INTREBARI si RASPUNSURI
KOALA INTERNATIONAL COMPETITION
1. Care este criteriul de selectie al candidatilor in Etapa 2 – Faza Nationala KOALA?

In etapa a 2-a KOALA promoveaza, in general, primii 10% pe nivel din top performeri.
2. Vom primi un barem dupa care s-a efectuat corectarea?

Pentru ficare nivel sunt 40 de intrebarie, fiecare avand 2.5 puncte
3. Care este punctajul minim pentru promovarea etapei 1 KOALA?

Pentru nivelul:
• A1 au promovat candidatii care au obtinut cel putin 95 de puncte = 17%;
• A2 au promovat candidatii care au obtinut cel putin 95 de puncte = 14%;
• B1 au promovat candidatii care au obtinut cel putin 95 puncte = 21%;
• B2 , au promovat candidatii care au obtinut cel putin 87,50 puncte =19%.
Motivul pentru care in Romania au promovat peste 10% decat media generala
internationala este faptul ca rezultatele sunt foarte bune.
4. Cum intram in posesia testelor competitia KOALA?

Testele competitiei internationale de limba engleza KOALA (pentru toate cele 3 etape)
contin subiecte unice la nivel european si sunt proprietatea intelectuala a
organizatorilor internationali: ITA – International Testing Authority.
Livrarea subiectelor care au reprezentat obiectul competitiei, nu este permisa pentru
nici unul din nivelurile de limba engleza.
Insa, pana la data primei etape din data de 16.02.2019 (inaintea concursului), EECentre
(partenerul oficial pentru Romania) a pus la dispozitia tuturor celor care au solicitat:
modele de teste pentru fiecare nivel in parte si cheile de raspuns.
5. Cum ofera candidatii acordul de inscriere si participare la etapa 2 si 3?

Evitam formularistica pentru fluidizarea procesului de functionare a concursului in
etapa 2. Se transmite email prin care se va bifa, cu simplitate, optiunea pentru
participare: YES / NO. Toate bifele centralizate prin proceduri electronice, vor genera
acordurile / dezacordurile candidatilor.

6. Se schimba ziua competitiei la faza 2 KOALA?

Datorita numeroaselor sesizari receptionate pe tema faptului ca in ziua de 23 martie 2019
este barajul de la olimpiada de limba engleza etapa nationala, EECentre a facut toate
demersurile catre organizatorii internationali ai KOALA pentru decalarea zilei
concursului in data de DUMINCA 24 martie 2019.
Astfel, oferim sansa elevilor care participa la olimpiada sa se poata prezenta si la KOALA
– etapa 2, faza nationala.

7. Toti candidatii prezenti in etapa 1 KOALA vor primi diplome?

Desigur, asa cum este specificat in regulamentul concursului, pana la data de
23.martie.2019 se vor expedia certificate tuturor candidatilor, dupa cum urmeaza:
A) CERTIFICAT de CALIFICARE pentru top performerii calificați in a doua etapa
KOALA (pe diploma se menționează rezultatul punctajului);
B) CERTIFICAT cu REZULTATUL pentru elevii ce obțin peste 50% din maximul de
puncte (dar nu sunt calificați in a doua etapa KOALA);
C) CERTIFICAT de PARTICIPARE pentru elevii ce obțin sub 50% din maximul de
puncte (dar nu sunt calificați in a doua etapa KOALA).
8. Elevii trebuie sa fie insotiti de profesor la etapa nationala?

Participarea elevilor la etapa 2 KOALA – faza nationala, nu este conditionata de
prezenta profesorului.
9. Se pot face contestatii?

Candidatii din concursul KOALA pot face constestatii prin adresare directa
organizatorilor internationali, scriind la KGL Contest: info@kglcontest.org.
Fiecare contestatie este taxata cu 35 euro.

