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®

Batxilergoa + American High School Diploma
Ikasleak erronka
berrietarako prestatzen
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Estatu Batuetako hezkuntza
erakunde handia
AEBetako CHARTER* ikastegietako
hezkuntza erakunde nagusiena eta
handiena da Academica Corporation.
100.000tik gora ikasle, 5.000 irakasle

* Kudeaketa pribatuko hezkuntza publikoa, errendimendu

handikoa (K2-tik High School eta K16 bitarte). Bere
ezaugarri nagusiak dira kalitatea, gurasoen eta irakasleen
inplikazio maila handia, curriculum diseinuaren malgutasuna
eta zabaltasuna, eta ikaslearen banakakotasunari eskaintzen
zaion arreta.

eta 200 ikastetxe 10etik gora estatutan,
Floridan, Texasen, Utahen, Georgian,
Nevadan, Kalifornian, etab.
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Liderra Hezkuntza Birtualean
Estatu Batuetan American Virtual
Public School Provider gisa
onartutako erakunde urrietako bat da
Academica (Irakaskuntza Publikoko
Zerbitzuen Online Hornitzailea).
Bere ikastetxeei nahiz eskatzen duten
beste eskola publiko edo pribatu
estatubatuar guztiei ematen die
zerbitzu.

Ikastetxe eta unibertsitate amerikarraren arteko lotura
Unibertsitate sistema High School-era hurbildu ahal
izateko, gaur egun estatu gehienetan nahitaezkoa da
High School-eko ikasleak (DBHko 3. mailatik
Batxilergoko 2. mailara) irakasgairen bat online egitea.
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Errendimendu handiko
irakaskuntza nazioartekotzea
Ikasleei beren garapenean eta
prestakuntzan laguntzeko asmoz,
barnean baina baita Estatu Batuetatik
kanpo ere, Academica
Corporation erakundeak hainbat
herrialderekin tituluak baliozkotzeko
programa ofiziala jarri zuen abian 2001.
urtean eta Diploma Dual® ekarri zuen hark.

Gaur egun, beste herrialde batzuen
artean, Espainian, Frantzian, Italian,
Argentinan, Kolonbian, Ekuadorren,
Perun, Venezuelan, Mexikon, Txilen,
Korean eta Txinan aplikatzen da
Diploma Dual® programa.
Diploma Dual ®
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Diploma Dual® Espainian
2009an, Academica Corporation-ek Espainia
aukeratu zuen bere nazioartekotzeko
proiekturako base gisa; horretarako, egitura bat
sortu zuen berariazko langile adituekin eta Dual
Diploma® programa inplementaturik.
Une honetan, Espainiako 700etik gora
ikastegi daude Diploma Dual® programari
atxikita.
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Diploma Dual ®
Academica Corporation erakundeak
sortu eta garatutako Diploma Dual®
programak gaitasun maila handienak
lortzeko prestatzen ditu ikasleak, hiru
helburu handi oinarritzat hartuta.
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Diploma Dual
Programa 1, 3 helburu handi.
®

1. Hizkuntza murgilketa.

3. Murgilketa Pertsonala.

Irakasgai guztiak eta irakasleekiko
harremanak ingelesez izaten dira lehen
unetik. Elebitasun maila aurreratua
eskuratzea.

Ikasleak ardura eta heldutasuna lortzen
ditu lanean, autonomia maila handiarekin,
denbora kudeatzen ikasten du, eta inguru
desberdin eta kulturaniztunetara
egokitzeko gaitasuna nahiz haietan lan
egiteko malgutasuna bereganatzen ditu.

2. Teknologia murgilketa.
Ikaskuntza digitalerako teknologia
aurreratuenak erabiltzen ikastea.

Diploma Dual®:
Bidea da helmuga
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Diploma Dual ®
Zer lortzen da?
• Ikaslearen jaioterriko Batxilergoa,
de orixe do aurrez aurre.
• Eta Batxilergo estatubatuarra,
High School Diploma, % 100 online.
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Diploma Dual® programako ikasleek ikasle estatubatuarrek High
School bukatzean lortzen duten titulazio berdina jasotzen dute.
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Diploma Dual® programa
honen abantailetako bat
da, ingeles maila nabarmen
hobetzeaz gainera, ikasleei
ematen dien autonomia eta
teknologiak erabiltzeko
lortzen duten erraztasuna

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Nola eskuratzen da?
Hezkuntza sistema estatubatuar honek ezagutzen eta gaitasunen arabera
ebaluatzen ditu ikasleak. Esaten du ikasle batek ez duela irakasgai bera
(matematikak, fisika, literatura…) bi hizkuntza desberdinetan ikasi behar,
herrialdeko ikasgai espezifikoak izan ezik (hizkuntza, kultura, historia...)
Testuinguru horretan, Academicak lortutako nazioarteko hitzarmenek eta
Diploma Dual® programaren hezkuntza bikaintasunak aukera ematen digu
ahal den baliozkotze mailarik handiena eskaintzeko: American High School
Diploma lortzeko behar diren 24 kredituen % 75.
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High School Diploma

Credits Required for Graduation: 24

Baliozkotutako kredituak

SUBJECT AREA

C O U R S E R E Q U I R E M E N T S 24 C R E D I T S

Native Language & Literature

4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

English

2 credits* + 2 credits

Mathematics

4 credits, one of which must be Algebra 1 or equivalent and one of which must be Geometry
or its equivalent

Science

3 credits, two of which must have a laboratory component and one of which must be
Biology 1 or equivalent course or series of courses

Social Studies

1 credit of World History
1 credit of US History
0.5 credit of US Government
0.5 credit of Economics

Fine Arts or Performing Arts

1 credit of fine or performing arts, speech and debate, or practical arts

Physical Education/Health

1 credit in physical education to include integration of health

Electives

2 credits + 2 credits

Grade Point Average

Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale

* Azken lau urteetan eginak ikaslearen herrialdean.
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Diploma Dual ®
Nola eskuratzen da?

Diploma Dual® programako ikasleek 6 kreditu egin beharko dituzte online: 4 nahitaezko
curriculumekoak eta 2 hautazko curriculumekoak.

Nahitaezko irakasgaiak

Hautazko batzuk

English: 2 kreditu*

Life Management Skills: 1 kreditu*

U.S History: 1 kreditu

College Preparation (SAT-ACT): 1 kreditu

U.S Goverment+Economics: 1 kreditu

Criminology: 1 kreditu

* Ikasleak nahitaez gainditu behar ditu bi ingeles
maila, hasierako maila edozein duelarik ere: English
I-II, English II-III, English III-IV.

Psychology: 1 kreditu
Digital Photography: 1 kreditu
Concepts of Engineering
& Technology: 1 kreditu
English: 1 kreditu
* Nahitaezko hautazko irakasgaia
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Ikasketa
programa

DBHko 2., DBHko 3., DBHko4. eta batxilergoko 1.
mailan has daiteke Diploma Dual® programa.
Zenbat eta lehenago hasi, hobe, ikasleak soilik
irakasgai 1 edo 2 ikasi beharko baititu ikasturteko eta
arinagoa izango baita Batxilergoan zehar ikasi
beharrekoaren karga. Aldi berean, zenbat eta urte
gehiago eman programan, orduan eta murgilduago
egongo da.
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4 Year Program - 2nd Year of DBH
2nd Year of DBH: English
3rd Year of DBH: English & Life Management Skills
4th Year of DBH: U.S. History & Elective
1st Year of Batxilergoa: U.S. Government+Economics
DBHko 2. mailaren kasuan, programan parte hartu ahal izango dute beren ingeles mailagatik,
heldutasunagatik eta interesagatik ikastegiak izena emateko gomendatzen dituztenek.
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4 Year Program - 3rd Year of DBH
3rd Year of DBH: English & Life Management Skills
4th Year of DBH: English & U.S History
1st Year of Batxilergoa: U.S Government+Economics & Elective
2nd Year of Batxilergoa: Elective

3 years
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3 Year Program - 4th Year of DBH
4th Year of DBH: English & Life Management Skills
1st Year of Batxilergoa: English & U.S History
2nd Year of Batxilergoa: U.S Government+Economics & Elective*

2 Year Program - 1st Year of Batxilergoa:
1st Year of Batxilergoa: English, U.S History & Life Management Skills
2nd Year of Batxilergoa: English, U.S Government+Economics & Elective*

* Summer School

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Summer School
Konpromisoaren balioa
Academica International Studies erakundeak, soilik Batxilergoko 2. mailara iristean bi
edo hiru kreditu egin behar dituzten ikasleei, aukera ematen die udan zehar
Batxilergoko 1. mailatik 2. mailara igarotzeko azken ikasturteko hautazko irakasgaia.
Ikasle horiek Batxilergoko 1. mailako irakasgai guztiak eduki behar dituzte gaindituta
lehenengo deialdian, eta A eta/edo B kalifikazioak eduki behar dituzte ordura arte
ikasitako irakasgai estatubatuarretan.
Aipatzekoa da Diploma Dual® programako ikasleen beren ekimenaz sortu zela aukera
hori, beren heldutasuna eta konpromisoa erakutsiz berriro ere.

Diploma Dual ®
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Academica International Studies ikastegiak
unibertsitate aurreko esperientzia eskaintzen die

Proiektu
berriak

Batxilergoko 1. mailan Diploma Dual® bukatu dutenei
eta gutxienez 3.0-ko GPA lortu dutenei.
Ikasle horiek beren intereseko irakasgai unibertsitarioak
egin ahal izango dituzte Batxilergoko 2. mailan.

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Nola lan egiten du ikasleak?
Ikasleak etxetik lan egiten du ordenagailuarekin eta Internetekin
konexionatuta.
Erdi mailako ahalegina eskatzen du Diploma Dual® programak, eskolaz
kanpoko jarduera baten antzekoa: astean 3 - 5 ordu, betiere ikaslearen
gaitasunen eta egiten ari den irakasgai kopuruaren arabera.
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Behar diren plataforma guztiak jartzen
ditu Programak ikaslearen eskura:

• Eduki eta jarduera baliabideak, horien
bidez bere lanak kontsultatu, landu
eta burutzen ditu ikasleak.

• Komunikatzeko baliabideak, bere
irakasle estatubatuarrarekin
harremanetan jartzeko eta bere
lanaren bilakaerari buruzkoak jakiteko
(oharrak, emandako orduak, egin
beharrekoak).
Familiak eta ikastetxeko
programa zuzendariak ere badute
komunikatzeko plataforman sartzea.

Diploma Dual ®
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Ikasleak ordenagailu bat besterik ez du behar.
Academica International Studies erakundeak ematen ditu eduki guztiak.

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Nola komunikatzen dira ikaslea eta irakaslea?
• Programaren hasieran aldez aurretik finkatutako ordutegian prest egoten da
irakaslea.
• Banakako bideohitzaldiak, batzuk nahitaezkoak eta bestetzuk ikasleak edo
irakasleak beren borondatez eskatuak.
• Live session programatuak. Talde jarduerak, nahitaezkoak eta
borondatezkoak.
Jarduera horiek oso garrantzitsuak dira ezagutzak finkatzeko, zalantzak
argitzeko eta ahozkotasun maila (speaking) hobetzeko.

16:30etik 22:00ak arte
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Diploma Dual ®
Nola egiten da ikaslearen jarraipena?
• Etengabe ebaluatzen da ikaslea modulu bakoitzean proposatutako atazen
eta banakako bideohitzaldietan eta live session saioetan duen parte
hartzearen bitartez.
• Harreman erregularrak izaten dira programa zuzendariarekin eta irakasle
estatubatuarrarekin.
• Inolako jarduerarik egiten ez bada edo aste osoan zehar komunikaziorik ez ba
dago, irakasle estatubatuarra ikastetxeko programa zuzendariarekin jarriko da
harremanetan.
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• Familiak irakasle estatubatuarrarekin jar daitezke harremanetan
ikasturteko edozein unetan, aldez aurretik hitzordua eskatuta.
• Ikaslearen aurrerapenaren txostena seihilekoaren erdian. Ez badu
behar bezala aurrera egin, zergatik ez duen egin eta nola hobetu
dezakeen adieraziko da.
• Seihileko bakoitzaren amaieran azken txostena bidaliko da kalifika
zioekin.
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Diploma Dual ®
Kalifikazioak
• Estatubatuar High School titulua lortzeko, Academicak ikaslearen
ikastetxeari eskatuko dio Batxilergoko 2. mailara arteko espediente
akademikoa. Ikasturte guztiak eta irakasgaien % 100 gaindituta
edukitzea exijituko da, eta azken 4 urteetan ingeles irakasgai bi egin izana.
• Graduatzeko eskatutako 24 kredituak lortu behar ditu ikasleak eta
gutxienez 2.0-ko Grade Point Average (GPA).
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Ordura arte egindako irakasgai guztien zenbakizko notak batu eta
irakasgai kopuruarekin zatituta lortzen da ikaslearen GPA.

USA

GPA

Spain

A

4.0 (90 - 100%)

9-10

B

3.0 (80 - 89 %)

7-8

C

2.0 (70 - 79 %)

6

D

1.0 (60 - 69 %)

5

F

0.0 (Less than 59%)

4 or less

Hortaz, ikasleak gutxienez % 70eko batez bestekoa lortu behar du
ikasturte guztietan (2.0-ko GPA).
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Diploma Dual
Faseak

®
Izen ematea
Onarpen proba
Hautatutakoei jakinaraztea
Erabiltzailea eta pasahitza ematea
Lehen harremana irakaslearekin AEBetan.
Ongi etorria emateko elkarrizketa
Ikasturtea hastea
Ikasturtea egitea
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Diploma Dual

®

Ikasleak erronka
berrietarako prestatzen
www.academica.school
info@academica.school

