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Vi mener at Apple Distinguished Schools er noen av verdens mest nyskapende skoler. De er sentre for lederskap og fremragende 
undervisning som viser vår visjon for forbilledlige læringsmiljøer. Skolene bruker Apple-produkter til å inspirere til kreativitet, 
samarbeid og kritisk tenkning. Ledelsen ved våre anerkjente skoler skaper et miljø der elevene synes det er spennende å lære, 
nysgjerrigheten stimuleres og undervisningen blir en unik opplevelse for den enkelte elev.



I løpet av toårsperioden som utmerkelsen Apple Distinguished 
School gjelder for, deler skolen alle de gode resultatene med 
andre i undervisningssektoren gjennom å publisere 
historiene sine og være vertskap for skolebesøk sammen 
med Apples utdanningsteam. På disse arrangementene 
forteller skoleledere om sine visjoner for programmene, og 
lærerne viser mønsterpraksiser for hvordan Apple-produkter 
og innhold kan brukes til å lage engasjerende undervisnings- 
og læringsopplevelser.  

Kjennetegn ved en Apple Distinguished School 
Ledere og ansatte ved Apple Distinguished Schools-skoler og nærmiljøet 
har en klar visjon som uttrykker hvordan de teknologirike miljøene støtter 
læringsmålene. Skoleledere støtter skolens visjon ved å promotere kontinuerlig 
nyskaping – en løpende prosess som krever gjennomtenkt planlegging, øving 
og iterasjon på veien.  

Fordi de teknologirike miljøene støtter den nyskapende bruken av Apple-
produkter, får ansatte og elever enestående muligheter til å gjøre undervisningen 
mer givende. 

Skoleledere kan vise hvordan ansatte og elever bruker Apple-produkter og -
tjenester for å bidra til kontinuerlig nyskaping i undervisningen og i skolemiljøet. 

Spesielle muligheter for skoleledere 
Apple Distinguished Schools-programmet støtter skoleledere gjennom 
lederarrangementer, kurs arrangert av eksperter og samarbeid med andre 
fagfeller som deler interessen for et miljø for nyskapende læring og undervisning. 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Apple Distinguished Schools-programmet 
Krav for å bli en Apple Distinguished School: 
• Et én-til-hver-program for Mac eller iPad for elever og ansatte har vært på plass 

i mer enn to skoleår. Alle elever på en skole bruker Apple-enheter som sin 
primære læringsenhet, og alle lærere bruker Apple-enheter som sin primære 
undervisningsenhet. 

• Ansatte og elever kan vise hvordan gode rutiner for læring og undervisning hele 
tiden utvikles med Apple-teknologi.  

• Lærere integrerer Apple-apper (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, 
Numbers, iBooks Author og Clips), utdanningsapper i App Store, bøker i iBooks 
Store og undervisningsmateriell i pensum.  

• Lærerne behersker bruk av Apple-produkter svært godt. For barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler i land der Apple Teacher er tilgjengelig, 
må 75 prosent av lærerne ved skolen ha utmerkelsen Apple Teacher før 
søknadsfristen for Apple Distinguished School utløper. For ansatte ved høyere 
utdanning anbefales utmerkelsen Apple Teacher.  
Du finner mer informasjon om hvordan du blir Apple Teacher på  
https://www.apple.com/no/education/apple-teacher/. 

• Elevenes gode resultater dokumenteres gjennom skolebaserte forskningspraksiser 
som måler forbedringer fra år til år og programmets bærekraft. 

 

Fordeler ved å bli en Apple Distinguished School: 
• En plakett på skolen som anerkjenner den som en Apple Distinguished School 
• Programlogografikk som skolen kan bruke på nettsiden og i trykt materiale 
• Gratulasjonsbrev fra Apple 
• Eksempel på pressemelding som kan sendes ut lokalt 
• Skolenavn, sted og profil på Apple Distinguished Schools-nettstedet 
• Vurdering for å bli inkludert i kommunikasjon fra Apple 
• Muligheter for skolens ledere til å snakke med eksperter og samarbeide med 

fagfeller 
• Muligheter til å delta på ekskursjoner til Apple Store-butikker i nærheten 

(hvis tilgjengelig) 

Ansvar for en Apple Distinguished School: 
• Være villig til å legge til rette for skolebesøk som Apple arrangerer 
• Være villig til å publisere skolens suksesshistorie som en Multi-Touch-bok 
• Være villig til å samarbeide med likesinnede ledere for Apple Distinguished 

School-skoler over hele verden 
• Være villig til å dele mønsterpraksiser og dokumentasjon på elevenes faglige 

fremgang
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Invitasjon til Apple Distinguished  
Schools-programmet 
Apple Distinguished Schools-programmet er kun for inviterte skoler som 
oppfyller de nåværende programkravene. Utmerkelsen gjelder for to år, 
med mulighet for fornyelse.  

• Barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Skoleledere fra offentlige 
og private barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan sende inn en 
forespørsel om å få en invitasjon til å søke om utmerkelsen Apple Distinguished 
School fra sin lokale utdanningsrepresentant hos Apple. Disse forespørslene 
vurderes av Apple for å sikre at skolen oppfyller de nødvendige kravene. 
Kvalifiserte skoler mottar en invitasjon til å søke om utmerkelsen. Søknadene 
gjøres i form av en Multi-Touch-bok som er laget med iBooks Author. 
De vurderes av lærere og må oppfylle evalueringskriteriene.  

• Institusjoner for høyere utdanning. Kontakt din lokale 
utdanningsrepresentant hos Apple på telefon hvis du vil ha ytterligere 
informasjon om programdetaljer, krav, kvalifiserte land og fremtidige frister. 
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