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Apple Distinguished School – översikt  
2018 –2020 

Vi anser att Apple Distinguished Schools är bland de mest innovativa skolorna i världen. De är platser med gott ledarskap och 
bra utbildning som levandegör vår vision om fantastiska inlärningsmiljöer. De använder Apple-produkter för att främja elevernas 
kreativitet, samarbete och kritiska tänkande. Ledningen i våra erkända skolor skapar miljöer där eleverna tycker att det är 
spännande att lära sig, deras nyfikenhet uppmuntras och lärandet blir en personlig upplevelse.



Under den två år långa utnämningsperioden delar Apple 
Distinguished Schools med sig av sina erfarenheter till 
andra pedagoger och utbildare genom att publicera sina 
framgångsberättelser och anordna skolbesök i samarbete 
med Apples utbildningsteam. Vid dessa besök presenterar 
skolledningen visionen för sina program och utbildarna får 
tillfälle att visa hur de använder sig av Apple-produkter och 
innehåll för att skapa effektiva inlärningsupplevelser.  

Egenskaper hos en Apple Distinguished School 
Ledning, personal och förvaltning för en Apple Distinguished School har en tydlig 
vision som formulerar hur en miljö med mycket teknik främjar deras mål för 
lärande. Skolledningen hjälper skolan att förverkliga visionen genom att främja 
kontinuerliga innovationer – en ständigt pågående process som kräver noggrann 
planering, övning och repetition längs vägen.  

Eftersom deras teknikrika miljöer främjar innovativ användning av Apples 
produkter kan personal och elever berika sina inlärnings- och 
undervisningsupplevelser på sätt som annars inte vore möjliga. 

Skolledningen kan visa hur skolans personal och elever använder Apples produkter 
och tjänster som stöd i den kontinuerliga förnyelsen av lärande, undervisning och 
skolmiljön. 

Särskilda möjligheter för skolledare 
Programmet Apple Distinguished School erbjuder skolledarna möjlighet att delta 
i ledarskapsevent, träffa experter och samarbeta med andra som delar intresset 
för innovativa inlärnings- och undervisningsmiljöer. 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Programmet Apple Distinguished Schools 
Krav för att bli en Apple Distinguished School: 
• Ett program för egna mac- eller iPad-enheter till elever och personal har funnits 

i mer än två läsår. Alla elever på skolan använder Apple-enheter som sitt 
huvudsakliga lärhjälpmedel och alla lärare använder Apple-enheter som sin 
huvudsakliga undervisningsenhet. 

• Personal och elever kan visa hur deras bästa metoder för inlärning och 
undervisning utvecklas kontinuerligt med Apple-teknik.  

• Personalen integrerar ofta Apple-appar (Bilder, iMovie, GarageBand, Pages, 
Keynote, Numbers, iBooks Author och Clips), utbildningsappar i App Store, 
böcker i iBooks Store och undervisningsmaterial i läroplanen.  

• Lärarna har stor kunskap om att använda Apple-produkter. För grund- och 
gymnasieskolor i länder där Apple Teacher är tillgängligt måste 75 procent av 
lärarna i en skola ha uppnått Apple Teacher-status före sista datumet för 
Apple Distinguished School-ansökan. För personal inom högre utbildning 
rekommenderas Apple Teacher-status.  
Läs mer om att uppnå Apple Teacher-status på 
www.apple.com/se/education/apple-teacher. 

• Elevernas framgångar dokumenteras i skolbaserade undersökningsrutiner som 
mäter förbättringen från år till år och programmets hållbarhet. 

 

Förmåner som ges till en Apple Distinguished School: 
• En skylt till skolan som tillkännager erkännande som Apple Distinguished School 
• Bildmaterial med programmets logotyp för användning på skolans 

webbplats och i trycksaker 
• Ett gratulationsbrev från Apple 
• Exempel på pressmeddelande för lokal kommunikation 
• Skolans namn, plats och profil på webbsidan Apple Distinguished Schools 
• Chans att få ingå i Apples marknadskommunikation 
• Möjligheter för skolledningen att få kontakt med experter och samarbeta med andra 
• Möjligheter att delta i skolutflykter på en Apple Store i närheten (i mån av 

tillgänglighet) 

Ansvar för en Apple Distinguished School: 
• Villighet att ta emot referensbesök med Apple som värd 
• Villighet att publicera skolans framgångsberättelse i form av en Multi-Touch-bok 
• Villighet att samarbeta med likasinnade Apple Distinguished School-

ledare runt om i världen 
• Villighet att dela med sig av bästa metoder och bevis på elevernas akademiska 

framgångar
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Inbjudan till programmet 
Apple Distinguished Schools 
Programmet Apple Distinguished Schools är öppet för särskilt inbjudna skolor 
som uppfyller gällande programkrav. Erkännandet är en tvåårig 
utnämningsperiod som kan förlängas.  

• Grund- och gymnasieskolor. Skolledare från både offentliga och fristående 
grund- och gymnasieskolor kan lämna in en förfrågan till sin lokala Apple 
Education-representant om en inbjudan för att kunna ansöka om erkännande 
som en Apple Distinguished School. Apple går igenom alla förfrågningar för 
att kontrollera att skolorna uppfyller de gällande kraven. Behöriga skolor får 
en inbjudan så att de kan ansöka om erkännande. Ansökningen sker i form av 
en Multi-Touch-bok som görs i iBooks Author. Den granskas av utbildare och 
måste uppfylla särskilda utvärderingskriterier.  

• Institutioner för högre utbildning. Kontakta din lokala Apple Education-
representant för mer information om programmet, gällande krav, berättigade 
länder och kommande deadlines. 
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