IKASTURTEA 2019/2020

E S TAT U BATUAK

KA N A DA ETA IRL A NDAN
www.steptravel.net

Lagun agurgarriak:
2019 - 2020 Ikasturtea Atzerrian liburuxka zuen eskuetan duzue.
Izena emateko epea zabalik dago jada.
DBH eta Batxilergoko ikasleentzat, baliozkotu daitekeen Ikasturtea
Estatu Batuetan (CEUS) bere aukera desberdinekin; programa
klasikotik familia boluntarioarekin eta High School publikoan
(J-1) beste aukeretara, estatu edo zonaldea eta eskola hautatzeko
aukerarekin (F1). Dudarik gabe, heziketa aukera paregabea da:
hizkuntza, ikasketa akademikoa, heldutasuna…
Beste herrialde batzuek, Irlanda edo Kanada bezala, erakartzen
bazaituzte, bestelako aukerak ere badituzue.
Liburuxka irakur ezazue edo gure web gunea bisitatu
www.steptravel.net. Erabakia lehenbaitlehen hartzen baduzue
hobeto, bereziki Estatu Batuetara joan nahi baduzue.
Aukera aprobetxatu nahi dut zuen konfiantza
eskertu eta STEP-eko langileak zuen esanetara
dauzkazuela jakinarazteko.

Miguel Ángel Amigo
Zuzendaria
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Ikasturtea
Estatu Batuetan – Klasikoa

Ikasturtea
Kanadan

Ikasturtea
Estatu Batuetan – Malgua

Laburpen
koadroa

SA R R ERA
Atzerrian ikasturte bat egiteak ikaslearen heziketan pausu garrantzitsu bat ematea suposatzen
du. Programaren garapen ezin hobea lortzeko kontutan hartu behar diren faktoreak honako
hauek dira:
1) Hautagaiaren aukera egokia: DBH edo Batxilergoko ikaslea, ingeles maila egokiarekin, espediente akademiko on batekin eta bereziki, benetan parte hartzeko gogo handiarekin.
2) Esperientzia luzea daukan erakunde batekin lan egitea; ikasleei eta gurasoei tratu pertsonala
eta zuzena eskaintzen diena eta bere helburua ikasle bakoitzarentzat hoberena lortzea dena
(ikaslearen ingurugiroa, atzerritar familia, heziketa eta ongizatea kontuan harturik).
Programa honen osagai garrantzitsuenak familiarekin elkarbizitza, ikastetxea eta ikasturtearen
baliozkotzea dira. Atzerriko ikastetxe batean ikasteko aukera eskaintzen du, etxera itzultzean
ikasturte osoaren baliozkotzea onartuz. Familiak ikaslea etxeko kide bat bezala hartuko du. Ikastetxeek oso esperientzia hezigarria eta baliotsua eskaintzen dute, hezkuntza akademikoa klasetik
kanpoko ekintza askorekin bateratua (kirolak, jarduera kulturalak, etab.)
Bestalde ikasturte oso bat gehiegi dela pentsatzen dutenentzat programa laburragoak ere eskaintzen ditugu (4 astetatik sei hilabete-arteko kurtso akademikoak). Programa hauetan ikasleak
egonaldia bukatu eta gero aukeratzen duen eskolarekin akordio batera heldu behar da ikasketa
akademikoak jarraitzeko. Hau ezinbestekoa da, ikasturte osoa egiten ez denean ez bait dago baliozkotzeko aukerarik. Hala eta guztiz ere, hau posiblea da ikasleak egonaldia luzatzea aukeratzen
badu ikasturte osoa eginez eta honen betebeharrak jarraitzen baditu.

Programa batean izena emateak gure harpidetza orrian dauden baldintza
guztien onarpena suposatzen du.

w w w.s te ptra vel .net
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ESTATU BATUAK

Estatu Batuetan ikasturte batean (CEUS) parte hartzeak,
amerikar komunitateko benetako kide bat bihurtzea, kirolak
egiteko aukera izatea, eskolaz kanpoko hainbat ekintza egitea,
gertaera kulturalak bizitzea eta etxera itzultzean betirako
oroitzapen on eta lagun asko ekartzea suposatzen du.

IKASTURTE - KLASIKOA
J1 BISA

IKASTETXEA
Amerikar High School edo ikastetxe publikoak akademikoki
maila bikainekoak dira, hezkuntza esperientzia oso baliotsua
ematen dutenak. “High School”-en mundua, eta atzerritar familiarekin bizitzearen esperientzia, Estatu Batuetako ikasturtearen alderdi interesgarrienak dira.
Ikasleek hainbat ikasgaien artean egin dezakete aukera. Ikasturtea baliozkotu ahal izateko, ikasleek Hezkuntza Ministerioaren baldintzak betez eta beraien gustuak kontuan hartuz
antolatuko dute ordutegia. Klasez kanpoko jarduerei dagokionez, High School-ak aukera zabala eskaintzen du: taldeko
edo banakako kirola, “cheer-leader”, musika, kazetaritza, an
tzerkia, “speech”, eta abar.
“Ikasturtea Estatu Batuetan” deituriko programa abuztuaren
erdialderantz hasten da eta maiatza edo ekainean bukatzen
da. Ikastaroa bi seihilabetekotan egituratuta dago, ikastetxe
batzuk hiru hiruhilabeteko sistema erabili arren. Ikasturtean
zehar zenbait oporraldi daude: Gabonak eta baita seihilabeteko edo hiruhilabeteko bakoitzaren bukaeran ere.
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BALIOZKOTZEA
Badakigu arlo hau oso garrantzitsua dela. Esperientzia
honek, pertsonaren ezaguerak aberasteaz gain, etxera
itzultzean ikastaroa baliozkotu ahal izatea suposatzen
baitu (ikasturte osoa burutzen bada), Hezkuntza Ministerioak jarritako baldintzak betez gero.
Prozesu osoan zehar ikasleak aholkatzen ditugu: irakasgaien hautaketan, jarraipena lehenengo eta bigarren seihilabetekoetan eta Estatu Batuetako tramiteetan. Etxera
itzultzean baliozkotzearen kudeaketaz eta gastuetaz arduratzen gara.

Familia hauek bertako koordinatzaileak egindako elkarriz
keten ostean hautatzen dira, Amerikar Erakundearen
ikuskapenarekin eta Amerikar Estatu Departamentuaren
egiaztapenarekin. Sendien aukera, atzerritar ikasle batekin bizitza elkarbanatzeko eta esperientzia kultura onuragarri bat edukitzeko gogoan oinarritzen da.
Estatu Batuek izugarrizko aniztasuna eskaintzen dute,
hainbat eratako hiri eta herriekin, bakoitza bere ezaugarriekin. Ikasleei edozein estatutan eman ahal izango zaie
ostatu, familien disponibilitatearen arabera.

AMERIKAR FAMILIAK
Ikasleak hartzen dituzten familia amerikarrak boluntarioak dira, eta haien bizimoduan eta kulturan parte har
tzea nahi izaten dute. Garrantzitsua da amerikar sendiek
konpentsazio ekonomikorik jasotzen ez dutela jakitea.
Familiek ikasleengandik espero dutena etxeko ekintzetan
parte hartzea da, etxeko beste kide batek bezalako abantaila eta ardura guztiak barneratuz.

w w w.s te ptra vel .net

5

Prezioaren barne
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Prezioa 2019-2020
Prezioa seihilabeterako

11.800 €

• Elkarrizketa pertsonala eta ingeles
azterketa.
• Irteera aurretiko orientazio-bilera
Bilbon.
• Matrikula High Schoolean.
• Amerikar familiaren hautaketa
eta ikasturte osorako egonaldia
bertan.
• Informazio eta identifikaziomateriala.
• Bidaia poltsa.
• Ikasle bisaren kudeaketa (J1).
• Bisa-tasen ordainketa Espainian
eta baita Estatu Batuetan (SEVIS)
ere.
• Gainbegira etengabea
ikasturte osoan zehar, bertako
koordinatzailearen, amerikar
erakundearen eta STEP-en
aldetik.
• Aldizkako aurrerapen txostenak.
• Ikasgaiak aukeratzeko eta
izapideak betetzeko beharrezkoa
den laguntza.
• Nota amerikarren zinpeko
itzulpena.
• Ministerioan ikasketak
baliozkotzeko gastu eta
kudeaketa.
• Mediku, gaixotasun eta istripu
asegurua.
• Erantzukizun zibilaren asegurua.
• STEP-eko kide baten laguntza
New Yorkera bidaian.
• Lekualdaketa New Yorken.
• Ongietorri programa
New York-en, orientazio, bisita
eta beste hainbat ekitaldirekin.

9.400 €

Oharra: Prezioa dolarretan kalkulatua izan da 2018ko irailaren 25ean indarrean dagoen truke-tasa aplikatuz.
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BALD IN TZAK
• 15 urtetik 18 urtera izatea.
• Programan parte hartzeko gogo
handia izatea.
• DBH edo Batxilergoko ikaslea izatea.
• Ingeles maila egokia edukitzea.
• Azkenengo hiru urteetan espediente akademiko ona izatea.
• Heldutasuna eta motibazioa.
IZENA EMATEKO EPEA:
martxoaren 31ra arte.

New Yorkeko programa eta bidaiarako laguntza
kontratatu nahiko ez balira, prezioa honakoa izango
litzateke:

Prezioa 2019-2020

10.800 €

Prezioaren barne

ESTATU BATUAK
IKASTURTE -MALGUA
F1 BISA

Programa honen ezaugarri nagusia
malgutasuna da, eta honek ondorengoa onartzen du:
•1
 3 urtetik aurrera parte hartu ahal
izatea
•E
 skola publiko edo pribatua aukera
tzea.
•E
 statua/zonaldea aukeratzea.
•2
 urte edo gehiago EEBBtan ikastea.
•F
 amilia boluntario edo dirusariduna.
•G
 urasoen bisitak eta ikasleak opor
garaian bueltatu ahal izateko erregimen berezia.
Aurreko aukeren arabera F1 bisarekin ondorengo programak eskain
tzen ditugu:
PLUS: Familia boluntarioekin bizi
nahi duten, baina adinagatik ohiko
programara (J1 bisa) joan ezin diren
13 eta 14 urteko gazteentzat egokiena. Parte hartzaileak eskola pribatu
batean ikasiko du eta familia boluntario batekin elkarbizitza egingo du
EEBBko edozein estatutan, norakoa
aukeratzeko posibilitaterik gabe.

 ELECT: Joan baino lehen beren
S
eskola aukeratu nahi duten ikasleentzat egokiena. Logikoki, honek
ikaslea EEBBko zein lekutan biziko
den aldez aurretik jakiteko aukera emango du. Programa honek bi
aukera ezberdin eskaintzen ditu:
•S
 elect publikoa. Ikasleak eskola
publiko batean ikasiko du eta familiak ordain txiki bat jasoko du bere
mantenuaz kargu egiteagatik
•S
 elet pribatua. Parte-hartzaileak
eskola pribatu batean burutuko
ditu ikasketak eta bai ordaindua
izango den familia baten zein
egoitzan (boarding) ostatu hartu
ahalko du.

• Elkarrizketa pertsonala eta ingeles
azterketa.
• Irteera aurretiko orientazio-bilera
Bilbon.
• Matrikula High Schoolean.
• Amerikar familiaren aukeraketa eta
ikasturte osorako egonaldia bertan.
• Informazio eta identifikazio-materiala.
• Bidaia poltsa.
• Ikasle bisaren kudeaketa (F1).
• Bisa-tasen ordainketa Espainian
eta baita Estatu Batuetan (SEVIS)
ere.
• Gainbegira etengabea ikasturte
osoan zehar, bertako koordinatzailearen, amerikar erakundearen eta
STEP-en aldetik.
• Aldizkako aurrerapen txostenak.
• Ikasgaiak aukeratzeko eta izapideak betetzeko beharrezkoa den
laguntza.
• Nota amerikarren zinpeko itzulpena.
• Ministerioan ikasketak baliozkotzeko gastu eta kudeaketa.
• Mediku, gaixotasun eta istripu asegurua.
• Erantzukizun zibilaren asegurua.

Programa guzti hauetan STEP arduratuko da baliozkotzeaz: Aurretik
argibideak emanez, ikasgaien aukeraketan aholkatuz eta bukatzeko
dokumentuen itzulpena, tasa ordainketa eta Ministerioaren aurrean
egin beharreko gestioak eginez. Horrez gain bisa lortzeko beharrezko
gestioak eta tasa ordainketak barne
daude.

Prezio honetatik aurrera

Ikasturte
osoa

PLUS

18.200 €

12.600 €

SELECT - ikastetxe publikoa

19.500 €

13.000 €

SELECT - ikastatxe pribatua

21.500 €

14.200 €

Seihilabetekoa

w w w.s te ptra vel .net
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IKASTURTEA

IRLANDAN
Ikasturtea Irlandan egin?
Noski baietz!

Arrazoi asko daude ikasturte bat Irlandan egiteko. Europako
herrialderik politenetariko bat bezala ezagutzen da, eta
ezaguna da irlandarren adeitasun eta zintzotasunagatik,
urte asko daramatza ingelera bigarren hizkuntza bezala
irakasten eta hezkuntza sistema bikaina du.
Irlandan ikasturte bat egiteak ondorengo alderdiez
baliatzea suposatuko du:
• “Day school” edo “eguneko eskolan” ikasiko duzu, non
Irlandarrekin batera elkarbizitza egingo duzun eta lagun

IKASTETXEA
Ikastetxe mistoak, mutilenak eta neskenak daude. Guztiek dute maila akademiko oso ona eta bakarka zein taldean
egin ahal diren kirol aukera zabala eskaintzen dute, bai eskolan bertan edo/
eta baita herrian dauden instalakuntza
ezberdinetan, honetaz gain eskolaz
kanpoko ekintzak ere badaude.

BALIOZKOTZEA
1go DBHtik 2. Batxilergorarte baliozkotu daiteke kurtsoa, baldin eta
kurtso osoa egiten bada eta bai eskolak baita ministerioak ere ezartzen
dituen baldintzak betez gero, irakasgaiak aukeratzean eta berauetan
lortutako emaitzei dagokionean. Gu
egingo gara honen kudeaketaren eta
gastuen arduradun.

IRLANDAR FAMILIAK
Ikasleak etxean hartzen dituzten familiak bisitatu eta ikuskatu egiten dira
eta guztiak ezagutzen dituzte beren
betebeharrak. Ikaslea familiako beste
kide bat bezala tratatuko dute. Ostatu hartzea banakako logelan izango
da eta mantenu osoko errejimenean
(packed lunch eskolara eramateko).
Egonaldian zehar ikasle bakoitzak
“tutore” bat izango du eta hau ikas-

berriak egingo dituzun. Gainera, Europako onenetariko
bat bezala kontsideratuta dagoen hezkuntza sistema
batean ikasi ahalko duzu.
• Familia irlandar batekin biziko zara, horrela beren
ohiturak, kultura eta usadioak ezagutuko dituzu.
• Eta nola ez, zure ingeleraren ezagupena perfekzionatuko
duzu.
Dudarik gabe, ikasturtea Irlandan egitea zure
formaziorako aukera bikaina da!

learekin, eskolarekin edo/eta familia
anfitrioiarekin kontaktuan egongo da,
ikaslearen egonaldia eta ongizatea
gainbegiratuz.
Kurtsoa eskola pribatuetan, egoitza-eskolan edo barnetegian ere egin daiteke.
Eska ezazu informazio gehiago.

INTEGRAZIOA ESKOLAN
Iraunaldi laburragoa nahi dutenentzat
aukera bikaina da Irlandako hezkuntza
sistema ezagutzeko, eskolara joanez
eta familia batekin elkarbizitzen. Programa honek ez duenez kurtso guztia
irauten, ezin da baliozkotu.
IZENA EMATEKO EPEA: Ekainaren 30a

Prezioaren barne
• Ikastetxeko matrikula
• Familia anfitrioiaren aukeraketa,
mantenu osoko errejimenean
(Gabonetako oporrak izan ezik)
• Herrialdeko hezkuntza sistemak
eskatzen dituen azterketarako
matrikula eta tasak (behar izanez
gero).
• Irlandako antolatzaileen
tutorearen gainbegiraketa.
• Aldian behineko txostenak.
• Aireportutik familiaren etxeraino

BALD IN TZ AK
• 13 urtetik 17 urtera izatea.
• DBH edo Batxilergoko ikaslea izatea.
• Ingeles maila egokia izatea

lekualdaketa,kurtso hasieran eta
bukaeran
• Dokumentuen tramitazioa
Irlandan eta Hezkuntza
Ministerioan baliozkotzea.
• Gaixotasun eta istripu aseguru
medikua.
• Erantzukizun zibilaren asegurua.
• Eskolako uniforme basikoa (baldin
eta eskolan derrigorrezkoa bada).
• Eskola liburuak (6 irakasgai)
Prezio honetatik aurrera
Ikasturte osoa
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15.000 €

Integrazioa 16 aste

7.600 €

Integrazioa 12 aste

6.750 €

Integrazioa 8 aste

4.850 €

Integrazioa 4 aste

2.975 €

IKASTURTEA

KANADAN
Eta Kanadan? Dudarik gabe zure
formaziorako aukera bikaina!

IKASTETXEA
Ikastetxe publikoak dagokion Kanadar gobernu probintzialeko departamentuarengatik akreditatuta daude
eta instalakuntza bikainak dituzte,
baita eskolaz kanpoko ekintza eta kirol ezberdin asko egiteko aukera ere.

BALIOZKOTZEA
Kurtso osoa eginez gero eta Hezkun
tza Sailak, ikasgaien hautaketan eta
emaitzei dagokionean, ezartzen
dituen baldintzak betez gero, kur
tsoa 1go DBHtik 2. Batxilergorarte
baliozkotu daiteke. Gu egingo gara
prozesu guzti honen arduradun.

FAMILIA KANADIARRAK
Ikasleak biziko diren familia guztiak
ezarritako araudien arabera bisitatu
eta behatzen dira. Ikaslea familiako
beste kide bat bezala tratatuko dute
eta beren betebeharrak zeintzuk
diren badakizkite. Gainera, ikasle
bakoitzak “tutore” bat izango du,
zeinek ikaslearen egonaldia ikuskatuko duen. Hau ikaslearekin, familia
anfitrioiarekin eta ikastetxearekin

Kanada, lilura bereziko herrialdea da, kulturaniztun eta
berritzailea. Munduko hezkuntza sistemarik onenetariko
bat dauka eta ikastetxe paregabeak. Ikasturtea Kanadan
egiteak ondorengoa baimenduko dizu:
• Munduko onenetariko bat bezala ezagutzen den
hezkuntza sistema baten barruan dagoen ikastetxe batean
matrikulatuta egongo zara eta lagun Kanadar berriak
egiteaz gain, beraiekin elkarbizitza ere egingo duzu.
• Familia Kanadar batekin bizi, honela beren kultura,
ohiturak eta usadioak ezagutuko dituzu.
• Eta jakina zure ingelera ezagupenak hobetuko dituzu.

kontaktua izateaz
arduratuko da. Ostatu hartzea mantenu osoko erregimenean izango
da (packed-lunch
eskolara eramateko) eta banakako
logelan.
Ikasturtea eskola pribatuan, erresiden
tzian edo barnetegian ere egin daiteke. Eska ezazu informazio gehiago.

ESKOLAN INTEGRAZIOA
Ikasturte osoa edo seihilekoa buru
tzea oso luzea egiten zaien ikasleei
zuzendua. Iraupen laburragoa duen
programa izanik, oraindik ere aukera
bikaina da Kanadar hezkuntza sistema ezagutzeko, eskolara joanez eta
familia batekin elkarbizitzen. Ez denez ikasturte osoa burutzen, programa hau ezin da baliozkotu.
IZEN EMATEKO EPEA: Maiatzaren 15a

BALD IN TZ AK
• 13 urtetik 17 urtera izatea.
• DBH edo Batxilergoko ikaslea izatea.
• Ingeles maila egokia izatea.

Prezioaren barne
• Dagokion ikastetxean matrikula
•F
 amilia anfitrioiaren hautaketa
eta egoitza mantenu osoko
erregimenean.
•K
 anadar antolakuntzako tutore
baten behaketa.
• Aldizkako txostenak.
•L
 ekualdaketak, norako aireportutik
familiara, kurtso hasieran eta
bukaeran.
•K
 anadan dokumentuen tramitazioa
eta Hezkuntza sailaren aurrean
baliokidetzarako.
•G
 aixotasun eta istripuetarako
aseguru medikua.
•E
 rantzukizun zibileko asegurua.
Oharra: Prezioa dolar Kanadarretan kalkulatua izan
da 2018ko irailaren 25an indarrean dagoen tasa-trukea aplikatuz.

Prezio honetatik aurrera
Ikasturte osoa

19.750 €

Seihilekoa (Iraila-Urtarrila)

10.950 €

Integrazioa 16 aste

9.275 €

Integrazioa 12 aste

7.375 €

Integrazioa 8 aste

5.475 €

w w w.s te ptra vel .net
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LABURPEN KOADROA
Ikasturte motak

Ikastetxe Publikoa

Ikastetxe Pribatua

Familia boluntarioa

15-18 urte

13-18 urte

Boluntarioa ez den familia

13-18 urte

13-18 urte

Barnetegia

ASEGURUA

13-17 urte

13-17 urte
13-17 urte

13-17 urte

RU

13-17 urte

Barnetegia

BU

Boluntarioa ez den familia

RI

Barnetegia

KANADA

BALI
OGAB
ETZE
KO

13-18 urte

Boluntarioa ez den familia

IRLANDA

ESKA EZAZU STEP
en
B

13-17 urte

ZKO

ASEG
URU
A

IN F O R M A ZIO A

IKASTURTEEN BALIOKIDETASUN KOADROA
Adina

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18
2.
Batxilergoa

ESPAINIA

1. DBH

2. DBH

3. DBH

4. DBH

1.
Batxilergoa

AEB

7. maila

8. maila

9. maila
Freshman

10. maila
Sophomore

11. maila
Junior

12. maila
Senior

IRLANDA

1. urtea

2. urtea

3. urtea

4. urtea
Transition year

5. urtea

6. urtea

KANADA*

7. maila

8. maila

9. maila

10. maila

11. maila

12. maila

*Quebeck-en izan ezik.
Liburuxka hau bidaltzeko erabili diren datuak Step Language Services, SLren fitxategi baten parte direla jakinarazten dizugu. Nahi izanez gero, zure datuen atzipen,
zuzentze, ezerezte eta aurka egiteko eskubideak erabili ditzakezu hurrengo helbide elektronikora mezu bat bidaliz, step@steptravel.net

Oharra: Liburuxka honetan agertzen den informazioa egiazkoa da, akats ortografiko edo hutsen bat izan ezean.
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ZEKO
ABET
IOG
AL

ESTATU BATUAK

Ostatua

AUKERATZEKO ARRAZOIAK
TRATU ZUZEN ETA PERTSONALIZATUA
Gure parte-hartzaile guztiak pertsonalki ezagutzen ditugu. Bakarkako programa bat da, eta horregatik, kasu
bakoitza modu berezi batean tratatzen dugu.

HEZKUNTZA SISTEMAREN EZAGUPENA
Parte hartzaile bakoitzaren behar eta ezaugarrietara
hobekien egokitzen den programa zein den aholkatuko
dizugu.

ESPERIENTZIA ZUZENA
Gure lan talde ia osoa programa honen partaide ohiak
izateak, beronen aspektu guztiak zehatz-mehatz ezagutzea suposatzen du.

ESPERIENTZIA LUZEA
2019-2020 promozioa 28.a izango da.

SEGIMENDUA
Norbanako segimendu pertsonalizatu eta zehatza egiten diegu gure ikasleei kurtsoan zehar. Gurasoei beren
seme-alaben aurrerapen prozesuaren inguruko informazioarekin txostenak bidaltzen dizkiegu aldizka.

IKASKETEN BALIOZKOTZEA
Kurtsoaren baliozkotzearen formazioaz eta gainbegiraketaz arduratzen gara. Gainera, Espainiako erakundeen aurrean aurkeztu beharreko tramite administratibo guztiez arduratzen gara.

ERABATEKO SEGURTASUNA
Gure ikasleak guztion lasaitasunerako gaixotasun eta
istripu aseguru bikain dute.

Aurreko guztia da STEPek atzerrian egiten dituen programa guztien KALITATE BIKAINAREN isla.

STEP erakundeak
CEIC-ek
(Nazioarteko
kalitatezko
hizkuntzarako
elkartea)
nazioarteko
ikasturteen
antolakuntzan
ezarritako kalitate
estandar guztiak
gainditu ditu.

STEPcursosidiomas
@stepidiomas
@StepIdiomas

Rodríguez Arias, 23 - 5 - 5. atea
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