
KOALA INTERNATIONAL COMPETITION

Una dintre cele mai iubite și cunoscute competiții de limba engleză: KOALA International 
Competition se bucura de un real succes in randul elevilor cu varste intre 6-18 ani, care 
invata limba engleza ca si limba straina (concursul nu este deschis vorbitorilor nativi de 
limba engleza). 

Nivelurile lingvistice ale concursului KOALA International Competition sunt conforme 
standardelor CERF, după cum urmează: 

 Pre-A1   (max. 10 ani), A1 (max. 12 ani), A2 (max. 14 ani) = nivel “Basic User”;
 B1   (max. 15 ani), B2 (max. 17 ani) = nivel “Independent User”;
 C1   (max. 18 ani) = nivel “Proficient User”.

Concursul KOALA evaluează și validează competențele elevilor pasionați de limba engleză,
punând accentul pe o varietate de factori lingvistici, de la receptarea și producerea 
mesajelor, la testarea cunoștințelor din vocabular.

KOALA INTERNATIONAL COMPETITION (by KGL Contest in English) nu este un examen,
ci este competitia cu cea mai rapida crestere de popularitate la nivel global, fiind o 
experienta educationala unica, antrenanta si atractiva, care vizeaza:

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

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

 determinarea continuarii studiului limbii engleze si pregatirea elevilor pentru viitoare 
evaluari lingvistice;

 respectarea standardelor de calitate superioara prin teste si corectare, realizate de 
experti lingvistici, certificati la nivel international.

Etapele concursului KOALA: 
 Etapa 1: Faza pe oraș;
 Etapa 2: Faza națională;
 Gală Decernare Premii (pentru câștigătorii etapei naționale);
 Etapa 3: Faza internațională găzduită anual în Capitala Europeană a Tineretului 

(European Youth Capital) pentru câștigătorii locului 1 de la fiecare nivel lingvistic, 
cu vârstă peste 13 ani, care provin din cele 25 țări participante.

Subiectele concursului Koala, din toate cele trei etape, sunt unice la nivel european, iar 
corectarea lucrărilor se face exclusiv de către experții lingvistici ai International Testing 
Authority, asigurând-se astfel respectarea standardelor de validare a cunoștințelor 
lingvistice, obiectivitatea punctajelor și alinierea la nivel internațional a rezultatelor tuturor 
candidaților din țările participante.

Alături de România, în competiția internațională KOALA se află 25 țări din întreaga lume, 
dar cu o misiune comună, cea de a stimula educația și de a răsplăti performanța 
lingvistică: Albania, Azerbaidjan, Birmania, Bulgaria, China, Cipru, Egipt, Emiratele Arabe 
Unite, Franța, Grecia, Iran, Italia, Kosovo, Malaiezia, Maroc, Mongolia, Portugalia, Serbia, 
Spania, Thailanda, Turcia, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam.

https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=Pre-A1
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=C1
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=B2
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=B1
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=A2
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/formular-inscriere-koala?NIK=A1
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/default
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/default
http://www.kglcontest.org/
https://www.eecentre.ro/concurs-koala/default
https://www.eecentre.ro/Content/Images/Koala/2018-2019/CEFR%20map.pdf
https://www.facebook.com/eecentre.koala/


Concursul KOALA este organizat sub auspiciile International Testing Authority (ITA) – 
organizatorul pe plan global al concursului de limba engleză KGL Contest in English 
(www.kglcontest.org). Partener oficial pentru Romania: European Examinations Centre 
(www.EECentre.ro).

It’s cool to be KOALA!

www.EECentre-Koala.ro  |  Koala@EECentre.ro 
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