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I. PENDAHULUAN 

 

Polytechnic English Conversation Club adalah UKM yang bergerak di Bidang 

penalaran dan keilmuan di mana salah satu tanggung jawabnya adalah untuk 

melaksanakan pengembangan terhadap minat berbahasa Inggris baik di 

kalangan internal Polines, maupun kalangan Eksternal masyarakat luas. 

 

Oleh karena itu, kami ingin menciptakan suatu acara di mana kami dapat 

menumbuhkan minat dan rasa percaya diri berbahasa Inggris para siswa SMA 

se-Jateng dengan mengadakan Event yang bernama “High School English 

Competition (Hection) 2017” dengan tema “Carnival of Ideas”. Pada event ini 

nanti, siswa akan terlatih agar dapat mengembangkan kemampuan bahasa 

inggrisnya dengan lingkungan kompetisi, sehingga mereka akan berusaha sekuat 

mungkin untuk dapat memenangkan perlombaan-perlombaan yang ada. 

 

Kegiatan kali ini merupakan penyelenggaraan Hection yang ke-4. Tolak ukur 

dari tingginya antusiasme Sekolah Menengah yang ada di Jawa Tengah dalam 

mengikuti Hection sebelumnya lah yang membuat kami mengadakan kembali 

event ini. Acara ini dipandang sangat perlu dalam mengukur dan 

menumbuhkembangkan kemauan berbahasa Inggris di bidang Debate, Speech, 

News Casting, dan Story telling. 

 

II. TUJUAN 

Adapun tujuan diadakannya HECTION (High School English Competition) adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemauan partisipan untuk berlatih berbahasa Inggris. 

2. Menumbuhkan persaingan sehat dikalangan siswa SMA/SMK se-Jawa 

Tengah. 

3. Mengetahui seberapa jauh perkembangan berbahasa Inggris di kalangan 

SMA/ SMK di Jawa Tengah. 
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4. Memperkenalkan Politeknik Negeri Semarang dan UKM Polytechnic English 

Conversation Club (PECC) kepada khalayak umum. 

 

III. PESERTA 

Kegiatan ini akan diikuti oleh siswa-siswi SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat se Jawa 

Tengah. 

 

IV. PENDAFTARAN 

a. Waktu Pendaftaran : Tanggal 15 Januari – 26 Februari  2017 

b. Petunjuk pendaftaran Lomba High School English Competition (HECTION) 

2017.  

 1. Online 
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2. Langsung 

 

 

 

KETERANGAN: 

1. Tata cara pengisian formulir pendaftaran 

a. Online 

i. Calon peserta Hection 2017 membayar terlebih dahulu biaya 

pendaftaran kompetisi yang akan diikuti, untuk mendapatkan bukti 

pembayaran ( lampiran pendaftaran a ). 

ii. Membuka official web Hection 2017 ( www.hection.com ) dan 

melakukan registrasi dengan mengikuti prosedur pada website. 

iii. Peserta mengisi semua data yang diminta, serta mengunggah berkas 

yang diperlukan. 

iv. Peserta melakukan upload bukti transaksi. 

v. Peserta mendapat konfirmasi pendaftaran dari panitia via email/ sms. 

b. Offline 

i. Formulir dapat di unduh di web www.hection.com dan diisi oleh peserta 

serta pendamping 

http://www.hection.com/
http://www.hection.com/
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ii. Seluruh berkas pendaftaran (termasuk lampiran pendaftaran) dikirim 

melalui email ukmpeccpolines@gmail.com atau dapat langsung 

diserahkan kepada panitia di :t  

Basecamp Polytechnic English Conversation Club (PECC) 

Gedung PKM Baru Lt.2 No.6 Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. 

Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 

 

2. Biaya pendaftaran 

Membayar biaya pendaftaran sebesar : 

a) Rp 375.000,00 per tim   (Debate) 

b) Rp 100.000,00 per orang  (News Casting) 

c) Rp 100.000,00 per orang  (Speech) 

d) Rp 100.000,00 per orang  (Story Telling) 

Tata Cara Pembayaran : 

Pembayaran dikirimkan melalui rekening : 

BNI : 0370553600 An INDRA KARUNIA 

 

3. Konfirmasi Pembayaran 

Dengan menghubungi: 

Contact Person  : a. 085700317128 (Nabila) 

b. 085642212891 (Angel) 

     atau 

Email  :  ukmpeccpolines@gmail.com 

 

4. Berkas yang dilampirkan dalam pendaftaran : 

 Bukti pembayaran ( a ) 

 Fotocopy kartu pelajar/KTP atau identitas lainnya ( b ) 

 Foto 3x4 berwarna ( masing-masing peserta 1 lembar ) ( c ) 

Seluruh berkas dikirim dalam bentuk softfile (nama file asal tiap sekolah) 

melalui email UKM PECC : ukmpeccpolines@gmail.com atau dalam bentuk 

hardfile apabila datang langsung ke tempat pendaftaran. 

mailto:ukmpeccpolines@gmail.com
mailto:ukmpeccpolines@gmail.com
mailto:ukmpeccpolines@gmail.com
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Khusus Debate, akan disediakan akomodasi kamar untuk peserta yang lolos ke 

babak Eliminasi. 

 

V. PELAKSANAAN 

Kegiatan High School English Competition (HECTION) 2017 ini dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal  :  Sabtu – Minggu, 11-12 Maret 2017 

Tempat  :  Politeknik Negeri Semarang 

1. Debate 

Hari/tanggal : Sabtu – Minggu, 11-12 Maret 2017 

Tempat  : Gedung sekolah Akuntansi, Administrasi Bisnis dan RSG 

2. Story Telling 

Hari/tanggal : Minggu, 12 Maret 2017 

Tempat  : Gedung sekolah Akuntansi 

3. News Casting 

Hari/tanggal : Minggu, 12 Maret 2017 

Tempat  : Gedung sekolah Administrasi Bisnis 

4. Speech  

Hari/tanggal : Minggu, 12 Maret 2017 

Tempat  : Gedung sekolah Administrasi Bisnis 
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VI. PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 

1. Debate 

a. Materi Lomba 

Materi yang digunakan dalam mata lomba ini terdiri dari berbagai topik (Heading), 

seperti Family, Education, Entertainment, Economy, dll. Motion list akan diumumkan 

melalui website HECTION 2017 www.hection.com . 

b. Peraturan Umum 

1. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim sebagai perwakilan untuk mata lomba 

Debate Contest. 

2. Perlombaan debat ini menggunakan format debate Asian Parlementary System 

menggunakan Bahasa Inggris pada keseluruhan lomba. 

3. Satu tim terdiri dari Tiga Siswa, tidak ada peserta cadangan dalam perlombaan ini. 

4. Setelah pendaftar memenuhi kuota pendaftaran (20 tim pertama), maka tim yang 

lain akan terlebih dahulu masuk Waiting List. 

5. Perlombaan Debate ini akan dibagi menjadi 2 babak. 

 Hari Pertama : Babak Penyisihan 

 Hari Kedua : Babak Eliminasi (8 Tim) 

6. Babak Penyisihan terdiri dari tiga sesi debate. 

7. Sesi pertama, setiap tim akan dipertandingkan dalam ruang yang terpisah sesuai 

dengan nomor undian. (Nomer undi 1 vs 2, 3 vs 4, dst). 

8. Sesi kedua, lawan yang akan dihadapi ditentukan sesuai dengan hasil sebelumnya 

dengan sistem Victory Point, Score, Margin. 

9. Motion debate akan diumumkan 30 menit sebelum setiap sesi dimulai (Motion 

Launch). 

10. Setiap tim dapat menentukan prioritas dari tiga motion yang diumumkan, motion 

yang diprioritaskan pada nomer tiga oleh masing-masing tim (affirmative dan 

negative) tidak akan diperdebatkan dalam sesi tersebut (Motion Preference). 

11. Pada setiap sesi disediakan 30 menit untuk mempersiapkan kasus (Case Building) 

dengan mempergunakan berbagai sumber (printed sources, dsb) namun online 

internet/electronic devices tidak diperbolehkan. 

http://www.hection.com/
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12. Saat case building, peserta dilarang keras dibantu oleh siapapun termasuk guru 

maupun supporter, jika terbukti melanggar maka akan didiskualifikasi dari kompetisi 

dengan persetujuan Chief Adjudicator/Head Committee. 

13. Saat lomba sedang berlangsung supporter diperbolehkan menonton namun dilarang 

keluar masuk ruangan pada saat debat sedang berlangsung. 

14. Saat menyampaikan speech tidak diperbolehkan menggunakan printed sources, 

namun penggunaan hand-written notes sangat dianjurkan. 

15. Speech yang akan disampaikan pada babak penyisihan sesuai urutan berikut: 

a) First Speaker Affirmative (7 Minutes) 

b) First Speaker Negative (7 Minutes) 

c) Second Speaker Affirmative (7 Minutes) 

d) Second Speaker Negative (7 Minutes) 

e) Third Speaker Affirmative (7 Minutes) 

f) Third Speaker Negative (7 Minutes) 

g) Reply Speaker Negative (4 Minutes)-bukan Third Speaker 

h) Reply Speaker Affirmative (4 Minutes)-bukan Third Speaker 

16. Setiap mengajukan POI (Point Of Information) terhadap tim lawan dengan durasi 

waktu maksimal 15 detik (antara menit ke 1 sampai 6). 

17. Hasil debate akan diumumkan pada akhir tiap sesi, termasuk posisi setiap tim. Pada 

akhir sesi ketiga akan diumumkan 8 tim yang akan bertanding pada hari ke-2. 

18. Babak eliminasi pada hari kedua terdiri atas tiga sesi yaitu Quarterfinal (8 tim), 

Semifinal (4 tim) dan Final (2 tim). 

19. Peraturan yang berlaku hampir sama pada babak penyisihan (hari pertama) namun 

pada setiap sesi jumlah tim yang bertanding akan berkurang separuhnya. 

20. Pakaian untuk peserta adalah bebas sopan. 

21. Peraturan yang belum ditentukan, akan ditentukan  dikemudian hari pada saat 

Technical Meeting. 

c.  peraturan khusus 

 Penjurian 

1. Kemenangan dalam setiap sesi debat akan ditentukan oleh ADJUDICATOR(s) 

yang berjumlah ganjil (1,3,5, atau 7). 

2. Tidak ada sesi debate yang bersifat seri atau draw. 
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3. Kemenangan dalam setiap sesi akan menghasilkan VP (Victory Point) 1 (satu) 

bagi tim yang menang dan bagi tim yang kalah akan mendapat VP 0 (nol) 

4. Penampilan kedua tim akan dinilai dengan skor yang sudah baku dan selisih 

skor antara kedua tim disebut Margin. 

5. Margin berkisar antara 1-12 tergantung bagaimana debate tersebut 

berlangsung. 

6. Margin 1-4 untuk kemenangan tipis, margin 5-8 untuk kemenangan yang 

jelas, margin 9-12 untuk kemenangan mutlak. Kekalahan akan menghasilkan 

margin minus. 

7. Posisi tim pada urutan 1-20 akan berubah pada tiap sesi, diurutkan sesuai 

dengan VP, Score, Margin. 

8. Kemenangan didasarkan pada tiga kriteria penialian : MATTER, MANNER, 

METHOD. 

9. Matter mengacu pada isi, material yang ada dalam substantive speech. 

10. Manner mengacu pada penampilan, gaya dan bahasa para speakers. 

11. Method mengacu pada struktur, urutan, dan susunan penyampaian speech. 

12. Keputusan Adjudicator(s) tidak dapat diganggu gugat.  
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2. News Casting 

a. Materi Lomba 

Topik berita (National/International) yang harus diambil pada mata lomba 

ini yaitu : 

1. Natural disaster 

2. War 

3. Economy  

4. Politic 

5. Art & culture 

6. Technology 

b. Peraturan Umum 

1. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 3 peserta sebagai perwakilan untuk mata lomba 

Newscasting. 

2. Peserta/perwakilan wajib hadir dan mengikuti Technical Meeting yang diadakan oleh 

panitia. 

3. Peserta mengambil nomor undian saat Technical Meeting, apabila peserta tidak hadir 

maka nomor undian tampil akan ditentukan oleh Panitia. 

4. Peserta boleh memodifikasi kalimat salam pembuka dan salam penutup yang 

digunakan dalam setiap sesi dengan sekreatif mungkin. 

5. Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan saat tampil. 

6. Peserta hanya diperbolehkan untuk maju ke stage setelah dipanggil oleh panitia. 

7. Peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan handphone saat kompetisi berlangsung  

8. Peserta tidak diperbolehkan mengangkat telepon kecuali dengan izin panitia. 

9. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan acara tanpa seizin panitia. 

10. Peserta harus menjaga ketenangan di dalam dan selama kompetisi berlangsung. 

11. Dresscode bagi peserta : formal ( sopan, rapi dan non jeans) 

c. Peraturan  khusus 

 Babak Penyisihan 

1. Pada saat memasuki ruangan, peserta mengambil nomor undian untuk 

urutan tampil membawakan berita. 
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2. Peserta mengambil undian untuk menentukan topik yang akan 

ditampilkan. 

3. Peserta diberikan teks berita sesuai topik yang telah diundi 

sebelumnya (waktu yang diberikan 10 menit untuk memahami teks 

berita, lalu teks diminta kembali panitia). 

4. Peserta maju sesuai nomor undian. 

5. Berita yang akan dibawakan, dibaca melalu running text yang 

disediakan oleh panitia dengan bahan materi yang sama dengan teks 

berita yang sudah diberikan sebelumnya. 

 Babak Semi Final 

1. Peserta yang lolos dalam babak ini sebanyak 10 peserta. 

2. Peserta diberikan masing-masing 5 teks berita untuk dipelajari selama 

15 menit. 

3. Peserta mengambil undian untuk menentukan topik berita yang akan 

ditampilkan. 

4. Peserta tampil sesuai urutan. 

5. Peserta diperbolehkan membawa catatan kecil saat maju tapi tidak 

diperbolehkan membawa teks secara utuh. 

(NB:urutan tampil berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh pada 

babak sebelumnya, urutan tampil dimulai dari peserta dengan skor 

terendah dan seterusnya.) 

 Babak Final 

1. Peserta yang lolos pada babak ini sebanyak: 5 peserta, 3 orang juara 

yang akan diambil. 

2. Peserta diberikan tampilan ilustrasi suatu peristiwa di layar proyektor. 

3. Peserta mengambil undian untuk menentukan peristiwa mana yang 

akan diberitakan. 

4. Peserta diberi waktu 10 menit untuk membuat catatan sebuah direct 

reporting sesuai dengan peristiwa yang telah didapat. 

5. Peserta memberitakan secara langsung peristiwa tersebut. 
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6. Peserta maju sesuai urutan tanpa catatan kecil. 

(NB:urutan tampil berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh pada 

babak sebelumnya, urutan tampil dimulai dari peserta dengan skor 

terendah dan seterusnya.) 

 Penjurian 

1. Kemampuan peserta untuk dapat memberikan salam pembuka dan salam 

penutup yang tepat dan efektif terhadap penonton. 

2. Penggunaan bahasa, meliputi : 

- Diksi/ pilihan kata yang tepat 

- Grammar yang benar 

3. Penyampaian berita, meliputi : 

- Gesture 

- Teknik dalam menggunakan mikrofon  

- Error Recognition 

4. Penampilan, meliputi : 

- Busana yang dipakai 

- Tata rambut 

- Tata rias 

5. Konten berita, meliputi : 

Kesesuaian dengan topik 

Koherensi 

Jelas & logis 

  

FINAL 
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3. Speech 

a. Materi Lomba 

Materi speech yang digunakan adalah oratory speech adapun tema yang 

digunakan pada mata lomba ini adalah: 

1. The Implication of Digital Era on Society 

2. The Effect of Youtube Contents for Indonesian People 

3. The Importance of Tolerance on Diversity 

 Babak Penyisihan 

Peserta wajib membuat satu naskah pidato dengan melilih salah satu dari 

topik yang sudah ditentukan di atas. 

 Babak Final 

Tema diberikan dari juri kepada peserta saat putaran final akan dimulai. 

b. Peraturan Umum 

1. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 3 peserta sebagai perwakilan untuk 

mata lomba Speech. 

2. Naskah pidato merupakan naskah yang belum pernah digunakan dalam lomba 

pidato manapun sebelumnya.  Apabila peserta menggunakan naskah yang 

sudah pernah digunakan sebelumnya dan diketahui oleh juri, maka peserta 

akan dikenakan pengurangan nilai sesuai dengan keputusan dewan juri. 

3. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta dan bukan 

hasil plagiarisme.  Apabila peserta menggunakan naskah hasil plagiarisme dan 

diketahui oleh juri, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. 

4. Naskah pidato untuk babak penyisihan diketik menggunakan Bahasa Inggris 

menggunakan font “Times New Roman” ukuran 12 dengan line spacing 1,5 

serta dicetak di atas kertas ukuran A4. 

5. Naskah pidato peserta wajib dibuat 2 rangkap dan diserahkan kepada panitia 

pada saat technical meeting. 

6. Peserta/perwakilan wajib hadir dan mengikuti Technical Meeting yang 

diadakan oleh panitia. 
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7. Peserta mengambil nomor undian saat Technical Meeting, apabila peserta 

tidak hadir maka nomor undian tampil akan ditentukan oleh Panitia. 

8. Peserta tampil sesuai dengan nomor undian yang didapat. 

9. Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan maupun media apapun saat 

tampil pada babak penyisihan. 

10. Setiap isi pidato yang dibuat tidak boleh mengandung unsur SARA. 

11. Peserta hanya diperbolehkan untuk maju ke stage setelah dipanggil oleh 

panitia. 

12. Peserta di haruskan men – setting media apapun dalam mode diam. 

13. Peserta tidak diperbolehkan mengangkat telepon kecuali dengan izin panitia. 

14. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan acara tanpa seizin panitia. 

15. Peserta harus menjaga ketenangan didalam dan selama kompetisi 

berlangsung. 

16. Dresscode bagi peserta menggunakan pakaian bebas, sopan, rapi. 

c. Peraturan Khusus 

 Babak penyisihan 

1. Babak Penyisihan adalah babak saat seluruh peserta diwajibkan untuk 

membawakan pidato sesuai dengan topik yang telah disiapkan sesuai 

dengan salah satu tema yang telah dipilih.  Pada akhir Babak 

Penyisihan akan dipilih 6 peserta untuk tampil pada Babak Final. 

2. Peserta diwajibkan mengikuti Opening Ceremony pada pukul 07:30 

WIB dan sudah berada di venue perlombaan 30 menit sebelum acara 

dimulai. 

3. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang diperoleh saat Technical 

Meeting. 

4. Peserta tampil setelah dipanggil oleh panitia. 

5. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut – turut dan tidak hadir 

dinyatakan didisqualifikasi atau gugur. 

6. Peserta memiliki durasi waktu tampil pada babak penyisihan selama 5 

menit. 

7. Peserta menyampaikan pidato sesuai tema yang telah dipilih. 
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8. Peserta memulai menyampaikan pidato sesuai dengan tanda waktu 

yang telah ditetapkan. 

 Bendera hijau  : mulai berpidato 

 Bendera kuning : sisa waktu peserta tinggal 1 menit 

 Bendera merah : waktu peserta telah habis dan apabila 

peserta melebihi waktu yang diberikan maka akan dikenakan 

pengurangan nilai sesuai keputusan dewan juri. 

9. Peserta dipersilahkan duduk kembali setelah tampil dan tetap menjaga 

ketenangan acara. 

 Babak final 

1. Enam Peserta terbaik akan lolos ke babak final dan akan diambil juara 

I, II, dan III. 

2. Pada Babak final topik akan ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta memiliki waktu 15 menit untuk brainstorming dan persiapan. 

4. Peserta diperkenankan membawa catatatan di kertas kecil (A6) yang 

telah disediakan oleh panitia saat tahap brainstorming pre-final. 

5. Untuk Babak Final peserta tidak diperbolehkan mencari referensi di 

media apapun. 

6. Setiap isi dari pidato tidak boleh mengandung elemen SARA. 

7. Peserta tampil sesuai urutan.  Urutan tampil berdasarkan akumulasi 

skor yang diperoleh pada babak sebelumnya, urutan tampil dimulai 

dari peserta dengan skor terendah dan seterusnya. 

8. Peserta memiliki durasi waktu 6 menit untuk menyampaikan pidato. 

9. Setelah peserta selesai melakukan pidato, terdapat sesi tanya jawab 

yang aturannya akan dibacakan oleh MC sebelum babak final dimulai. 

10. Waktu untuk menjawab Q & A hanya 1 menit dan jika durasi melebihi 

waktu yang telah disediakan panitia, maka akan dihentikan oleh MC. 
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11. Peserta memulai pidato sesuai dengan tanda waktu yang telah 

ditetapkan : 

 Bendera hijau : mulai berpidato 

 Bendera kuning : sisa waktu peserta tinggal 1 menit. 

 Bendera merah : waktu peserta telah habis dan apabila peserta 

melebihi waktu yang diberikan maka akan 

dikenakan pengurangan nilai sesuai keputusan 

dewan juri. 

12. Finalis hanya diperbolehkan measuki ruang perform setelah dipanggil 

panitia. 

 Penjurian 

Meliputi : 

1. Content (60) 

2. Performance (20) 

3. Time & Style (20) 
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4. Story Telling 

a. Materi Lomba 

Tema: My Fairy World 

Pada mata lomba ini hanya akan dilakukan satu babak (satu kali putaran) 

dimana peserta langsung menampilkan apa yang akan diceritakan sesuai 

dengan judul yang diinginkan. Berikut adalah ketentuan cerita tersebut: 

1. Cerita boleh berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. 

2. Cerita menceritakan tentang peri (fairytale), boleh cerita rakyat 

Indonesia, cerita modifikasi, maupun cerita buatan sendiri. 

b. Peraturan umum 

1. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 3 peserta sebagai perwakilan 

untuk mata lomba Story telling. 

2. Peserta/perwakilan wajib hadir dan mengikuti Technical Meeting yang 

diadakan oleh panitia. 

3. Peserta telah berada di ruangan 10 menit sebelum lomba Story Telling 

dimulai 

4. Peserta datang dengan menggunakan kostum bebas, sopan, dan rapi.  

Pada saat lomba dimulai, peserta  diperbolehkan menggunakan kostum 

serta properti sesuai dengan cerita yang akan disampaikan. 

5. Peraturan lomba, hanya akan dibacakan sekali. 

6. Diwajibkan memberikan pengantar berupa judul dan pengarang, serta 

informasi tentang cerita yang diperlukan 

7. Catatan, backsound, dan music vocal (rekaman dsb) tidak diizinkan 

8. Batas waktu maksimum : persiapan 3 menit, presentasi 7 menit 

9. Peserta menyiapkan 3 copy naskah cerita yang diberikan pada saat 

technical meeting. 

10. Peserta tampil sesuai nomor urut undian yang diperoleh saat TM 

11. Peserta yang tidak hadir pada waktu TM, nomor undian akan 

diambilkan oleh panitia 

12. Peserta diperkenankan tampil setelah dipanggil panitia 
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13. Jika dalam panggilan pertama, peserta belum hadir, maka peserta akan 

dilompati satu nomor undian dan akan dipanggil pada panggilan kedua, 

dan diulangi hingga panggilan ketiga. Jika dalam panggilan ke-3 peserta 

masih belum hadir, maka peserta akan didiskualifikasi. 

14. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa izin panitia 

15. Pendamping diperbolehkan melihat penampilan peserta didiknya. 

16. Kompetisi ini hanya berjalan sekali putaran. 

 

c. Penjurian 

1. PENGEMBANGAN CERITA:  

Pembukaan, isi, penutup, penyusunan kata, smoothness. 

2. EFFECTIVENESS :  

Logic, directness, enthusiasm, achievement of purpose, audience 

response 

3. PHYSICAL:  

Appearance (incl. properties), body language, stage control 

4. VOICE:  

Flexibility, volume, articulation 

5. LANGUAGE:  

appropriate to story, purpose, and audience, good grammar, 

pronounciation and word selection 

 


