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Ogólne informacje o programie Apple Distinguished School  
2018 –2020 

Jesteśmy przekonani, że szkoły Apple Distinguished School są jednymi z najbardziej innowacyjnych na świecie. To nowatorskie placówki, 
które zapewniają uczniom doskonałe środowisko dydaktyczne i — realizując przyświecającą Apple wizję — spełniają najwyższe standardy 
nauczania. Produkty Apple są używane jako narzędzia inspirujące uczniów do większej kreatywności, pracy zespołowej i krytycznego myślenia. 
Kierownictwo szkół uhonorowanych tym tytułem stwarza warunki, które budzą w wychowankach zapał do nauki i ciekawość oraz sprawiają, 
że proces uczenia się jest spersonalizowany.



W ciągu dwóch lat wyróżnienia tytułem Apple Distinguished School 
szkoły dzielą się swoimi sukcesami z innymi placówkami, publikując 
historie zaczerpnięte z własnej praktyki i współpracując z zespołami 
ekspertów Apple ds. edukacji podczas organizacji wizyt w szkołach. 
W trakcie spotkań liderzy szkół przedstawiają wizję swojego 
programu, a edukatorzy prezentują najlepsze sposoby postępowania 
dotyczące wykorzystywania produktów i materiałów Apple do 
doskonalenia procesów zdobywania i przekazywania wiedzy.  

Charakterystyka szkół Apple Distinguished School 
Nauczycieli, liderów i całą społeczność szkół nagrodzonych tytułem Apple Distinguished 
School wyróżnia jasno sformułowana wizja określająca sposób, w jaki środowisko 
wykorzystujące liczne technologie ma wspierać realizację celów edukacyjnych instytucji. 
Liderzy szkół wspierają wizję instytucji, promując nieustanne wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań — w ramach ciągłego procesu wymagającego przemyślanego planowania, 
praktykowania i powtarzania.  

Środowisko bogate w technologie sprzyja innowacyjnym zastosowaniom produktów Apple, 
a to sprawia, że nauczyciele i uczniowie mogą pogłębiać doświadczenia w zakresie 
zdobywania i przekazywania wiedzy w zupełnie nowy sposób. 

Liderzy szkół są w stanie zademonstrować, jak nauczyciele i uczniowie wykorzystują 
produkty i usługi Apple do ciągłego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
uczenia się i nauczania oraz w środowisku dydaktycznym. 

Wyjątkowe szanse dla kierownictwa szkoły 
Kierownictwo szkoły Apple Distinguished School może uczestniczyć w organizowanych 
specjalnie dla nich wydarzeniach, a także nawiązywać kontakty z ekspertami oraz 
współpracować z kolegami i koleżankami zainteresowanymi innowacyjnym środowiskiem 
edukacyjnym. 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Program Apple Distinguished School 
Wymagania do uzyskania tytułu Apple Distinguished School: 

• Program „Mac dla każdego” lub „iPad dla każdego” obejmujący uczniów i nauczycieli jest 
realizowany już od ponad dwóch lat szkolnych. Wszyscy uczniowie w szkole używają 
urządzeń Apple jako głównych urządzeń edukacyjnych i wszyscy nauczyciele używają 
urządzeń Apple jako głównych urządzeń pedagogicznych. 

• Nauczyciele i uczniowie dają przykład na to, jak dobre praktyki w dziedzinie uczenia się 
i nauczania nieustannie zmieniają się dzięki technologii Apple.  

• Kadra nauczycielska doskonale integruje z programem nauczania aplikacje Apple 
(Zdjęcia, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author i Clips), 
aplikacje edukacyjne ze sklepu App Store, książki ze sklepu iBooks Store i materiały 
dydaktyczne.  

• Nauczyciele biegle posługują się produktami Apple. W szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w krajach, w których jest dostępne wyróżnienie 
Apple Teacher, 75% nauczycieli w danej placówce musi zdobyć tytuł Apple Teacher przed 
terminem składania wniosków o przystąpienie do programu Apple Distinguished School. 
W przypadku uczelni wyższych uzyskanie tytułów Apple Teacher jest zalecane.  
Więcej informacji o programie Apple Teacher można znaleźć na stronie 
www.apple.com/education/apple-teacher. 

• Sukcesy uczniów są dokumentowane w ramach realizowanych w szkole procesów 
badawczych, które mierzą coroczne postępy i nadzorują stabilny rozwój programu. 

 
 

Korzyści z uzyskania tytułu Apple Distinguished School: 
• Plakietka potwierdzająca zdobycie tytułu Apple Distinguished School 
• Możliwość posługiwania się logo programu w witrynie szkoły i na materiałach drukowanych 
• List gratulacyjny od firmy Apple 
• Przykładowa informacja prasowa do wykorzystania jako komunikat skierowany 

do lokalnej opinii publicznej 
• Nazwa, lokalizacja i profil szkoły w witrynie internetowej Apple Distinguished Schools 
• Możliwość umieszczenia informacji o szkole w materiałach prasowych 

i marketingowych Apple 
• Możliwość konsultowania się liderów szkoły ze specjalistami oraz współpracy 

z koleżankami i kolegami z sektora edukacji 
• Możliwość uczestnictwa w wycieczkach do pobliskiego sklepu Apple Store 

(w regionach, w których sklepy te są dostępne) 

Obowiązki szkół Apple Distinguished School: 
• Gotowość do współorganizacji wraz z Apple wizyt w szkole 
• Gotowość do opublikowania informacji o sukcesie szkoły w formie książki Multi-Touch 
• Gotowość do współpracy z mającymi podobne zainteresowania liderami szkół 

Apple Distinguished School z całego świata 
• Gotowość do dzielenia się dobrymi praktykami oraz świadectwami sukcesów akademickich 

uczniów/studentów
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Zaproszenie do programu Apple Distinguished School 
Do programu Apple Distinguished School mogą przystępować — tylko za zaproszeniem — 
szkoły spełniające aktualne kryteria udziału. Wyróżnienie tytułem przysługuje placówce na 
dwa lata i można je odnowić.  

• Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Kierownictwo publicznych 
i prywatnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych może zwrócić 
się do lokalnego przedstawiciela Apple ds. edukacji o zaproszenie do starania się o tytuł 
Apple Distinguished School. Apple weryfikuje wnioski, sprawdzając, czy zgłaszające się 
szkoły spełniają obowiązujące wymogi. Pomyślnie zweryfikowane szkoły otrzymują 
zaproszenia do starania się o tytuł. Wnioski o udział przygotowano w formie książki 
Multi-Touch stworzonej w aplikacji iBooks Author. Są one weryfikowane przez 
edukatorów i muszą spełniać kryteria oceny.  

• Uczelnie wyższe. Dodatkowe informacje na temat szczegółów programu, wymagań, 
krajów objętych programem i przyszłych terminów można uzyskać od przedstawiciela 
Apple ds. edukacji. 
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