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Uskomme, että Apple Distinguished School -koulut ovat maailman innovatiivisimpia. Ne ovat johtajuuden ja erinomaisen opetuksen 
keskuksia, joissa toteutuu visiomme esimerkillisistä oppimisympäristöistä. Ne käyttävät Applen tuotteita innostaakseen oppilaita 
luovuuteen, yhteistyöhön ja kriittiseen ajatteluun. Tunnustettujen koulujemme johto kehittää oppimisympäristöjä, joissa oppilaat 
ovat motivoituneita oppimaan, jotka edistävät uteliaisuutta ja joissa oppiminen on yksilöllinen kokemus.



Kaksivuotisen nimityksen aikana Apple Distinguished School -
koulut jakavat menestyksensä avoimesti muille opettajille 
julkaisemalla oman tarinansa ja järjestelmällä kouluvierailuja 
Applen koulutustiimien avustuksella. Näissä tapahtumissa 
koulujen johtajat kertovat oman ohjelmansa visiosta, ja 
opettajat esittelevät Apple-tuotteiden ja materiaalien 
käyttämiseen liittyviä parhaita käytäntöjään, joilla 
luodaan vaikuttavia oppimis- ja opetuskokemuksia.  

Apple Distinguished School -koulun 
ominaisuudet 
Apple Distinguished School -koulujen johtajilla, opetushenkilöstöllä ja laajemmalla 
yhteisöllä on selkeä visio siitä, miten koulujen teknologinen ympäristö tukee 
oppimistavoitteita. Koulujen johtajat tukevat koulunsa visiota edistämällä jatkuvaa 
innovaatiota – jatkuvaa prosessia, joka edellyttää huolellista suunnittelua, 
harjoittelua ja iterointia.  

Koska koulujen teknologiset ympäristöt tukevat Apple-tuotteiden innovatiivista 
käyttöä, opetushenkilöstöllä ja oppilailla on mahdollisuuksia rikastuttaa oppimis- 
ja opettamiskokemuksiaan tavoilla, jotka muuten eivät olisi mahdollisia. 

Koulujen johtajat pystyvät havainnollistamaan, miten opetushenkilöstö ja oppilaat 
käyttävät Applen  tuotteita ja palveluita tukeakseen oppimiseen, opettamiseen 
ja kouluympäristöön liittyvää jatkuvaa innovointia. 

Erityisiä mahdollisuuksia koulujen johtajille 
Apple Distinguished Schools -ohjelma tukee koulujen johtajia johtajuuteen 
liittyvillä tapahtumilla, vuorovaikutusmahdollisuuksilla asiantuntijoiden kanssa 
sekä yhteistyöllä innovatiivisen oppimis- ja opetusympäristön ylläpitämisestä 
kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. 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Apple Distinguished Schools -ohjelma 
Apple Distinguished School -kouluksi nimittämisen edellytykset: 
• Ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla ja opetushenkilöstön jäsenellä on ollut 

käytössään oma Mac-tietokone tai iPad vähintään kaksi lukuvuotta. Kaikki 
koulun oppilaat käyttävät oppimisessa ensisijaisesti Apple-laitteita ja kaikki 
opettajat käyttävät opetuksessa ensisijaisesti Apple-laitteita. 

• Opetushenkilöstö ja oppilaat voivat havainnollistaa, miten oppimisen ja 
opettamisen parhaita käytäntöjä voidaan jatkuvasti kehittää Applen teknologialla.  

• Opetushenkilöstö on ottanut Applen sovellukset (Kuvat, iMovie, GarageBand, 
Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author ja Clips), App Storen koulutukselliset 
sovellukset, iBooks Storen kirjat ja oppimateriaalit keskeiseksi osaksi 
opetussuunnitelmaa.  

• Opettajat ovat hyvin edistyneitä Apple-laitteiden käyttäjiä. Maissa, joissa 
Apple Teacher on käytettävissä, 75 prosenttia perusasteen ja toisen asteen 
koulujen opettajista on oltava tunnustettuja Apple Teacher -opettajia ennen 
Apple Distinguished School -hakemuksen määräpäivää. Korkea-asteen 
opetushenkilöstölle Apple Teacher -tunnustus on suositeltavaa.  
Lisätietoja Apple Teacher -opettajaksi hakemisesta löytyy osoitteesta  
www.apple.com/education/apple-teacher. 

• Oppilaiden/opiskelijoiden menestymistä koskeva näyttö dokumentoidaan 
koulun tutkimuskäytäntöjen avulla, jotka mittaavat vuosittaista kehittymistä 
ja ohjelman kestävyyttä. 

Apple Distinguished School -kouluksi nimittämisen edut: 
• Koulun plaketti, jossa oppilaitos tunnustetaan Apple Distinguished School -kouluksi 
• Ohjelman logon käyttö koulun verkkosivustolla ja painetuissa materiaaleissa 
• Applen onnittelukirje 
• Lehdistötiedotteen malli paikallista tiedottamista varten 
• Koulun nimi, sijainti ja profiili Apple Distinguished Schools -verkkosivustolla 
• Mahdollisuus päästä mukaan Applen viestintään 
• Koulun johtajille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen asiantuntijoiden kanssa 

ja yhteistyöhön kollegoiden kanssa 
• Mahdollisuuksia osallistua läheisen Apple Storen järjestämiin 

luokkaretkitapahtumiin (jos saatavilla) 

Apple Distinguished School -koulun velvollisuudet: 
• Halukkuus osallistua Applen järjestämiin kouluvierailuihin 
• Halukkuus julkaista koulun menestystarina Multi-Touch-kirjan muodossa 
• Halukkuus olla yhteydessä samanhenkisiin Apple Distinguished School -

johtajiin eri puolilla maailmaa. 
• Halukkuus jakaa parhaita käytäntöjä ja näyttöä opiskelijoiden akateemisesta 

menestyksestä
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Kutsu Apple Distinguished  
Schools -ohjelmaan 
Apple Distinguished Schools -ohjelma on tarkoitettu vain kutsun saaneille 
kouluille, jotka täyttävät ohjelman tämänhetkiset vaatimukset. Tunnustus on 
kaksivuotinen nimitys, joka on mahdollista uusia.  

• Perusasteen ja toisen asteen oppilaitokset. Perusasteen ja toisen asteen 
julkisten ja yksityisten koulujen johtajat voivat pyytää kutsun hakea tunnustusta 
Apple Distinguished School -kouluksi paikalliselta Applen koulutusalan 
edustajalta. Apple tarkistaa pyynnöt varmistaakseen, että koulut täyttävät 
tarvittavat edellytykset. Ohjelman ehdot täyttävät koulut saavat kutsun hakea 
tunnustusta. Hakemukset toimitetaan iBooks Authorilla tehtyjen Multi-Touch -
kirjojen muodossa. Opettajat tarkistavat ne, ja niiden on vastattava 
arviointiehtoja.  

• Korkeakoulut. Ota yhteyttä paikalliseen Applen koulutusalan edustajaan, 
niin saat lisätietoja ohjelman yksityiskohdista, vaatimuksista, ohjelmassa 
mukana olevista maista ja tulevista määräajoista. 
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