
 

 

令和３（２０２１）年１１月２５日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

  校 長 清水 哲也 

 

第３回実用英語技能検定・英語 Jr.のお知らせ 
 

向寒の候，皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて，令和３年度第３回実用英語技能検定（以下英検），英語検定 Jr.（以下英検 Jr.）を，下記のとお

り実施いたします。受検を希望される方は必要事項をご記入の上，期日までにお申し込みください。 

 

記 

 

１ 試験日     英検一次試験   １月  ２１日（金） 午後３時３０分～ 

※二次試験   ２月 ２０日（日） 午前９時～（面接３級以上） 

          英検 Jr.        ２月    ２日（火）  

 

２ 会場      ブカレスト日本人学校 

 

３ 対象      日本人学校の児童・生徒 

 

４ 申込書受付期間 １１月２５日（木）～１２月３日（金) 

 

５ 申込方法    申込をされる場合は，以下の URL にアクセスし必要事項を入力の上送信してくださ

い。 

                 https://forms.gle/c2dC7mbHGLMEFA7YA  

 

６ 受検料   《実用英語検定》         《英語検定 Jr.》    

         ５級 ： １５３レイ       BRONZE：     ９６レイ  

         ４級 ： １６１レイ       SILVER ：   １０４レイ 

         ３級 ： ２０７レイ       GOLD :：   １１１レイ 

        準２級 ： ２８０レイ 

         ２級 ： ３３４レイ 

（レイ支払い １００円=  ３．８３５８レイ １１月２４日  現在  

英検は送料等込み，英検 Jr.はオンラインで行うため送料不要。  

 

７ その他 

  （１）英検準１級・１級・TOEIC は当校では受検できません。 

（２）英検２～３級の一次試験に合格し，二次試験を不合格あるいは棄権された方は，出願時に申 

請すれば１年間一次試験が免除され二次試験から受検することができます。 

（３）英検問題集や受検級についてのご相談などありましたら，右記担当までお問合せください。 

 

 

 

 

 

担当：小齊平やよい 

ブカレスト日本人学校 

TEL：021－222－1985 

email: jpsbucharest@gmail.com 

https://forms.gle/c2dC7mbHGLMEFA7YA


 

 

25 noiembrie 2021 

În atenția părinților 

ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI 

 DIRECTOR: Shimizu Tetsuya 

 

Despre modul de înscriere la al 3-lea test oficial Eiken și Eiken Jr. de limba engleză  din 2021 

  

Primiți ,  vă rugăm, urările noastre de bine  și sănătate acum,în  aceste zile de toamnă târzie .  

 Vom organiza în curând a treia ediție a  testului de limba engleză Eiken și Eiken Junior din acest an școlar. Cei 

interesați sunt rugați să  consulte programul detaliat de mai jos.  

 
1.  Ziua de examen  

   Eiken faza întâi                   vineri 21 ianuarie de la ora 15:30 
※faza a doua (interviu)      duminică 20 februarie de la ora 9:00（de la nivelul 3 în sus） 

   Eiken Junior                     marți 2 februarie  
 

2.  Locul 
   Școala Japoneză București 
 

3.  Cui i se adresează 
   Elevilor din Școala Japoneză București (alți doritori din comunitatea japoneză ne pot contacta) 
 

4.  Perioada de înscriere 
Joi, 25 noiembrie- vineri, 3 decembrie 

 
5.  Modul de înscriere 

Accesați următoarea adresă URL, introduceți informațiile necesare și trimiteți. 
              https://forms.gle/c2dC7mbHGLMEFA7YA 
 

6.  Taxa de test  
 

   《Eiken》                 《Eiken Junior》    
    Nivelul 5 ：153Lei          BRONZE：  96 Lei  
    Nivelul 4 ：161 Lei          SILVER ： 104 Lei 
    Nivelul 3 ：207Lei          GOLD :： 111 Lei 
   Nivelul Pre-2 ：280Lei 
    Nivelul 2 ：334Lei 
 
     Se achită în lei (calculat la rata 100 Yeni=3.8358 Lei la data de 24noiembrie). Pentru Eiken, suma include taxa 
de expediere, pentru Eiken Jr. nu este inclusă. Eiken Jr se va da în variantă online. 
 
    7.   Altele 

• În școala noastră nu se pot susține nivelurile Pre-1 și 1 și nici testul TOEIC 
• Dacă doriți să împrumutați cărți de exerciții, luați legătura cu d-na prof. Kosaihira. 
• Pentru cei care au trecut de faza întâi dar nu au trecut de faza a doua sau nu s-au prezentat, faza 

întâi are valabilitate un an și pot susține doar faza a doua a aceluiași nivel.  
Pentru orice alte informații, vă rugăm să o contactați pe dna prof. Kosaihira la telefonul școlii.  
 

 

 

Kosaihira Yayoi 

Școala Japoneză București 

Tel. 021-2221985 

Email: jpsbucharest@gmail.com  

https://forms.gle/c2dC7mbHGLMEFA7YA
mailto:jpsbucharest@gmail.com

	2021第３回英検Jr.英検実施案内(保護者宛).pdf
	2021第３回英検Jr.英検実施案内(保護者宛ROM).pdf

