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Ogólne informacje o programie Apple Distinguished School 
2019 –2022 

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 w nich 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.
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Szkoły Apple Distinguished School na świecie 

Dołącz do rosnącej społeczności ponad 400 szkół Apple Distinguished 
School w 34 krajach. 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. 
 
W szkołach Apple Distinguished School doświadczenia edukacyjne mają 
charakter czynny i osobisty. Są ukierunkowane na współpracę i istotne 
z perspektywy konkretnego ucznia, dzięki czemu stwarzają warunki 
do twórczej pracy i rozbudzają w uczniach wiarę w znaczenie ich 
twórczości. Kultura organizacyjna szkoły ukierunkowana na rozwój 
i wspierająca nauczyciela jako projektanta doświadczeń edukacyjnych 
inspiruje do lepszego nauczania i sprawia, że nauczyciele czują się 
doceniani. Środowisko jest niezawodne, dynamiczne i stanowi inspirację 
do innowacyjnego uczenia się oraz nauczania. 

 
 
 
Kraje: Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, 
Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Singapur, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Wietnam, Włochy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie i Zjednoczone Królestwo (Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia)
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Wymagania 
Wdrożony program „urządzenie dla każdego” 
Program „Mac dla każdego” lub „iPad dla każdego” obejmujący uczniów 
i nauczycieli jest realizowany już od ponad dwóch lat szkolnych. Urządzeń Apple 
używają wszyscy uczniowie w szkole — jako głównych urządzeń edukacyjnych; 
oraz wszyscy nauczyciele — jako głównych urządzeń pedagogicznych. 

Innowacyjne zastosowanie platformy Apple 
Kadra nauczycielska doskonale integruje z programem nauczania aplikacje Apple 
(Zdjęcia, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author i Clips), 
aplikacje edukacyjne z App Store, książki z Apple Books i inne materiały cyfrowe.  

Biegła znajomość iPadów i komputerów Mac wśród kadry nauczycielskiej 
Nauczyciele sprawnie posługują się produktami Apple. W szkołach podstawowych 
i średnich w krajach, w których jest dostępne wyróżnienie Apple Teacher, 75% 
nauczycieli w danej placówce musi zdobyć tytuł Apple Teacher przed terminem 
rozpoczęcia składania wniosków 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/uk/education/apple-teacher. 

Udokumentowane wyniki 
Sukcesy uczniów są dokumentowane w ramach realizowanych w szkole 
procesów badawczych, które mierzą coroczne postępy i nadzorują stabilny 
rozwój programu. Nauczyciele i uczniowie dają przykład na to, jak najlepsze 
sposoby postępowania w dziedzinie uczenia się i nauczania nieustannie 
zmieniają się dzięki technologii Apple. 

Korzyści 
• Szkolna plakietka i baner dla potwierdzenia zdobycia tytułu Apple 

Distinguished School 
• Możliwość posługiwania się logo programu w witrynie szkoły 

i na materiałach drukowanych 
• List gratulacyjny od firmy Apple 
• Nazwa, lokalizacja i krótki opis szkoły w witrynie internetowej Apple 

Distinguished Schools 
• Możliwość umieszczenia informacji o szkole w materiałach prasowych 

i marketingowych firmy Apple 
• Możliwość konsultowania się kierownictwa szkoły ze specjalistami oraz 

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

(gdzie jest to dostępne) 

 
Szkoły Apple Distinguished School są gotowe do współorganizacji wraz z Apple  
wizyt w szkole, opublikowania informacji o sukcesie szkoły i do dzielenia się 
dobrymi praktykami oraz świadectwami sukcesów akademickich uczniów. 
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Wniosek o zaproszenie 
Do programu Apple Distinguished School można przystąpić tylko za zaproszeniem. 
Tytuł przyznawany jest na trzy lata, a okres ten może być przedłużany w ramach 
każdej cyklicznej procedury ubiegania się o zaproszenia.  

Szkoły podstawowe i średnie  
Kierownictwo publicznych i prywatnych szkół podstawowych i średnich może 
zwrócić się o zaproszenie do lokalnego przedstawiciela Apple ds. edukacji. 
Apple weryfikuje wszystkie wnioski, aby upewnić się, że szkoły spełniają aktualne 
kryteria udziału. Zakwalifikowane szkoły otrzymują zaproszenia do kolejnego 
etapu. Dodatkowe informacje o procedurze zgłoszeniowej, terminach i kryteriach 
oceny można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Apple ds. edukacji.  

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


