REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului internațional de limba engleză

KOALA INTERNATIONAL COMPETITION - K.I.C.
Capitolul I) Prevederi Generale
Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare si desfășurare a concursului
internațional de limba engleză KOALA INTERNATIONAL COMPETITION (denumit in
continuare: KIC), organizat pe teritoriul României în anul școlar 2018-2019, pentru elevii cu
vârste cuprinse intre 8-18 ani, proveniți din rețeaua școlară publica si privata.
Concursul internațional de limba engleză KIC urmărește:
§

stimularea elevilor cu performante școlare deosebite, care au interes si aptitudini
superioare in domeniul competentelor lingvistice si interculturale in limba engleza;

§

evaluarea competentelor de comunicare, receptare si producere a mesajelor in
limba engleza;

§

determinarea continuării studiului limbii engleze.

Capitolul II) Proveniența concursului internațional de limba engleză KIC
Concursul internațional de limba engleză KOALA INTERNATIONAL COMPETITION - KIC
nu este un examen, ci este competiția cu cea mai rapidă creștere de popularitate la nivel
global, fiind o experiență educațională unică, antrenantă și atractivă. Testele KIC presupun
standarde de calitate superioară si pregătesc elevii pentru viitoare evaluări lingvistice.
Partener oficial pentru România:

Concursul internațional de limba engleză KOALA INTERNATIONAL COMPETITION - KIC
este organizat la nivel național de Asociația European Examinations Centre (EECentre), în
calitate de Partener Oficial al Concursului KIC în România. În prezent există 25 de parteneri
oficiali ai concursului la nivel mondial.

Capitolul III) Prezentarea concursului KIC
Concursul internațional de limba engleză KOALA INTERNATIONAL COMPETITION - KIC:
§

respectă standardul CEFR - Cadrul european comun de referință pentru Limbi Străine;

§

este oferit pentru următoarele 4 nivele: A1, A2, B1, B2 [nivele conform CEFR: A1 si A2
= Basic User; B1 si B2 = Independent User];

§

subiecte concursului sunt unice la nivel european;

§

se adresează elevilor cu vârste cuprinse intre 8-18 ani care învață limba engleză ca și
limbă străină (concursul nu este deschis vorbitorilor nativi de limbă engleză);

§

nu prevede limite/bariere la înscrierea in concurs;

§

foile de examen completate de candidați sunt expediate către organizatorii externi,
asigurând-se astfel obiectivitatea corecturii si alinierea la nivel internațional a
rezultatelor tuturor candidaților din tarile participante;

§

înscrierea candidaților se face la profesorul catedrei de limba engleza a centrelor
partenere EECentre. Se va completa un Application Form [fisa EXCEL] cu toți
candidații care vor participa din partea scolii. Rolul profesorului este foarte important,
acesta constând in consilierea candidaților pentru a alege nivelul potrivit de competență
lingvistică pentru care se poate înscrie în concurs.

Recomandare înscriere candidați la KOALA INTERNATIONAL COMPETITION - KIC:
Nr. crt.

Nivel CEFR

1

A1

Clasa a-II-a

Clasa Recomandată
...

Clasa a-IV-a

2

A2

Clasa a-V-a

...

Clasa a-VI-a

3

B1

Clasa a-VII-a ...

Clasa a-VIII-a

4

B2

Clasa a-IX-a

Clasa a-XII-a

...

§

cotizație participare/candidat = 85 RON;

§

cotizația de participare se face către beneficiarul: Asociația European Examinations
Centre, CIF: 33107160, cont bancar IBAN: RO95BTRLRONCRT0254485401, deschis
la Banca Transilvania;

§

număr de înscrieri/școală = minim 10 candidați/nivel - maxim nelimitat;

§

instituțiile de învățământ cu peste 40 de participanți la prima etapa a concursului vor
primi logo-ul KIC International Partner School si au dreptul sa-l folosească în
publicitate și promovare in cursul anului școlar curent;

§

școlile cu elevi câștigători primesc Certificate de Apreciere;

§

școlile cu finaliști in ultima etapă, etapa internațională, desemnează o persoană care să
însoțească finaliștii la Evenimentul Global - aliniat anual Capitalei Europene pentru
Tineret (2019: Novi Sad, Serbia);

§

finaliștii cu vârsta mai mica de 13 ani nu vor participa la competiția internațională, dar
vor primi premii echivalente cu valoarea călătoriei.

Capitolul IV) Etapele concursului KIC
Concursul internațional de limba engleză KIC se desfășoară in următoarele 3 etape:
§

§

§

etapa 1*, națională

=

16 februarie 2019

termen limita de înscriere

=

01 februarie 2019;

etapa 2*, națională

=

24 martie 2019

termen limita de înscriere

=

09 martie 2019;

etapa 3*, finala internațională

=

Mai 2019

termen limita de înscriere

=

Aprilie 2019.

*EECentre va informa coordonatele organizatorice, condițiile specifice fiecărei etape și instrucțiunile de livrare a testelor.
Capitolul V) Modul de Funcționare KIC
V.1.) Formatul Concursului KIC - Etapa 1) națională
Înscrierea in prima etapă națională a concursului KIC nu impune condiții eliminatorii si nu
prevede limite/bariere privind participarea.
Concursul este susținut pe fișe de testare nominale (answer sheet) provenite de la
organizatorii internaționali. Candidații înscriși după data limita de înscriere vor dispune de
fise nenominale (nu vor avea numele scris pe answer sheet).

Structura concursului in Etapa 1) națională pentru fiecare nivel lingvistic:
Level
A1
A2
B1
B2

Stage 1
60 mins
60 mins
60 mins
60 mins

No. Questions
40
40
40
40

Etapa 1) constă din proba de citire a pasajelor de text, urmată de întrebări cu răspunsuri
multiple. Toate întrebările au trei sau patru opțiuni de răspuns (A, B, C sau D). Participanții
completează propriile răspunsuri pe foaia de răspuns (answer sheet).
După concurs, EECentre primește toate testele naționale de la Etapa 1) si le expediază
organizatorilor internaționali pentru corectare. După cca. 4 (patru) săptămâni, EECentre:
§

primește rezultatele în format pdf (results file) și le distribuie centrelor partenere (care
au susținut concursul), în scopul informării candidaților;

§

emite si expediază centrelor/școlilor: certificate pentru candidații din prima etapă a
concursului KIC.

A) CERTIFICAT de CALIFICARE pentru top performerii calificați in a doua etapa KIC
(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 KIC);

C) CERTIFICAT de PARTICIPARE pentru elevii ce obțin sub 50% din maximul de puncte
(dar nu sunt calificați in a doua etapa KIC).

Toți concurenții din prima etapa a concursului KIC primesc un rezultat și informații privind
criteriile de selecție în Etapa 2) națională.
V.2.) Formatul Concursului KIC - Etapa 2) națională
Top performerii calificați in a doua etapa KIC vor participa la concurs numai după ce oferă
acordul lor de participare către EECentre. Concurenții câștigători sunt înregistrați gratuit in
etapa a doua a concursului KIC.
Concursul este susținut pe fișe de testare nominale (answer sheet) provenite de la
organizatorii internaționali.

Structura concursului in Etapa 2) națională pentru fiecare nivel lingvistic:
Level
A1+
A2+
B1+
B2+

Stage 2
80 mins
80 mins
80 mins
80 mins

No. Questions
40 (+1 writing task)
40 (+1 writing task)
40 (+1 writing task)
40 (+1 writing task)

Etapa 2) constă din susținerea următoarelor doua probe:
§

Listening (10 minute),

§

Reading & Writing (70 minute). Participanții vor redacta o sarcină scrisă care la
corectare va identifica elevii cu cele mai bune performanțe. Citirea pasajelor de text
va fi urmata de întrebări cu răspunsuri multiple. Toate întrebările au trei sau patru
opțiuni de răspuns (A, B, C sau D). Participanții completează propriile răspunsuri pe
foaia de răspuns (answer sheet). Va exista si componenta de ascultare și cea de
scriere, nu doar cea de citire.

După concurs, EECentre primește toate testele naționale de la Etapa 2) si le expediază
organizatorilor internaționali pentru corectare. După cca. 4 (patru) săptămâni, EECentre:
§

primește rezultatele in format pdf (results file) si le distribuie centrelor partenere (care
au susținut concursul), in scopul informării candidaților;

§

emite si expedieaza centrelor/scolilor: certificate pentru primii 10% top performeri ai
concursului KIC.

V.3.) Formatul Concursului KIC - Etapa 3) internațională
Top performerii calificați in a treia etapa KIC vor participa la concurs numai daca au vârsta
mai mare de 13 ani si după ce oferă acordul lor de participare către EECentre.
Finaliștii sunt înregistrați gratuit in etapa finala internațională a concursului.
Școlile cu finaliști in ultima etapă, etapa internațională, desemnează o persoană care să
însoțească candidatul la Evenimentul Global - aliniat anual Capitalei Europene pentru
Tineret (2019: Novi Sad, Serbia). În cazul în care o școală are mai mulți finaliști, doar un
reprezentant școlar poate însoți finaliștii la Global Winner. Cazarea se face in camera dublă
și include mic dejun și cină. Costurile acestei deplasări sunt asigurate integral de
organizatorii internaționali (pentru fiecare finalist și pentru profesorul/reprezentantul școlii).

EECentre va informa școlile cu finaliști in ultima etapa internațională despre coordonatele
organizatorice, condițiile specifice si probele etapei, precum și instrucțiunile de participare la
evenimentul internațional: GLOBAL WINNER.
Finala Concursului KIC - GLOBAL WINNER – primăvara 2019, Novi Sad, Serbia
Finaliști din toate țările se întâlnesc pentru trei zile la Global Winner - eveniment care
găzduiește finala internațională a concursului de limba engleza, excursii, evenimente
culturale si educative etc. Toți participanții susțin un test care include o sarcină scrisă.
Câștigătorii finaliști ai concursului global primesc burse educaționale în semn de
recunoaștere a realizărilor lor remarcabile. Câștigătorii de pe locul 2 și locul 3 primesc premii.
Capitolul VI) Resurse KIC
§

Pentru candidați = Teste de Probă (model) disponibile în timpul perioadei de
înregistrare pentru a familiariza concurenții cu formatul testului. Acestea se solicita
de la partenerul oficial pe Romania: EECentre, conform nivelurilor specificate in
solicitare (A1, A2, B1, B2).

§

Pentru profesori = Ghid Îndrumător (Handbook for Teachers) oferit la cererea
profesorilor de limba engleza sau a reprezentanților școlilor/centrelor partenere.

Capitolul VII) Clauze Finale KIC
§

Condiția pentru intrarea în concursul KIC este ca toți participanții sa fie de acord cu
prezentul Regulament. Părinții și tutorii care permit copiilor să participe la concurs
confirma ca se supun termenelor si condițiilor stipulate in acest Regulament.

§

Absenta candidatului de la concurs presupune pierderea taxei de înscriere si
încetarea comunicărilor specifice concursului.

§

La toate etapele ierarhia se stabilește in ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute.

§

Toți concurenții care participă la etapa 1 a concursului KIC primesc un scor global
bazat pe răspunsurile furnizate pe foaia de răspuns. Toate foile de răspuns ale

concurenților din etapa 1 sunt corectate electronic. Nu este posibil nici un feedback
suplimentar cu privire la notele acordate.
§

Foile de răspuns din etapa 2 sunt corectate electronic. Proba scrisa (pentru
concurenții cu scor egal și cei cu rezultate foarte bune) este corectata de evaluatori
specialiști cu experiență vasta. Selectarea câștigătorilor în Etapa 2 se bazează pe
combinația de răspunsuri furnizate pe foaia de răspuns și proba scrisa.

§

Sunt anunțate numele câștigătorilor din etapa a 2-a, dar nu se pot obține rezultate
suplimentare pentru cei care nu s-au calificat, iar feedback suplimentar nu poate fi
furnizat. O cerere de raport privind rezultatele individuale poate fi depusă prin
partenerul local EECentre și se plătește o taxă de administrare de 35 €uro pentru
fiecare raport al concurenților.

§

Școlile și participanții vor avea acces la rezultatele etapei 1 la aproximativ o lună
după data testului. Pentru etapa 2 nu vor fi disponibile rezultate analitice și numele
câștigătorilor vor fi anunțate la aproximativ o lună după etapa 2. Cererile de raportare
a rezultatelor individuale ale concurenților pot fi eliberate după plata taxei de
administrare (in valoare de 35 €uro).

§

Lista elevilor care se califica la etapa a 2-a a concursului va fi anunțată de EECentre
după etapa 1 a concursului. Școlile și participanții vor fi, de asemenea, informați când
vor fi eliberate rezultatele.

§

Este o condiție pentru intrarea în concurs ca participanții si părinții/tutorii sa permită
publicarea numelor câștigătorilor și a oricăror fotografii de la ceremonia de premiere,
după caz.

§

Un procent din taxele de participare încasate la nivel global este donat organizațiilor
de caritate pentru sprijinirea acțiunilor de profil, la nivel mondial.

§

În cazul în care nu va fi posibilă formarea unei grupe de minim 10 candidați pe
nivel/școală, EECentre va avea dreptul sa refuze organizarea concursului KIC.

§

EECentre nu poartă răspunderea legală pentru emiterea cu întârziere a rezultatelor
oficiale pe etape, precum si a certificatelor;

§

Certificatele sunt eliberate pe baza informațiilor redactate in formularul de înscriere,
de aceea este foarte important ca informațiile sa fie corecte. Reemiterea de
certificate duplicat implică un cost administrativ.

§

EECentre nu acordă exclusivitate niciunei scoli/centru de pregătire și se obligă să
trateze / promoveze Partenerii în mod egal si echitabil.

§

EEcentre nu deține responsabilitatea pentru înscrieri pierdute, întârziate, greșite,
incomplete, ilizibile sau care nu respectă acest Regulament. Școlile și participanții
trebuie să contacteze EECentre în cazul în care nu au primit confirmarea înscrierii.

§

Premiile nu sunt transferabile. Nu va fi oferită nicio alternativă de premiu in numerar.
EECentre si organizatorii internaționali își rezervă dreptul de a înlocui premiile (sau
orice parte din acestea) cu premii de valoare monetară echivalenta sau mai mare,
dacă acest lucru este necesar din motive care nu țin de organizatori.

§

EECentre si organizatorii internaționali își rezervă dreptul de a anula sau modifica
concursul în orice moment fără notificare prealabilă. În caz de anulare, toate taxele
vor fi rambursate.

§

Deciziile legate de concursul KIC si prezentate in acest Regulament sunt definitive.
Nu va avea loc nicio corespondență ulterioara privind modificarea hotărârilor stabilite
de organizatorii internaționali si referitoare la: etape, administrare sau organizare
probe, inclusiv orice evaluare a eligibilității înscrierilor.

Capitolul VIII) PROTECTIA DATELOR
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre) este o societate înscrisă cu nr. 38457 in
registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal la A.N.S.P.D.C.P.
(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
Vă informăm atât despre modalitățile prin care vă protejăm datele personale puse la
dispoziția noastră, cât și despre metodele prin care puteți obține informații asupra datelor pe
care ni le-ați furnizat. Pe lângă aplicarea legilor cu privire la protecția datelor, prin prezenta
ne angajăm să tratăm cu responsabilitate datele Dvs.
COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Dacă prin colaborarea cu EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre) veți pune la
dispoziție informații cu caracter personal ale candidaților, cum ar fi: numele și prenumele,
localitatea de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, acest lucru este subiectul unor
regulamente specifice in activitatea de testare lingvistica. Aceste date nu vor fi transmise mai
departe sau făcute publice în vreun fel către o terță parte, cu excepția cazului în care ne-ați

autorizat în mod expres să facem acest lucru. În aceste situații ne asigurăm ca aceste terțe
părți mențin în permanență niveluri de securitate adecvate pentru protecția datelor Dvs. și, de
asemenea, ca utilizează datele în conformitate cu instrucțiunile funcționale specifice.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Aveți dreptul la corectarea sau ștergerea oricăror date personale despre Dumneavoastră sau
candidați, care ar putea fi incomplete, incorecte sau depășite. Avem grijă tot timpul să ne
asigurăm că datele dvs. sunt prelucrate numai dacă v-ați exprimat acordul în conformitate cu
Regulamentul General de Protecție a Datelor.
SECURITATE
Utilizăm o varietate de măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja
datele personale si ale candidaților, împotriva prelucrării accidentale sau intenționate
neautorizate, pierderii, distrugerii sau accesului persoanelor neautorizate.
DETALII DE CONTACT
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal colectate prin intermediul
concursului KIC, dar si al website-ului internet www.EECentre.ro, este a Asociației European
Examinations Centre.
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment, dacă aveți nevoie de orice informații
suplimentare: ASOCIATIA EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE, București, Sector 2,
Bd. Ferdinand, nr. 126A, 031.108.68.59; contact@eecentre.ro; koala@eecentre.ro.

