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Vi anser att Apple Distinguished Schools är bland de mest innovativa skolorna i världen. 
De är centrum för ledarskap och förstklassig utbildning som förmedlar Apples vision 
om optimala lärandemiljöer. De använder Apple-produkter för att främja elevernas 
kreativitet, samarbete och kritiska tänkande. Ledningsteamen vid våra erkända 
skolor skapar lärandemiljöer som väcker elevernas nyfikenhet och engagemang 
och gör lärandet till en personlig upplevelse för varje elev med hjälp av Apples 
teknik. Våra erkända skolor är förebilder när det gäller nytänkande inom utbildning.


Aktiviteter vid Apple Distinguished Schools

Under den två år långa utnämningsperioden delar Apple Distinguished Schools med sig av sina erfarenheter 
till andra lärare genom att publicera sina framgångsberättelser och anordna skolbesök i samarbete med Apples 
utbildningsteam. Vid dessa besök presenterar skolledningen sina visioner för programmet och lärarna får tillfälle 
att visa hur de använder sig av Apple-produkter och digitalt innehåll för att skapa effektiva lärandeupplevelser.  

Specialresurser för skolledare

Programmet Apple Distinguished School erbjuder skolledare möjlighet att delta i ledarskapsevent, 
möten med experter och samarbete med andra som delar intresset för att upprätthålla en miljö 
med innovativt lärande och undervisning. 

Vad kännetecknar en Apple Distinguished School?

Skolledning, lärare och andra delar av skolverksamheten kopplade till Apple Distinguished School har 
en tydlig vision som beskriver hur deras teknikberikade miljö kan hjälpa dem att uppnå kunskapsmålen. 
Skolledningen har tagit fram områden för kontinuerlig förnyelse som fungerar som grund för skolans vision 
och omfattar kultur, laganda, förmåga, nätverk, ekonomi och mätning. De förstår att kontinuerlig förnyelse 
är en löpande process som kräver genomtänkt planering, övning och förbättringar längs vägen.  

Eftersom skolans teknikberikade miljö stöder innovativ användning av Apples produkter har lärare och elever 
möjlighet att berika sina lärande- och undervisningsupplevelser på sätt som annars inte hade varit möjliga.  

Skolledningen berättar i form av en Multi-Touch-bok hur skolans lärare och elever använder Apples 
produkter och tjänster som stöd i den kontinuerliga förnyelsen av lärande, undervisning och skolmiljö.  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Vad krävs av en Apple Distinguished School?

Följande krävs för att bli Apple Distinguished School: 
• Skolan har sedan minst två läsår ett en-till-en-program med Mac eller iPad för elever och personal. 

Alla elever på skolan använder Apple-enheter som främsta enhet för lärande. Alla lärare på skolan 
använder Apple-enheter som främsta enhet för undervisning. 

• Lärare och elever kan visa hur deras sätt att lära och undervisa ständigt utvecklas med Apple-teknik.  
• Lärarna integrerar flitigt Apples kreativitetsappar (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers och  

iBooks Author), utbildningsappar i App Store, böcker i iBooks Store och lärandematerial i iTunes U i kursplanen.  
• Lärarna är duktiga på att använda Apples produkter. På grund- och gymnasieskolor i Sverige måste 75 procent 

av lärarna på skolan vara erkända som Apple Teachers före sista ansökningsdagen för Apple Distinguished 
School. För lärare inom högre utbildning rekommenderas Apple Teacher-erkännande. Läs mer om att bli 
en Apple Teacher på www.apple.com/se/education/apple-teacher. 

• Bevis på elevernas framgångar dokumenteras genom skolbaserade forskningsmetoder som mäter 
förbättring från år till år och programmets hållbarhet. 

Fördelar 
Det här är fördelarna med att bli en Apple Distinguished School: 
• Skylt och banderoll som tillkännager erkännande som Apple Distinguished School 
• Bildmaterial med programmets logotyp för användning på skolans webbplats och trycksaker 
• Gratulationsbrev från Apple 
• Exempel på pressrelease för lokal kommunikation 
• Chans att få ingå i Apples marknadskommunikation 
• Möjligheter för skolans ledare att möta experter och samarbeta med andra 
• Möjligheter att delta i skolutflykter på en Apple Store i närheten (i mån av tillgänglighet) 

Institutionens ansvarsområden 
Apple Distinguished Schools har följande ansvar:  
• Ställa upp på och delta i skolbesök med Apple som värd 
• Publicera skolans framgångsberättelse i form av en Multi-Touch-bok 
• Ställa upp på att kommunicera med andra skolledare vid Apple Distinguished Schools världen över 
• Dela skolans bästa metoder och bevis på elevernas akademiska framgångar 

Inbjudan till Apple Distinguished School-programmet

Programmet Apple Distinguished School är öppet för särskilt inbjudna skolor som uppfyller gällande krav. 
Erkännandet är en tvåårig utnämningsperiod som kan förlängas.  
• Grund- och gymnasieskolor. Under den öppna självutnämningsperioden kan skolledare från offentliga 

och privata grund- och gymnasieskolor lämna in en förfrågan om inbjudan att ansöka om erkännande 
som Apple Distinguished School. Förfrågningar kommer att granskas enligt kvalificeringskraven 
och kvalificerade skolor får en inbjudan att ansöka om erkännande. Ansökningar om erkännande 
görs i form av en Multi-Touch-bok som skapats med iBooks Author. 

• Högre utbildning. Kontakta din lokala Apple Education-representant för mer information om 
programmet, gällande krav, berättigade länder och kommande deadlines. 

Apple Distinguished School-programmet finns för närvarande i Australien, Brasilien, Danmark, Filippinerna, 
Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, 
Nederländerna, Nya Zeeland,  Ryssland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Thailand, Turkiet, 
Tyskland, Vietnam och USA.
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