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Dual Diplomari buruzko gida azkarra
1 Zer eskaintzen du Dual Diploma programak?
Aldi berean bi titulazio lortzeko aukera eskaintzen du Dual Diploma programak: Ikaslearen
jaioterriko batxilergoa, aurrez aurre, eta American High School Diploma, online.
2 Estatu Batuetan dago matrikulatuta ikaslea?
Bai. Behin eskaera onartuta, Academicako beste estatubatuar baten moduan egongo da
matrikulatuta ikaslea American High School Diploma programan.
3 Sartzeko zer nota eskatzen zaio ikasleari?
Batez bestekoa 7 izatea gomendatu ohi bada ere, ez dago gutxieneko notarik. Programan
parte hartu ahal izateko, ikasitako eta gainditutako irakasgaiak aintzat hartzen dira eta
ingelesaren maila neurtzeko ebaluazio bat egiten da.
4 Zer ikasturtetan has daiteke Amerikar Dual Diploma programan?
DBHko 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. mailan.
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5 Zein ahalegin maila eskatzen zaio ikasleari?
Eskolaz kanpoko beste jarduera baten mailakoa. Hau da, astean 3 eta 5 ordu bitarte, betiere
ikasleak duen hasierako ingeles mailaren eta programa hasten duen hezkuntza mailaren arabera.
6 Guztira zenbat irakasgai ikasi beharko ditu?
Dual Diploma programaren bikaintasunak aukera ematen dio Academicari American High
School Diploma lortzeko exijitzen diren 24 kredituetatik % 75 baliozkotzeko. Espainiar ikasle
batek 6 kreditu baizik ez ditu lortu beharko (4 nahitaezko irakasgaietan eta 2 hautazkoetan).
7 Zer abantaila ematen dizkio Dual Diploma programak ikasleari?
Diziplina arteko programa da Dual Diploma, hezkuntza murgilketa sustatzen du ingelesez, baita
teknologiaren alorreko gaitasuna eta ikaslearen garapen pertsonala ere.
Amerikar Dual Diplomaren curriculumeko programak ikasleek iristeko modurik izango ez
lituzketen edukiak eskaintzen ditu, ikasleen aberastasun pertsonalaren eta akademikoaren
osagarri. Elkarte sozialetara (kazetariak, artistak, argazkilariak...) biltzeko aukerak jakin-nahi eta
kezka bertsuak dauzkaten beste ikasleekin harremanak izatea ahalbidetzen die ikasleei.
Bestalde, Batxilergoko titulazio bikoitza eginik, agerian geratzen da ikaslea trebea dela
eta diziplina handikoa, eta titulazio bikoitzari aurre egiteko erronkari erantzuteko gai dela;
nolakotasun horiek dauzkatenei ate asko irekitzen dizkiete laneko merkatuan.
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8 Zer material behar ditu ikasleak?
Internetekin konektatutako ordenagailu bat eta entzungailu batzuk mikrofonoarekin.
Academicak beharreko guztiak jarriko ditu edukien eta jardueren plataformetan sarrera
izateko eta irakasleen eta ikasleen arteko komunikazioa ahalbidetzeko.
9 Nolakoa da Amerikar Dual Diploma programak eskaintzen duen kalitatea?
Erabatekoa, programa hau egiten duten ikasleek ikasle estatubatuarrek lortzen duten
titulazio bera jasotzen baitute, eta titulazio hori baliozkoa baita estatu guztietan eta
munduko unibertsitate guztietan.
10 Beste ezer gehiago galdetu nahi al duzu?
Ulertzen dugu batzuetan errazagoa dela aurrez aurre mintzatzea. Mesedez, ez egin dudarik,
jar zaitez zuzenean gurekin harremanetan. Edo Dual Diploma programako zuzendarietako
batekin, Espainian 250etik gora baitira programari atxikitako ikastetxeak; egin dezakezun
edozein galderari erantzungo dio, eta ikastetxe bakoitzean antolatzen den hitzaldi
berriemaileren batera hurbiltzeko gonbita egingo dizu.
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