
Designe fremtiden sammen  
Vi mener at Apple Distinguished Schools er 
noen av verdens mest nyskapende skoler. 
De demonstrerer Apples visjon for læring 
med teknologi – og bruker Apple-produkter 
for å koble elevene til verden, dyrke kreativitet, 
fremme samarbeid og gjøre læring personlig.  

Apple Distinguished School-programmet 
støtter fremsynte utdanningsledere og 
nærmiljøene deres som bruker Apple-
teknologi til å skape positiv endring i skolene 
deres. De tar en nyskapende tilnærming til 
læring og undervisning. De er svært motiverte 
nytenkere som ser hva som er mulig for 
fremtiden til utdanning og som er opptatt 
av å oppnå visjonen.
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Dette gjør skolen din kvalifisert 
Et etablert én-til-hver-program 
Et én-til-hver-program for iPad eller Mac for alle elever og ansatte har 
vært på plass i mer enn to år på skolen. Alle elever og lærere bruker 
Apple-enheter som sin primære lærings- eller undervisningsenhet.  

Nyskapende bruk av Apple-plattformen 
Elever og lærere integrerer Apple-apper, utdanningsapper fra App Store, 
bøker fra Apple Books og andre digitale ressurser i pensum for å lage 
nye muligheter for læring. 

Ansatte må ha gode iPad- eller Mac-ferdigheter 
Ledere og lærere behersker bruk av Apple-produkter svært godt. For 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler i land der Apple Teacher 
er tilgjengelig, må 75 prosent av lederne og lærerne ved skolen ha 
utmerkelsen Apple Teacher. For ansatte ved høyere utdanning anbefales 
utmerkelsen Apple Teacher. Du finner mer informasjon om hvordan du blir 
Apple Teacher på http://apple.com/education/apple-teacher. 

Dokumentert suksess 
Etablerte, pågående undersøkelsesmetoder bruker en rekke forskjellige 
data, inkludert eksisterende målinger eller stedsbaserte undersøkelser, for 
å måle fremgang, suksess og veien videre for skolens teknologiprogram. 
Flere målinger av suksess brukes for å ta beslutninger om undervisning 
og faglig utvikling.

Hva gjør at skolen din skiller seg ut? 
Visjon 
Som leder bestemmer du visjonen for skolens ambisjoner for læring 
med teknologi og bruker det som en veiledning for skolen. 

Læring 
Elevene og lærerne på skolen bruker Apple-teknologi til å lage og 
delta på nyskapende læring som er tilkoblet, samarbeidsorientert, 
kreativ og personlig. 

Suksess 
En praksis med datadrevet refleksjon brukes til å ta beslutninger 
om læring og undervisning og for å se fremdriften mot skolens visjon. 

«Det å være en del av Apple Distinguished 
School-miljøet har forandret oss. Mulighetene 
for de ansatte og elevene til å samarbeide og 
dele inspirerer og utfordrer oss. Hver dag gir 
oss lyst til å fortelle historien vår til verden.» 
Joe Rodia, skoleleder, Chesterbrook Academy Preschool and Elementary 
I Pennsylvania 

http://apple.com/no/education/apple-teacher
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Være en Apple Distinguished School 
Som en del av Apple Distinguished School-programmet 
• samarbeider du med et verdensomspennende nettverk av ledere 

med likesinnede kolleger 

• jobber du med Apple Education-teamet  

• mottar du eksklusive invitasjoner til arrangementer for ledere 

Slik blir du anerkjent som en Apple Distinguished School 
• Oppføring i Apple Distinguished Schools-katalogen 

• Innrammet, personlig tilpasset Apple Distinguished School-sertifikat 
og et banner 

• Apple Distinguished School-logo som du kan bruke 
i kommunikasjonsmateriell 

• Gratulasjonsbrev fra Apple Education 

• Personlig tilpassede Apple Teacher-sertifikater 

• Eksklusiv kommunikasjon om nye programmer og produkter 

Dette forventes av en Apple Distinguished School 
• Skolen må kontinuerlig innovere og utforske banebrytende muligheter 

for å bruke Apple-teknologi til å lage fremtiden til utdanning.  

• Jobb med Apple og et verdensomspennende nettverk med 
skoleledere for å undersøke og støtte integreringen av nye 
utdanningsprodukter, pensum og tjenester. 

• Inspirere andre ved å arrangere besøk på skolen og vise frem skolens 
suksess i en publisert suksesshistorie, samt gjennom video, bøker, 
podkaster eller annet materiell.
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«Prosessen ga skolen vår en mulighet til å 
reflektere over tankegangen vår om fornying. 
Den hjalp oss med å lage muligheter for å 
knytte sammen, reflektere over og hylle 
både elevers og læreres suksess.» 
Damien Moses, rektor, Edward W. Bok Academy, 
Lake Wales i Florida 

https://www.apple.com/no/education/apple-distinguished-schools/
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Mer om å bli en 
Apple Distinguished School 
Apple Distinguished Schools-programmet er bare for inviterte 
akkrediterte offentlige og private skoler som oppfyller programmets 
kvalifiseringskrav. Anerkjennelsen er for tre år, med en mulighet for 
å bli invitert til å fortsette i programmet. 

Kontakt din lokale utdanningsrepresentant hos Apple hvis du vil ha 
informasjon om programdetaljer, krav, kvalifiserte land og frister. 
Apple gjennomgår alle forespørsler for å sikre at skoler oppfyller 
de gjeldende programkravene. 

Vi håper du blir med i dette voksende fellesskapet med mer 
enn 500 Apple Distinguished Schools. 

Australia, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hongkong, 
India, Indonesia, Irland, 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, Scotland og Wales), 
USA og Vietnam

«Lederteam bør fremheve det som gjør 
skolen deres unik. Fokuser på hva dere 
gjør bra og hvordan dette har forbedret 
undervisning og læring i skolen. Inkluder 
en rekke personer i idéprosessen for å dele 
opplevelsene deres.» 

Dr. Jeana Lietz, rektor, Oak Lawn Community High School i Illinois 


