what I want to do. I hope this presentation
motivates others to join this program."

