Guru Online

adalah Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL) di Indonesia dengan sistem online dari

Singapura.
Kami adalah pionir pembelajaran online di Singapura, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.
Guru kami mengajar siswa-siswi SD, SMP dan SMA dengan kurikulum Nasional atau Nasional Plus.
Pembelajaran dilangsungkan via Skype dengan interaksi langsung guru-murid layaknya les privat di rumah,
BUKAN VIDEO REKAMAN.
Kami membawa standar pendidikan tinggi dari Singapura dan menerapkannya pada siswa-siswi di Indonesia.
Tutor Guru Online dilatih dengan menggunakan sistem pembelajaran aktif.
Tutor Guru Online akan mengajak siswa-siswinya berdiskusi dan berpikir analitis dalam menyelesaikan soal.
Sungguh praktik yang terbaik yang bisa Anda dapatkan:
Standar Singapura, Harga Indonesia.

Mengapa memilih Guru Online?

Guru Terbaik
Kamu punya akses ke guru-guru terbaik di seluruh Indonesia, bukan hanya di dekat rumah. Guru-guru
kami terseleksi dengan ketat atas dedikasi dan kemampuan mentransfer ilmunya.
24/7
Kamu bisa memilih waktu belajar yang kamu inginkan. Guru kami tersedia 24 jam tiap hari, 7 hari dalam
seminggu, 365 hari setahun! Belajar dengan kami pagi, siang atau malam hari, Senin sampai Minggu.

Siapa yang bisa belajar di Guru Online?
Kami menyediakan kelas privat mulai dari level SD (kelas 1-6), SMP (kelas 7-9), SMA dan SMK (kelas 10-12)
kurikulum Nasional dan Nasional Plus. Kami juga menyediakan kelas untuk dewasa.

Mata pelajaran apa saja yang tersedia di Guru Online?
Matematika untuk SD, SMP dan SMA/SMK
Bahasa Indonesia untuk SD, SMP dan SMA/SMK
Bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA/SMK dan dewasa
Bahasa Mandarin untuk SD, SMP, SMA/SMK dan dewasa
Bahasa Arab untuk SD, SMP, SMA/SMK dan dewasa
Bahasa Perancis untuk SMA/SMK dan dewasa
Bahasa Jerman untuk SMA/SMK dan dewasa
Bahasa Jepang untuk SMA/SMK dan dewasa
IPA (Fisika, Kimia, Biologi) untuk SMP dan SMA/SMK
IPS (Ekonomi, Sejarah, Akuntansi) untuk SMA/SMK
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Hemat
Kamu tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga dan biaya dengan meninggalkan rumah. Tidak lagi
terjebak di kemacetan. Tutormu hanya sejauh panggilan telepon WhatsApp atau Skype.

Prosedur
Sebelum Kelas Percobaan:
Ortu/siswa mengisi Formulir Kelas Percobaan dan mengirimnya kepada kami.
Guru Online menugaskan guru yang paling cocok dan mengirimkan detil (data siswa/guru, waktu, dll)
kepada ortu/siswa dan guru.
Ortu/siswa dan guru saling menambahkan kontak ke akun WhatsApp/Skype masing-masing.
Guru mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa via email atau WhatsApp/Skype.
Saat Kelas Percobaan:
Guru dan siswa bertemu di WhatsApp/Skype pada hari dan jam Kelas Percobaan yang sudah ditentukan.
Guru dan siswa saling berinteraksi saat kelas berlangsung.
Kelas Percobaan berlangsung selama 30 menit.
Sesudah Kelas Percobaan:
Ortu/siswa mengisi dan mengirim Formulir Feedback Siswa di website guruonline.id.
Guru mengisi Formulir Feedback Guru di website guruonline.id.

Ortu/siswa dapat memberi tahu paket yang ingin dibeli (Basic, Reguler, Semi-Intensif atau Intensif)
beserta waktu yang dipilih. (Kunjungi laman Biaya untuk info lebih lanjut)
Guru Online mengirim invoice (tagihan) berisi jumlah yang harus dibayar beserta nomor rekening bank.
Ortu melampirkan bukti transfer (screenshot, foto bukti transfer, dll) setelah membayar tagihan.
Guru Online akan memberi informasi jadwal kelas kepada ortu/siswa secepatnya.

Biaya
Biaya les bervariasi. Pilih paket berdasarkan kebutuhan, target dan kurikulum sekolahmu di sini.

Testimoni
Guru yang baik itu mengajarkan dari hati, bukan dari buku. Guru yang memberi sesuatu yang bisa dipikirkan
di rumah selain PR. Guru yang baik juga selalu menginspirasi bahwa selalu ada bebatuan di jalan yang
menghadang dan bagaimana memanfaatkan batu tersebut. Aku menemukan guru-guru yang baik di Guru
Online! - Faiz, SMP Kelas 8
Anak saya, Keisha, selalu semangat mengikuti kelas bahasa Inggris di Guru Online. Keisha selalu mendapat
pengalaman belajar yang berkesan. Materi belajar yang guru bawakan tepat sasaran dalam pembelajaran
kurikulum Nasional Plus. Saya merekomendasikan Guru Online. Anak Anda akan mendapatkan
perkembangan yang pesat di Guru Online. - Irma, orang tua Keisha, SD kelas 2
Baca Testimoni lainnya di sini.

Saya mau COBA GRATIS!!
Untuk mendaftar di Kelas Percobaan, isi Formulir Kelas Percobaan ini.
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Guru Online menindak lanjut dengan ortu/siswa.

