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Oversikt over Apple Distinguished Schools 
2019 –2022 

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.
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Apple Distinguished Schools over hele verden 

Bli med i det voksende fellesskapet av mer enn 400 Apple 
Distinguished Schools i 34 land. 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. 
 
I Apple Distinguished Schools skal læringsopplevelser være aktive, 
personlige, samarbeidsbaserte og relevante – de skal gi elevene 
muligheten til å være skapere med tro på at det de gjør, betyr noe. 
Undervisning blir verdsatt og inspirert av en utviklingsrettet 
tankegang og en skolekultur som gir lærerne støtten de trenger for 
å utarbeide en god læringsopplevelse. «Miljøet er pålitelig og 
dynamisk, og det inspirerer til nyskapende læring og undervisning.» 

 
 

Land: Australia, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, India, 
Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Filippinene, Polen, 
Singapore, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, De forente arabiske 
emirater, Storbritannia, (England, Nord-Irland, Skottland og Wales) USA og Vietnam
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Krav 
Et etablert én-til-hver-program 
Et én-til-hver-program for Mac eller iPad for elever og lærere 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. 

Nyskapende bruk av Apple-plattformen 
Lærerne sørger for at det er tett integrering av Apple-apper (Bilder, iMovie, 
GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author og Clips), 
utdanningsapper fra App Store, bøker fra Apple Books og andre digitale ressurser 
i pensum.  

Ansatte må ha gode iPad- eller Mac-ferdigheter  
Lærerne har gode ferdigheter innen bruk av Apple-produkter. 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/. 

Dokumenterte resultater  
Elevenes gode resultater dokumenteres gjennom skolebaserte 
forskningspraksiser som måler forbedringer fra år til år og programmets 
bærekraft. Ansatte og elever viser hvordan gode rutiner for læring 
og undervisning hele tiden utvikles med Apple-teknologi. 

Fordeler 
• Plakett og banner som viser at skolen er en Apple Distinguished School 
• Programlogografikk som skolen kan bruke på nettsiden og i trykt materiale 
• Gratulasjonsbrev fra Apple 
• Skolenavn, sted og kort beskrivelse 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) 

 
Apple Distinguished Schools er villige til å legge til rette for skolebesøk som 
Apple arrangerer, publisere skolens suksesshistorie og dele mønsterpraksiser 
og dokumentasjon på elevens faglige fremgang. 
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Be om en invitasjon 
Deltakelse i Apple Distinguished Schools-programmet er kun for inviterte 
skoler. Utmerkelsen gjelder for tre år, med mulighet for forlengelse i slutten 
av hver periode.  

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 fra sin lokale 
utdanningsrepresentant hos Apple. Apple gjennomgår alle forespørsler for 
å sikre at skoler oppfyller de gjeldende programkravene. Kvalifiserte skoler 
mottar deretter en invitasjon til å fullføre søknadsprosessen. Din lokale 
utdanningsrepresentant hos Apple kan gi deg mer informasjon 
om søknadsprosessen, frister og vurderingskriterier.  

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


