
Tulevaisuuden suunnitteleminen 
yhdessä  
Uskomme, että Apple Distinguished School 
-koulut ovat maailman innovatiivisimpia. Ne 
havainnollistavat Applen teknologia-
avusteisen oppimisen visiota: Apple-
tuotteiden käyttöä, jonka tavoitteena on 
yhdistää oppilaat maailmaan, edistää 
luovuutta, syventää yhteistyötä ja tehdä 
opiskelusta henkilökohtaista.  

Apple Distinguished School -ohjelma tukee 
tulevaisuutta ajattelevia opetusalan johtajia ja 
heidän yhteisöjään, joissa käytetään Applen 
teknologiaa koulujen kehittämiseen. He 
suhtautuvat oppimiseen ja opetukseen 
innovatiivisesti. He ovat erittäin 
motivoituneita ajatusjohtajia, jotka näkevät 
opetusalan tulevat mahdollisuudet ja ovat 
sitoutuneet vision toteuttamiseen.
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LUONN
OS

Miten koulusi voi osallistua ohjelmaan? 
Vakiintunut ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla on käytössään 
oma laite 
Oppilaitoksessasi on koko oppilaitoksen laajuinen ohjelma, jossa jokaisella 
opiskelijalla ja opettajalla on ollut käytössään oma iPad tai Mac vähintään 
kaksi akateemista lukuvuotta. Kaikki oppilaat ja opettajat käyttävät 
oppimisessa tai opetuksessa ensisijaisesti Apple-laitteita.  

Innovatiivinen Applen alustan käyttö 
Oppilaat ja opettajat ottavat Applen apit, App Storen opetukselliset apit, 
Apple Booksin kirjat ja muut digitaaliset resurssit keskeiseksi osaksi 
opetussuunnitelmaa luodakseen uusia oppimismahdollisuuksia. 

Opetushenkilöstö hallitsee iPadin tai Macin käytön 
Johtohenkilöt ja opettajat ovat hyvin edistyneitä Apple-laitteiden käyttäjiä. 
Maissa, joissa Apple Teacher on käytettävissä, 75 prosenttia koulun 
johtohenkilöistä ja opettajista on oltava tunnustettuja Apple Teacher 
-opettajia. Korkeakoulujen opetushenkilökunnalle suositellaan 
Apple Teacher -tunnustuksen hankkimista. Lisätietoja Apple Teacher 
-opettajaksi hakemisesta löytyy osoitteesta 
apple.com/fi/education/apple-teacher. 

Dokumentoitu menestys 
Vakiintuneissa jatkuvissa tutkintamenetelmissä käytetään monenlaisia 
tietoja, kuten olemassa olevia toimenpiteitä tai kenttätutkimuksia, joilla 
mitataan koulun teknologiaohjelman edistymistä, menestystä ja seuraavia 
vaiheita. Opetuksen ja ammatillisen oppimisen ohjaamiseen käytetään 
useita menestyksen mittareita.

Miten koulusi voi erottua joukosta? 
Visio 
Johtajana määrität vision, joka kuvaa koulusi pyrkimyksiä oppia 
teknologian avustuksella, ja käytät sitä koulusi ohjaamiseen. 

Oppiminen 
Koulusi oppilaat ja opettajat käyttävät Applen teknologiaa maailmaan 
yhteydessä olevan, yhteistoiminnallisen, luovan ja yksilöllisen 
innovatiivisen oppimisen suunnitteluun ja siihen osallistumiseen. 

Menestys 
Tietoihin perustuvan pohdinnan käytäntö ohjaa oppimista ja opetusta 
sekä koulusi vision toteutumista. 

”Apple Distinguished School -yhteisön 
jäsenyys on ollut meille mullistava kokemus. 
Opetushenkilökunnan ja oppilaiden yhteistyö- 
ja jakomahdollisuudet inspiroivat ja 
kannustavat meitä. Saamme joka päivä yhä 
enemmän mahdollisuuksia kertoa tarinamme 
muille.” 
Joe Rodia, koulun johtaja, Chesterbrook Academy Preschool and 
Elementary, Pennsylvania 

http://apple.com/fi/education/apple-teacher
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Apple Distinguished School -koulun 
toiminta 
Osana Apple Distinguished School -ohjelmaa 
• teet yhteistyötä johtotehtävissä toimivien 

samanhenkisten henkilöiden kanssa maailmanlaajuisesti 

• olet yhteydessä Apple Education -tiimiin  

• saat eksklusiivisia kutsuja johtohenkilöille järjestettäviin tapahtumiin. 

Miten oppilaitoksesi tunnustetaan 
Apple Distinguished School -kouluna? 
• Mukana Apple Distinguished School -koulujen hakemistossa 

• Kehystetty, yksilöllinen Apple Distinguished School -todistus ja 
banneri 

• Apple Distinguished School -logokuva viestintämateriaaleja varten 

• Apple Educationin onnittelukirje 

• Yksilölliset Apple Teacher -todistukset 

• Eksklusiivisia viestejä uusista ohjelmista ja tuotteista 

Mitä Apple Distinguished School -koululta odotetaan? 
• Jatkuvaa innovaatiota ja erinomaisten mahdollisuuksien 

hyödyntämistä Applen teknologian käyttämiseksi opetuksen 
tulevaisuuden suunnitteluun.  

• Yhteistyötä Applen ja koulujen johtajien muodostaman kansainvälisen 
verkoston kanssa uusien opetusalan tuotteiden, opetussuunnitelman 
ja palvelujen integroinnin selvittämiseksi ja tukemiseksi. 

• Muiden inspirointia järjestämällä koulukäyntejä ja esittelemällä koulun 
jatkuvan menestyksen julkaistussa menestyskertomuksessa, kuten 
myös videoiden, kirjojen, podcastien tai muiden materiaalien 
välityksellä.
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”Prosessi tarjosi mahdollisuuden pohtia 
koulumme vanhentunutta ajattelutapaa. Sen 
avulla pystyimme saamaan aikaan, 
reflektoimaan ja juhlimaan sekä oppilaiden 
että opettajien onnistumisia.” 
Damien Moses, rehtori, Edward W. Bok Academy, 
Lake Wales, Florida 

https://www.apple.com/fi/education/apple-distinguished-schools/
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Lisätietoja Apple Distinguished School 
-kouluksi hakemisesta 
Apple Distinguished School -ohjelma on tarkoitettu vain kutsun saaneille 
ja akkreditoiduille julkisille ja yksityisille kouluille, jotka täyttävät ohjelman 
pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset. Tunnustus on voimassa kolme 
vuotta, ja sen jälkeen koulu voidaan kutsua jatkamaan ohjelmassa. 

Ota yhteyttä paikalliseen Applen koulutusalan edustajaan, niin saat tietoja 
ohjelman yksityiskohdista, vaatimuksista, ohjelmassa mukana olevista 
maista ja määräajoista. Apple tarkistaa kaikki pyynnöt ja varmistaa, että 
oppilaitokset täyttävät ohjelman nykyiset vaatimukset. 

Toivomme, että liityt tähän yli 500 Apple Distinguished School 
-koulun kasvavaan yhteisöön. 

Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Kiina, Tanska, Ranska, Saksa, Hongkong, Intia, Indonesia, 
Irlanti, 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

”Johtotiimien pitäisi tuoda esiin, mikä tekee 
heidän koulustaan erikoisen. Keskity siihen, 
mitä teet hyvin, ja miten se on parantanut 
opettamista ja oppimista koulussasi. Ota 
aivoriihiprosessiin mukaan ihmisiä 
kertomaan omista kokemuksistaan.” 

Dr. Jeana Lietz, rehtori, Oak Lawn Community High School, Illinois 


