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Apple Distinguished School -koulujen yleiskatsaus 
2019 –2022 

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.
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Apple Distinguished School -koulut ympäri maailman 

Liity joukkoomme! Apple Distinguished School -kouluja on yli 400, 
ja ne sijaitsevat 34 maassa. Apple Distinguished Schools -ohjelma 
tukee koulujen johtajia johtajuuteen liittyvillä tapahtumilla, 
vuorovaikutusmahdollisuuksilla asiantuntijoiden kanssa sekä 
yhteistyöllä innovatiivisen oppimis- ja opetusympäristön 
ylläpitämisestä kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. 
 
Apple Distinguished School -kouluissa oppimiskokemukset ovat 
aktiivisia, yksilöllisiä, yhteistoiminnallisia ja merkityksellisiä. Niillä 
oppijoista pyritään muovaamaan luovia toimijoita, jotka uskovat 
oman työnsä merkitykseen. Opetusta kannustavat ja inspiroivat 
parempiin suorituksiin tähtäävä ajattelutapa ja koulun kulttuuri, joka 
tukee opettajaa oppimiskokemuksen suunnittelijana. Ympäristö 
on luotettava ja dynaaminen ja inspiroi innovatiiviseen oppimiseen 
ja opetukseen. 

 
 
Maat: Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Kiina, Tanska, Ranska, Saksa, Hongkong, Intia, 
Indonesia, Italia, Japani, Malesia, Meksiko, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Filippiinit, 
Puola, Singapore, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Turkki, 
Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iso-Britannia (Englanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales), 
Yhdysvallat ja Vietnam
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Vaatimukset 
Vakiintunut ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla on käytössään oma tietokone  
Ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on ollut käytössään 
oma Mac-tietokone tai iPad vähintään kaksi akateemista lukuvuotta. Kaikki 
koulun oppilaat käyttävät oppimisessa ensisijaisesti Apple-laitteita ja kaikki 
opettajat käyttävät opetuksessa ensisijaisesti Apple-laitteita. 

Innovatiivinen Applen alustan käyttö  
Opetushenkilöstö ottaa Applen apit (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, 
Numbers, iBooks Author ja Clips), App Storen opetusapit, Apple Booksin kirjat 
ja muut digitaaliset resurssit keskeiseksi osaksi opetusohjelmaa.  

Opetushenkilöstön iPadin tai Macin käyttötaito  
Opettajat ovat erittäin taitavia Apple-tuotteiden 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/fi/education/apple-teacher. 

Dokumentoidut tulokset 
Oppilaiden/opiskelijoiden menestymistä koskeva näyttö dokumentoidaan koulun 
tutkimuskäytäntöjen avulla. Ne mittaavat vuosittaista kehittymistä ja ohjelman 
kestävyyttä. Henkilökunta ja oppilaat havainnollistavat, miten oppimisen 
ja opettamisen parhaat käytännöt kehittyvät jatkuvasti Applen teknologian avulla. 

Edut 
• Koulun plaketti ja julistekangas, joista käy ilmi, että oppilaitos on tunnustettu 

Apple Distinguished School -kouluksi 
• Ohjelman logon käyttö koulun verkkosivustolla ja painetuissa materiaaleissa 
• Applen onnittelukirje 
• Koulun nimi, sijainti ja lyhyt kuvaus 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 opintomatkatapahtumiin 

(jos saatavilla) 

 
Apple Distinguished School -koulut haluavat osallistua Applen isännöimiin 
kouluvierailuihin, julkaista koulunsa menestystarinan ja jakaa parhaita käytäntöjä 
ja näyttöä oppilaiden koulumenestyksestä. 
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Pyydä kutsua 
Apple Distinguished School -kouluohjelmaan voi osallistua vain kutsuttuna. 
Tunnustus on voimassa kolme vuotta, ja sen voi uusia kunkin kutsujakson aikana.  

Perusasteen ja toisen asteen oppilaitokset  
Perusasteen ja toisen asteen julkisten ja yksityisten koulujen johtajat voivat 
pyytää kutsua paikalliselta Apple Education -edustajaltaan. Apple tarkistaa kaikki 
pyynnöt ja varmistaa, että oppilaitokset täyttävät ohjelman nykyiset vaatimukset. 
Hakemaan oikeutetut koulut saavat kutsun hakuprosessin suorittamiseen. Saat 
lisätietoja hakuprosessista, määräajoista ja arviointikriteereistä paikalliselta Apple 
Education -edustajaltasi.  

Korkea-asteen oppilaitokset  
Saat lisätietoja ohjelman yksityiskohdista, vaatimuksista, hakemaan oikeutetuista 
maista ja määräajoista paikalliselta Apple Education -edustajaltasi. 


