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Tietoa Apple Teacher -ohjelmasta 
Apple Teacher on ilmainen ammatillinen koulutusohjelma, jonka 
tarkoituksena on tukea opettajia ja tuoda esiin heidän hyvää työtään. 
Se antaa niin uusille kuin kokeneemmillekin opettajille lisää varmuutta 
Applen tuotteiden käyttöön oppimisessa ja opetuksessa.  

Tuhannet opettajat ja ammatillisen oppimisen asiantuntijat tietävät, että 
Apple Teacher on loistava tapa innostaa elinikäisiä oppijoita, jotka luovat 
innovatiivisia oppimiskokemuksia iPadilla ja Macilla. Se saa opettajat 
käyttämään teknologiaa, johon koulusi on sijoittanut. 

Kehota opettajia aloittamaan Apple Teacher -matkansa kirjautumalla ja 
tutustumalla Apple Teacher Learning Centeriin (ATLC). Siellä opettajat saavat 
yhteyden Appleen, pääsevät käyttämään oppimisalustaa ja saavat uutisia, 
vinkkejä ja inspiraatiota. 

 

Apple Teacher -aloitusoppaat antavat uusia ideoita oppitunneille ja opastavat 
opettajia käyttämään iPadia, Macia ja vakioappeja. Oppaiden projektit opettavat 
opettajille uusia taitoja Applen tuotteiden käyttämiseen. Jokaisen oppaan 
lopussa on ideoita, jotka opettajat voivat toteuttaa luokissaan saman tien.  

Kun opettajat saavat aloitusoppaan projektin valmiiksi, he voivat suorittaa 
interaktiivisen kyselyn. Nämä kyselyt on suunniteltu omaan tahtiin etenevään 
opiskeluun, joten he voivat suorittaa ne niin moneen kertaan kuin tarve vaatii. 
Kun he ovat suorittaneet kaikki kahdeksan Macia tai iPadia koskevaa kyselyä, 
heistä tulee Apple Teacher -opettajia. 

Lisätietoja Apple Teacher -ohjelmasta.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/fi/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/fi/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/fi/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/fi/education/apple-teacher/
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Osallistujat 

Mieti, keitä tapahtumaan voisi osallistua. Kenties mukana on tietty 
osasto tai koko opettajakunta. Tai ehkä pienempi ryhmä sopii 
koulunne opettajille paremmin. Jotkin koulut ovat kutsuneet muita 
lähiseutunsa kouluja mukaan. Oppiminen yhdessä muiden koulujen 
opettajien kanssa voi olla mielenkiintoista ja tuoda mukanaan uusia 
mahdollisuuksia. 

Paikka 
Kaikki osallistujat on helpompi saada mahtumaan isoon tilaan, kuten 
ruoka- tai jumppasaliin. Siinä mahdutaan järjestämään tilaisuuden 
avaus, itse tilaisuus ja loppujuhlat. Voit laittaa kullekin merkille oman 
pisteen avarassa salissa. Myös yksittäiset luokat käyvät. Opettajat 
pääsevät joka tapauksessa keskittymään opettelemaan yhden apin tai 
ohjelman käyttöä kerrallaan. Ja kaiken kruunaa merkin ansaitseminen!  

Aika  

Apple Teacher -tapahtuman kesto riippuu siitä, millaisia tavoitteita 
sinulla on ammatilliselle oppimiselle. Joissakin kouluissa varataan  
tunti ammatillisen kehittämisen päivästä tai opettajainkokouksesta 
ohjelman esittelyyn, toisissa taas käytetään kokonainen työpäivä 
yhdessä oppimiseen. Apple Teacher voi olla vuoden, lukukauden, 
kuukauden tai päivän pituinen ohjelma. 

Muoto  

Tee tapahtumasta sellainen, joka sopii parhaiten opettajillesi. He 
voivat työskennellä yksin, pareittain tai pienryhmissä. Tehtävät  
voidaan suorittaa omaan tahtiin tai leikkimielisenä kisana, jossa 
otetaan aikaa. 

Tehtävät kannattaa suorittaa järjestyksessä, joka on mitoitettu 
kunkin opettajan tai ryhmän kokemuksen mukaan. iPadin tai Macin 
käyttöön tottumattomat opettajat voivat aloittaa iPadin ja Macin 
aloitusoppaista tutustuen perusominaisuuksiin ja vakiotoimintoihin. 
He voivat sitten siirtyä viiden ydinapin tai -ohjelman opetteluun 
missä järjestyksessä tahansa ja päättää tuottavuuden parantamista 
ja luovuuden edistämistä koskeviin aloitusoppaisiin. Näin uudet 
taidot tulevat osaksi jo opittuja asioita ja antavat osaamiselle vahvan 
perustan. 

Valitsemastasi muodosta riippumatta tilaisuuksissa kannattaa 
keskittyä siihen, että opettajat pääsevät opettelemaan ja 
harjoittelemaan yhdessä ja jakamaan taitoja, joita he voivat käyttää 
oppilaidensa kanssa. 

Apple Teacher -ohjelman aloitustilaisuus  
Koulut ovat järjestäneet hauskoja aloitustilaisuuksia Apple Teacher -ohjelman lanseeraamiseksi, jotta kaikki pääsevät aloittamaan oppimisen yhdessä.  
Tarkoituksena on varata aikaa, jotta opettajat voivat innostua ohjelmasta ja tukea toisiaan, ja antaa mahdollisuus saavuttaa uusia tavoitteita. Tässä on joitakin 
parhaita käytäntöjä, jotka on hyvä ottaa huomioon tilaisuutta suunniteltaessa: 
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Tilaisuuden kulku 
Suunnittele päivän aikataulu. Varaa aikaa tilaisuuden avaukseen ja 
siihen, että opettajat pääsevät oppimaan ja ansaitsemaan merkkejä 
yhdessä, ja juhlikaa lopuksi yhdessä heidän saavutuksiaan, saivatpa 
he sitten yhden tai kaikki 20 merkkiä. Katso malliksi oikealla olevia 
esimerkkiaikatauluja. 

Tilaisuuden avaus 
Olemme luoneet esityksen, jonka avulla voit hahmotella tilaisuutesi 
avaussession. Se on suunniteltu auttamaan päivän tavoitteiden 
asettamisessa, kertomaan Apple Teacher -ohjelman merkityksestä 
koulusi opetus- ja oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja tuomaan 
päivään innostunutta tunnelmaa. Voit myös käyttää sitä oman 
esityksesi mallina. 

Mentorit 

Apple Teacher -opettajiksi valmistuneet tai muutaman apin tai 
ohjelman käytön hallitsevat opettajat voivat kannustaa ja tukea muita 
tilaisuuden aikana. Lue, kuinka Nikole Blanchard, Apple Distinguished 
Educator ja teknologiajohtaja The Dunham Schoolissa Louisianan 
Baton Rougessa sai aloitustilaisuudessaan opettajat innostumaan 
merkkien keräämisestä.    

Kutsu 
Laadimme tämän tekstin, jolla voit esitellä Apple Teacher -ohjelman 
kutsuessasi opettajat tilaisuuteesi: 

Apple Teacher on uusi ammatillinen koulutusohjelma, jonka 
tarkoituksena on tukea opettajia ja tuoda esiin heidän hyvää 
työtään. Ansaitset merkkejä ja virallisen Apple Teacher -logon, jotta 
voit jakaa saavutuksesi kaikkien kanssa. Tule mukaan Apple Teacher 
-ohjelman aloitustilaisuuteen, jossa opit lisää ohjelmasta ja pääset 
tutustumaan oppimisresursseihin, ansaitsemaan merkkejä sekä 
tulemaan Apple Teacher -opettajaksi. 

 
Esimerkkiaikataulut 

45 minuuttia 
• Tilaisuuden avausesitys.   
• Rekisteröidy ATLC:hen, kirjaudu sisään ja valitse Mac- tai iPad-

oppimispolku. 
• Tutustu aloitusoppaiden vaihtoehtoihin ja hahmota järjestys. 
• Lataa ensimmäinen opas. 
• Tee tehtävä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. 

90 minuuttia 
• Tilaisuuden avausesitys.   
• Rekisteröidy ATLC:hen, kirjaudu sisään ja valitse Mac- tai iPad-

oppimispolku. 
• Tutustu aloitusoppaiden vaihtoehtoihin ja hahmota järjestys. 
• Lataa ensimmäinen opas ja tutustu sen käsittelemiin ominaisuuksiin. 
• Etsi pari tai pienryhmä sisällön opetteluun. 
• Aloita tehtävien tekeminen yhdessä. 
• Osallistujat tai pienryhmät jakavat ideansa koko ryhmän kanssa 

tilaisuuden päätteeksi.  

Koko päivä 
• Tilaisuuden avausesitys.   
• Rekisteröidy ATLC:hen, kirjaudu sisään ja valitse Mac- tai iPad-

oppimispolku. 
• Tutustu aloitusoppaiden vaihtoehtoihin ja hahmota järjestys. 
• Lataa ensimmäinen opas ja tutustu sen käsittelemiin ominaisuuksiin.  
• Mieti kullekin kahdeksalle oppaalle omat mentorit ja huoneet tai pöydät.  
• Tee aikataulu, jossa on enintään neljä 75 minuutin osiota. 
• Johtajat esittelevät apin tai ohjelman tärkeimmät ominaisuudet, joita voi 

käyttää luokassa. 
• Valitse aloitusoppaista opettajille sopivia tehtäviä.  
• Pyydä osallistujia tai pienryhmiä jakamaan jokin idea koko ryhmän  

kanssa päivän päätteeksi. 
• Päätä tilaisuus näihin kysymyksiin:  

– Mitä uutta opit ja haluat kokeilla? 
– Miten voit käyttää [apin/ohjelman nimi] luokassasi niin, että oppilaat  

lähtevät mukaan?

http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Jatketaan eteenpäin 
Kun tilaisuus on päättynyt, opettajille kannattaa laatia suunnitelma, jota noudattaen 
he voivat jatkaa merkkien ansaitsemista. Jotta päästään jatkamaan eteenpäin, voit 
vaikka asettaa aikarajan, johon mennessä heidän pitäisi ansaita seuraavat merkkinsä. 
Tässä muutamia tapoja pitää opettajien kiinnostus yllä: 

Mentorointiohjelma 
Kun opettajien ydinryhmä on ansainnut tunnustuksen, aloita mentorointiohjelma. 
Tämä ryhmä voi kannustaa ja tukea muita. Kannustaakseen muita he voivat seurata 
näiden edistymistä, lähettää koko koululle tiedotteita ohjelmasta tai ilmoittaa 
saavutuksista vaikka julisteilla tai lentolehtisillä.  

Merkkihaaste 

Aloita Apple Teacher -merkkihaaste, jonka puitteissa opettajat voivat ansaita yhden 
merkin viikossa. Voit valita 8 viikon haasteen, jossa keskitytään merkkien 
ansaitsemiseen joko iPad- tai Mac-tehtävistä tai 16 viikon haasteen, jossa keskitytään 
molempiin. Merkkihaaste on loistava tapa jatkaa ohjelmaa ja innostaa opettajia. Pari 
opettajaa voisi seuraavana ammatillisen kehittämisen päivänä kertoa oppimastaan: 
vaikkapa jostain pienestä, kuten löytämästään uudesta ominaisuudesta, tai uudesta 
tavasta käyttää appia tai ohjelmaa oppitunnilla.  

Kaveriohjelma 

Luo Apple Teacher -kaveriohjelma, jossa kaksi tai kolme opettajaa opiskelevat 
yhdessä ansaitakseen merkkejä. Kun saman luokka-asteen tai osaston opettajat 
tekevät yhteistyötä, he voivat löytää uusia tapoja opettaa oppiaineitaan. Voit myös 
kannustaa heitä ajattelemaan uudella tavalla ja tunnistamaan parhaat käytännöt eri 
oppiaineista muodostamalla parit eri aineiden opettajista. 

Apple Teacher -hetki  

Suunnittele tilaisuus, jossa varaat opettajille aikaa ohjelmaan kirjautumiseen ja 
merkkien ansaitsemiseen. Ammatilliseen oppimiseen voi olla vaikea löytää aikaa, 
joten kun annat heidän tutustua vapaasti ohjelman materiaaleihin ja kehittää taitojaan, 
heidän ei tarvitse stressata ajan löytymisestä.



TM ja © 2017 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.     6

Onnittele opettajia 
Tiedämme, että opettajia motivoivat onnistumiset. Kun olet päättänyt, miten ohjelma 
toteutetaan koulussanne, voit miettiä, voisiko näillä ideoilla onnitella merkkejä 
ansainneita tai Apple Teachereiksi tulleita opettajia. Tee sitten oma listasi. Käytä 
luovuutta! 

• Jaa opettajien saavutukset koulun verkkosivuilla tai intranetissä, johtokunnan 
kokouksessa tai uutiskirjeessä.  

• Jaa kuvia opettajista ja merkkien ansaitsemisesta koulun verkkosivuilla, 
uutiskirjeessä, oppimisen hallintajärjestelmässä tai sosiaalisessa mediassa. Katso,  
miten yhdysvaltalainen Saint Viator High School Educational Computer Technology 
Department Arlington Heightsissa Illinoisissa käytti Twitter-tiliään motivoimiseen. 
Tai miten Piedmont High School Piedmontissa Alabamassa juhlisti opettajiaan 
Twitterissä. 

• Ilmoita koulusi Apple Teacher -saavutukset. Jättikokoinen lämpömittari on loistava 
tapa esitellä, kuinka suuri osuus opettajista on ansainnut tunnustuksen. Päivitä se 
viikottain tai kuukausittain ja laita se kaikkien näkyville. Jaa tieto henkilöstön, 
vanhempien ja koko yhteisön kanssa. 

• Mieti, miten voisit juhlistaa Apple Teacher -opettajia seuraavassa henkilökunnan 
kokouksessa, kouluvuoden aloitustilaisuudessa, vanhempainillassa tai koulun 
juhlassa.  

• Opettajia voi motivoida ja inspiroida palkinnoilla: toteuta voittajan lounastoive, anna 
rehtorin parkkipaikka hänelle käyttöön tai palkitse lahjakorteilla. Ehkä innostut 
ovitarroista, niin kuin Ohion Alliance City Schools -koulujen teknologian 
käyttöönotosta vastaava Apple Distinguished Educator Jon Smith. 

Juhlikaa niin kuin parhaaksi näette. Pitäkää meihin yhteyttä seuraamalla Twitter-
tiliämme @AppleEDU ja käyttämällä tunnusta #AppleTeacher, niin pääsette jakamaan 
saavutuksenne tuhansien muiden opettajien kanssa eri puolilla maailmaa.  

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Jatkoa varten 
Apple haluaa auttaa kouluja saamaan kaiken irti käyttämästään teknologiasta ja 
tarjoamaan oppilaille innovatiivisia oppimiskokemuksia. Uskomme, että todelliseen 
teknologian integrointiin päästään kartuttamalla taitoja ja kehittämällä opetusta. Apple 
Professional Learning (APL) vastaa opettajien tarpeisiin, ja siinä on erilaisia 
oppimispalveluita ja -resursseja myös Apple Teacher -ohjelman lisäksi, kuten Apple 
Education Trainer -kouluttajat ja Apple Storen palvelut. 

Apple Professional Learning 
Olemme kuulleet opettajilta, että tehokkain ammatillinen opetus yhdistää valmennusta 
ja mentorointia heidän luottamiltaan ammattilaisilta. Kun opettajat ovat hankkineet 
Apple Teacher -ohjelman tärkeimmät taidot, he ovat valmiita keskittymään 
opettamisen innovaatioihin Apple Education Trainer -kouluttajien avulla. Nämä 
asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa ja kannustavat uudistamaan 
opetusta. Tässä lähestymistavassa näkyy, että Apple uskoo opetuksen muutosten 
vaativan ajan kanssa rakennettua luottamusta. Jos haluat Apple Education Trainer 
-kouluttajan koulullesi, ota yhteyttä Apple Solution Expert -asiantuntijaan. 

https://www.apple.com/fi/education/how-to-buy/solution-experts/
https://www.apple.com/fi/education/how-to-buy/solution-experts/
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