
 
 

 

 

 

  



JENIS KEGIATAN  

Tema yang diambil dalam kegiatan LIA English Competition 2019 ini adalah: 

My Earth, My Responsibility 

Jenis lomba dalam LIA English Competition (LEC) 2019 ini adalah: 

1. Show and Tell  
 

Topik:   “Reduce-Reuse-Recycle”  
Waktu: 3 - 5 menit 
Peserta: Kategori A:  Siswa EC 1-3 atau siswa SD kelas 1 – 3 

Kategori B: Siswa EC 4-6 atau siswa SD kelas 4 – 6 
Mode:  Deskriptif 

Deskripsi: Pada lomba ini, peserta diminta untuk menunjukkan/ membawa suatu 
benda daur ulang, menceritakan tentang benda itu kepada penonton, 
menjelaskan mengapa mereka memilih barang tersebut dan memberikan 
informasi terkait lainnya tentang benda tersebut. Sebelum itu, peserta 
diminta untuk membuat video satu menit tentang summary materi yang 
akan ditampilkan dan dikirim ke cabang bersangkutan. Penilaian didapatkan 
dari total nilai sosial media ditambah dengan nilai penampilan di saat lomba. 
Penjelasan lebih lanjut ada di bagian “PRA LOMBA”. Pemenang pertama 
akan mengikuti LEC tingkat nasional (LIA EcoFest 2019) di Bandung pada 
tanggal 29-30 September 2019.  

 

2. Story Telling 

Topik:  “My first Eco-Experience”   

Waktu: 5 - 7 menit 

Peserta: Siswa English for Teens (ET) 1-12 atau siswa setingkat SMP kelas 7 – 9  

Mode:  Narrative/ Recount 

Deskripsi: Dalam Story Telling, siswa bercerita di depan penonton mengenai 
pengalaman mereka mengunjungi tempat wisata yang berbasis lingkungan 
atau membuat karya berbasis lingkungan, misalnya membuat kreasi daur 
ulang, hidroponik, dll.  Peserta diperbolehkan untuk menunjukkan power 
point slides dan membawa materi pendukung lainnya. Sebelum itu, peserta 
diminta untuk membuat video satu menit tentang summary materi yang 
akan ditampilkannya dan dikirim ke cabang bersangkutan. Penilaian 
didapatkan dari total nilai sosmed ditambah dengan nilai penampilan di saat 
lomba. Penjelasan lebih lanjut ada di bagian “PRA LOMBA”. Pemenang 
pertama akan mengikuti LEC tingkat nasional (LIA EcoFest 2019) di Bandung 
pada tanggal 29-30 September 2019. 

  



3. Pecha Kucha 

Topik:  “Can Your City be Successful in Ecotourism?” 

Waktu: 6 menit 40 detik 

Peserta: Siswa EA  1-12, CV  1-6, TP 1-4 atau siswa setingkat SMA kelas X-XII/ Umum 

Mode:  Persuasi 

Deskripsi:  Pecha Kucha adalah suatu jenis presentasi dimana peserta bercerita 
tentang topik yang sesuai dengan tema yang diberikan, dengan 20 slides 
dalam power point, dimana masing-masing slide memiliki waktu 20 detik 
sehingga total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu presentasi 
adalah 6 menit 40 detik. Sebelumnya, peserta diminta untuk membuat video 
satu menit tentang summary materi yang akan ditampilkannya dan dikirim 
ke cabang bersangkutan. Penilaian didapatkan dari total nilai sosial media 
ditambah dengan nilai penampilan di saat lomba. Penjelasan lebih lanjut ada 
di bagian “PRA LOMBA”. Pemenang pertama akan mengikuti LEC tingkat 
nasional (LIA EcoFest 2019) di Bandung pada tanggal 29-30 September 2019. 

 
4.  Debate Competition 

  
 Topik:  “Environment” 
    Alokasi waktu setiap kelompok peserta ditentukan kemudian 
  Peserta: Siswa EA  1-12, CV  1-6, TP 1-4  
        (siswa setingkat SMA) 
 

Deskripsi: Debate adalah perlombaan menyatakan pendapat dan berdebat dengan 
kelompok lain berdasarkan aturan debat yang telah disepakati. Babak final 
Debate Competition akan dilaksanakan di acara LEC tingkat nasional (LIA 
EcoFest 2019) di Bandung pada tanggal 29-30 September 2019. 

  

5.  Story Telling Video Competition 

 Peserta: Guru LB LIA se-Indonesia 

Deskripsi: Pada lomba ini, peserta membuat video story telling dari cerita-cerita yang 
ada di buku Story Central Reader yang belum tersedia videonya. Pembuatan 
video tidak dilakukan di kelas saat mengajar. Kemudian video diunggah ke 
Channel Youtube masing-masing cabang untuk dinilai oleh juri. Tiga (3) video 
terbaik dari tiap cabang dikirim ke panitia LEC Pusat untuk dilombakan antar 
cabang.  Sumber materi tetap diambil dari buku Story Central (akan 
ditentukan kemudian oleh PIC). Seluruh video yang dikirim oleh peserta 
sepenuhnya akan menjadi hak milik dan akan dipergunakan sebagai materi 
ajar LIA.  

 



 

6. Short Video Competition 

Topik:  Kampanye gaya hidup ramah lingkungan misalnya tentang “Sustainable 
food”, “Clean air”, “Clean water”, “Minimal waste”, dan lain-lain. 

Durasi video: 7-10 menit 

Peserta: Siswa EA  1-12, CV  1-6, TP 1-4 atau siswa setingkat SMA kelas X-XII/ Umum  

Deskripsi: Pada lomba ini peserta diminta untuk membuat sebuah video berbahasa 
Inggris yang berisi pesan-pesan dan aksi mereka dalam melestarikan 
lingkungan atau mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Peserta 
juga harus menampilkan atribut LIA dan tagline “LIA for The Nation”. 
Peserta diperbolehkan bekerja sendiri maupun tim beranggotakan 
maksimal 3 orang. Video yang dibuat peserta akan diunggah ke akun 
Youtube masing-masing cabang untuk dinilai oleh juri. Untuk video-video 
terbaik akan ditampilkan dalam perayaan HUT Yayasan LIA ke-60. 


