Mendukung Kekayaan Intelektual Anak Bangsa
BINUS Vaganza 2018

Serpong, 27 April 2018 – Tidak semua anak mempunyai bakat dibidang Akademis, namun di usia sekolah
saat ini seakan-akan semua siswa-siswi dituntut untuk mempunyai prestasi dibidang akademis. Sedangkan
pada kenyataannya, tidak semua orang yang berhasil membuat dampak bagi negara merupakan orang
yang bagus dibidang akademis. Memahami keadaan tersebut, BINUS SCHOOL Serpong bergerak untuk
mengajak sekolah-sekolah, guru, orangtua, dan siswa-siswi Indonesia, untuk menghargai, mendukung dan
mengembangkan bakat anak bangsa di segala bidang, akademis dan non-akademis dengan mengadakan
BINUS Vaganza.
BINUS Vaganza merupakan ajang kompetisi untuk usia 3-13 tahun. Dengan peserta sejumlah sekitar 500
orang dari sekolah area Jabodetabek, BINUS Vaganza mengadakan kompetisi Mural Painting, Coloring,
Drawing, Singing, Spelling Bee, Story Telling, Mini Soccer, and Obstacle Relay, yang mana melibatkan seni
lukis, tarik suara, akademis, hingga olahraga. Berlokasikan di BINUS SCHOOL Serpong, acara dibuka oleh
Miss Elsie L. Bait selaku Kepala Sekolah BINUS SCHOOL Serpong.
“Dengan BINUS Vaganza kita berharap dapat memotivasi anak-anak untuk berkarya lebih dari sekedar
mengejar hadiah kemenangan, tapi kesenangan saat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat
terpendam masing-masing. Selain itu dari acara ini anak-anak juga dapat mempelajari bagaimana cara
berkolaborasi dalam tim, berteman dengan orang baru yang berbeda latar belakang dengan mereka, tidak
mudah menyerah, menyuarakan pendapat dan lain-lain,” komentar Miss Junita selaku ketua panita BINUS
Vaganza 2018.
BINUS SCHOOL Serpong sendiri sangat mendukung kecerdasan aspek non akademis ini dalam
kesehariannya, salah satunya ditunjukkan dalam keseriusan dalam program SCP (School Coaching
Program) atau yang disebut juga dengan esktra-kulikuler. Oleh karena itu, BINUS SCHOOL Serpong selalu
memberikan kesempatan kepada siswa-siswi berbakat untuk menunjukkan kebolehannya. Salah satunya
adalah di ajang BINUS Vaganza, di mana siswa-siswi menampilkan bakatnya di depan para peserta dan
penonton. Dengan demikian mereka mengerti bahwa apapun bakat yang mereka miliki adalah suatu hal
yang dapat dibanggakan.
BINUS Vaganza 2018 diharapkan dapat menyetarakan penghargaan pada bakat disegala bidang. Selain
itu, dengan adanya ajang seperti BINUS Vaganza, diharapkan juga bahwa setiap anak dapat merasa
bangga pada bakat mereka dan percaya diri untuk mengembangkannya.

