
Apple Distinguished School Genel Bakış 
2017–2019


Apple Distinguished School’ların dünyadaki en yenilikçi okullar arasında olduğuna 
inanıyoruz. Bu okullar, örnek öğrenim ortamı vizyonumuzu gösteren, liderlik ve 
eğitimde mükemmellik merkezleridir. Öğrencilere yaratıcılık, iş birliği ve eleştirel 
düşünme konularında ilham vermek için Apple ürünlerini kullanırlar. Onaylı 
okullarımızdaki liderlik ekipleri öğrencilerin öğrenim heyecanı duyduğu, merak 
duygusunun teşvik edildiği ve Apple teknolojisi sayesinde öğrenimin her bir öğrenci 
için kişisel bir deneyime dönüştüğü ortamlar geliştirir. Onaylı okullarımız eğitimde 
yenilik konusunda birer örnektir.


Apple Distinguished School’ların Aktiviteleri

İki yıllık statüleri süresince Apple Distinguished School’lar, öykülerini yayınlayarak ve okul ziyaretleri 
düzenlemek üzere Apple Eğitim ekipleriyle işbirliği yaparak başarılarını diğer eğitimcilerle açık bir şekilde 
paylaşır. Bu etkinliklerde, okul liderleri yürüttükleri programlara ilişkin vizyonlarını paylaşır ve eğitimciler, 
güçlü öğretim ve öğrenim deneyimleri oluşturmak üzere Apple ürünlerini ve dijital içerikleri kullanmaya 
yönelik en iyi uygulamalarını sergiler.  

Okul liderleri için özel fırsatlar

Apple Distinguished School programı, liderlik etkinliklerinin ve uzmanlarla ilişki kurma fırsatlarının yanı sıra 
yenilikçi bir öğrenim ve öğretim ortamı sağlama konusunda benzer ilgilere sahip meslektaşlar arasında iş birliği 
aracılığıyla okul liderlerini destekler. 

Apple Distinguished School’ların Özellikleri

Apple Distinguished School liderleri, öğretim kadrosu ve bunları çevreleyen geniş topluluk, oluşturdukları 
teknoloji bakımından zengin ortamın öğrenime yönelik hedeflerini nasıl desteklediğini gösteren net bir 
vizyona sahiptir. Okul liderleri, okullarının vizyonunu desteklemek için kültür, ekip, kapasite, topluluk, finans 
ve ölçüm gibi bileşenleri de kapsayan sürekli inovasyon bileşenleri belirler. Sürekli yeniliğin dikkatli planlama, 
uygulama ve yineleme gerektiren kesintisiz bir süreç olduğunu anlar.  

Okullarındaki teknoloji bakımından zengin ortamın Apple ürünlerinin yenilikçi kullanımını desteklemesi 
sayesinde öğretim kadrosu ve öğrenciler, öğrenim ve öğretim deneyimlerini aksi takdirde mümkün 
olmayacak bir şekilde zenginleştiren fırsatlar edinir. 

Okul liderleri, öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin öğrenimde, öğretimde ve okul ortamında sürekli inovasyonu 
desteklemek için Apple ürünlerini ve hizmetlerini nasıl kullandığını gösteren bir Multi-Touch kitap paylaşır. 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Apple Distinguished School olma koşulları

Apple Distinguished School olma koşulları aşağıda belirtilmektedir: 
• İki öğretim yılından uzun bir süredir öğrencilere ve öğretim kadrosuna yönelik olarak bire bir Mac veya 

iPad programı yürütülmesi. Okulunuzdaki tüm öğrencilerin birincil öğrenim aygıtı olarak Apple aygıtlarını 
kullanması. Okulunuzdaki tüm öğretmenlerin birincil öğretim aygıtı olarak Apple aygıtlarını kullanması. 

• Öğretim kadrosunun ve öğrencilerin, öğrenimdeki ve öğretimdeki en iyi uygulamaların Apple 
teknolojisiyle birlikte sürekli olarak nasıl geliştiğini gösterebilmesi.  

• Öğretim kadrosunun Apple’ın yaratıcılık uygulamalarını (Fotoğraflar, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, 
Numbers ve iBooks Author), App Store’daki eğitim uygulamalarını, iBooks Store’daki kitapları ve iTunes 
U’daki öğrenim materyallerini öğretim programına derinlemesine entegre etmesi.  

• Öğretmenlerin Apple ürünlerini kullanma konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahip olması. ABD’deki K-12 
okulları için, öğretmenlerin yüzde 75’inin Apple Distinguished School son başvuru tarihinden önce Apple 
Teacher olarak kabul edilmesi.  Yüksek öğretimdeki öğretim kadrosu için Apple Teacher unvanı önerilir. Apple 
Teacher olma hakkında daha fazla bilgi için şu sayfayı ziyaret edin: www.apple.com/education/apple-teacher 

• Öğrenci başarısının yıllık gelişmeyi ve program sürdürülebilirliğini ölçen, okula özel araştırma uygulamaları 
aracılığıyla belgelenerek kanıtlanması. 

Avantajlar 
Apple Distinguished School olarak kabul edilmenin avantajları aşağıda verilmiştir: 
• Apple Distinguished School olarak kabul edildiğinizi belirten plaket ve afiş 
• Okul web sitesinde ve basılı materyallerde kullanmanız için grafik program logosu 
• Apple’dan tebrik mektubu 
• Yerel iletişim için örnek basın bülteni 
• Apple iletişim materyallerine dahil edilmek için değerlendirilme 
• Okul liderleri için uzmanlarla etkileşim kurma ve meslektaşlarla işbirliği yapma fırsatı 
• Yakındaki bir Apple Store’da (varsa) düzenlenen Okul Gezisi etkinliklerine katılma fırsatı 

Kurumun sorumlulukları 
Apple Distinguished School’lar şu sorumlulukları taşır:  
• Apple’ın ev sahipliğini yaptığı okul saha ziyaretlerine katılmaya istekli olma 
• Okulun başarı öyküsünü bir Multi-Touch kitap biçiminde yayınlamaya istekli olma 
• Aynı düşünce yapısına sahip, dünya çapındaki Apple Distinguished School Okul liderleriyle etkileşim 

kurmaya istekli olma 
• En iyi uygulamaları ve akademik öğrenci başarısına yönelik kanıtları paylaşmaya istekli olma 

Apple Distinguished School programı daveti

Apple Distinguished School programı, mevcut program koşullarını karşılayan okullar için davete bağlı bir 
programdır. Apple Distinguished School statüsü, yenileme fırsatının bulunduğu iki yıllık bir statüdür.  
• K–12 okulu. Okulların kendilerini aday göstermesine açık olan bu dönem boyunca K-12 devlet ve özel 

okullarındaki okul liderleri, Apple Distinguished School statüsü için başvurmaya yönelik bir davet isteği 
gönderebilir. İstekler, yeterlilik koşullarına göre gözden geçirilir ve yeterli bulunan okullara, statü 
başvurusuna ilişkin bir davet gönderilir. Statü başvuruları, iBooks Author ile oluşturulan bir Multi-Touch 
kitap biçiminde yapılır. 

• Yüksek öğrenim kurumları. Program ayrıntıları, koşullar, uygun ülkeler ve gelecek son tarihler hakkında ek 
bilgi için yerel Apple eğitim temsilcinizle iletişim kurun.  

Apple Distinguished School programı geçerli olarak şu ülkelerde sunulmaktadır: Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Danimarka, Endonezya, Filipinler, 
Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, 
Kanada, Meksika, Rusya, Singapur, Tayland, Türkiye, Vietnam ve Yeni Zelanda.
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