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Maksymalizacja korzyści z rozwiązań Apple
Apple wierzy, że technologie zmieniają sposób nauczania i uczenia się, i tworzy produkty, opierając się
na tym przekonaniu. Nasza oferta rozwiązań wspomagających rozwój zawodowy ułatwia nauczycielom
zintegrowanie technologii Apple z obecnymi metodami i programami nauczania, tak aby dodatkowo
stymulowały one uczniów intelektualnie i motywowały ich do nauki.
Wszyscy trenerzy Apple Education Trainers są nauczycielami-praktykami. Dzięki temu postrzegają
potrzeby szkoły z właściwej perspektywy. Ponadto wiedzą, które punkty programu nauczania są kluczowe,
kładą zatem nacisk na odpowiednie aspekty swojej specjalistycznej wiedzy i robią to zawsze we właściwym
momencie.
Nasze rozwiązania są elastyczne i wdrażamy je osobiście na miejscu, aby dopasować oferowane usługi
do poziomu nauczania i stosowanych metod dydaktycznych.
Realizacją naszych programów edukacyjnych zajmują się wyłącznie trenerzy Apple Education Trainers,
bez względu na sposób i zakres takiej realizacji.
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Przegląd oferty dla nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich
Kursy Apple Professional Learning przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich są sklasyfikowane na dwóch poziomach.
Poziom Podstawy: kursy te dotyczą zasadniczo funkcji produktów i aplikacji Apple oraz ich wykorzystywania w kształceniu umiejętności u dzieci i młodzieży.
Kursy na tym poziomie pomagają personelowi placówek edukacyjnych sprawnie i skutecznie wykorzystywać produkty Apple w trakcie zajęć z uczniami.
Poziom Integracja: kursy na tym poziomie polegają na rozwijaniu podstawowych umiejętności przez analizowanie struktury treści (w celu zmotywowania
uczestników) oraz dzięki międzyprzedmiotowemu zintegrowaniu funkcji i zawartości produktów Apple.

Kursy >
Nasze trzygodzinne kursy prowadzone bezpośrednio w placówkach edukacyjnych są starannie planowane w taki sposób, aby pomóc nauczycielom krytycznie,
kreatywnie i konstruktywnie włączyć produkty Apple do własnych programów nauczania i środowisk dydaktycznych. Bogatą merytoryczną zawartość zamykamy
przy tym w zwięzłych zadaniach, które bardziej motywują do pracy i przyspieszają przyswajanie wiedzy. Kursy te mają strukturę modułową i można je powtarzać
lub dzielić na części, aby dostosować tempo nauki do indywidualnych potrzeb uczestników.
W kursach na poziomach Podstawy i Integracja można brać udział niemal w dowolnym porządku, tworząc sobie szeroki kontekst do przyswajania kolejnych
wiadomości i umiejętności. Stosując strategiczne kombinacje kursów z seminariami, można natomiast zapewnić sobie wszechstronny dopływ informacji,
ułatwiający indywidualny rozwój zawodowy uczestników.
Z oferty seminariów najlepiej skorzystać po ukończeniu jednego z kursów na poziomie Podstawy lub Integracja.

Akademie i programy Apple >
Program Apple Leadership for Learning Academy
To rozwiązanie pomaga kadrze kierowniczej placówek inicjować, planować i wdrażać projekty przekształcające środowiska dydaktyczne tak, że będą one
wymagać zarówno od personelu, jak i od uczniów korzystania z produktów i zawartości udostępnianych przez Apple. Program składa się z następujących
części: Wizja i plan oraz Planowanie strategiczne w edukacji.

Program wsparcia
Oferowany program wsparcia zwiększa możliwości placówki, zapewniając jej dodatkowe doradztwo w postaci seminariów, sesji szkoleniowych z trenerem
lub mentorem, lekcji prowadzonych wspólnie ze szkoleniowcem czy sesji planowania.
Szczegóły oferty znajdują się w części dokumentu zatytułowanej „Akademie i programy”.
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Kursy dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na poziomie Podstawy
Tytuł kursu

Opis

Główna aplikacja

Rozwijanie umiejętności uczenia się
i nauczania

Uczestnicy dowiadują się, jak najskuteczniej korzystać ze swoich urządzeń do nauki.
Poznają podstawowe informacje, rozbudowane funkcje, ustawienia oraz materiały
edukacyjne udostępniane w każdym systemie operacyjnym Apple.

Preferencje systemowe / Ustawienia: Dyktowanie i mowa,
Konta internetowe, iCloud, Dostępność; Siri, Notatki, Safari,
Mapy, Aparat, App Store, iBooks

Poprawa własnej produktywności,
udostępnianie i komunikacja

Za pomocą rozbudowanych aplikacji w swoich urządzeniach uczestnicy uczą się
podnosić własną produktywność (w zakresie zarządzania czasem, dokumentowania
zdarzeń, udostępniania i komunikacji).

iCloud, Kontakty, Kalendarz, Wiadomości, Mail, QuickTime Player,
Podgląd, iCloud Udostępnianie zdjęć w aplikacji Zdjęcia

Wpływ na procesy uczenia się

Uczestnicy uczą się pokazywać uczniom, jak ich iPady pomagają zdobywać wiedzę,
planować własne projekty edukacyjne, wypowiadać się na omawiane tematy
i udostępniać informacje o swoich postępach w nauce szerszej grupie odbiorców.

iMovie, GarageBand, Pages i Keynote

Dokumentowanie i udostępnianie
informacji o postępach w nauce
za pomocą aplikacji Zdjęcia

Uczestnicy dowiadują się, jak korzystać z aplikacji Zdjęcia do motywowania uczniów
i rozwijania ich kreatywności (w zakresie wykonywania, organizowania, edytowania
i udostępniania zdjęć w ramach projektów edukacyjnych).

Zdjęcia

Aparat, Photo Booth, Notatki,
Safari

Dokumentowanie i komentowanie
za pomocą aplikacji iMovie

Uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi funkcjami aplikacji iMovie, takimi jak cyfrowe
opowiadanie historii, kreatywna współpraca lub udostępnianie własnych przemyśleń.

iMovie

Aparat, Zdjęcia, Pages, Notatki,
Safari

Zwiększanie potencjału edukacyjnego
za pomocą aplikacji GarageBand

Uczestnicy dowiadują się, jak wykonywać nagrania dźwiękowe i muzyczne, które
pozwalają realizować twórczy potencjał i wspomagać procesy uczenia się.

GarageBand

Notatki, Safari, iMovie

Tworzenie dokumentów
dynamicznych za pomocą
aplikacji Pages

Uczestnicy dowiadują się, jak tworzyć wizualnie atrakcyjne, przejrzyście zorganizowane
i spersonalizowane dokumenty za pomocą aplikacji Pages.

Pages

Aparat, Zdjęcia, Notatki, Safari

Tworzenie atrakcyjnych prezentacji
za pomocą aplikacji Keynote

Uczestnicy uczą się korzystać z intuicyjnych wbudowanych funkcji aplikacji Keynote do
projektowania zabawnych, dynamicznych i interaktywnych prezentacji.

Keynote

Aparat, Zdjęcia, Notatki, Safari

Nadawanie znaczenia danym za
pomocą aplikacji Numbers

Uczestnicy uczą się wyciągać wnioski dotyczące danych i wyświetlać je w atrakcyjny
sposób, korzystając z wbudowanych narzędzi obliczeniowych, interaktywnych wykresów,
tabel oraz innych środków wyrazu.

Numbers

Aparat, Zdjęcia, Notatki, Safari

Publikowanie interaktywnej treści
za pomocą aplikacji iBooks Author

Uczestnicy uczą się tworzyć i udostępniać interaktywne książki Multi-Touch
z przeznaczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

iBooks Author

Pages, Aparat, Zdjęcia, Keynote,
Notatki, Safari

Dostosowywanie procesów nauczania
za pomocą aplikacji iTunes U

Uczestnicy odkrywają, jak personalizować i prezentować materiał — oraz jak nim
zarządzać — w ramach niestandardowych kursów iTunes U.

iTunes U

Pages, Aparat, Zdjęcia, Notatki,
Safari
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Kursy dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na poziomie Integracja
Tytuł kursu

Opis

Główna aplikacja

Dodatkowe aplikacje

Wizualizacja danych

Uczestnicy poznają arkana analizy danych. Uczą się skutecznych metod wizualizacji za pomocą interaktywnych
wykresów, tabel, diagramów i innych funkcji dynamicznych, które służą do prezentowania sekwencji,
rozpoznawania trendów oraz ilustrowania zależności.

Numbers

iMovie, Keynote, Pages, Aparat, Zdjęcia,
Mapy, Safari, Notatki

Promowanie czytania
i pisania na podstawie
autentycznych materiałów

Uczestnicy dowiadują się, jak stosować wątki wzięte z życia w nauce czytania i pisania, oddając jednocześnie
uczniom głos, poczucie kontroli i wolną rękę w pokazywaniu postępów. Dowiadują się także, jak korzystać
ze wspomagających kreatywność aplikacji Apple do realizacji zadań, które polegają na analizie, perswazji
i komunikacji.

Pages

iMovie, Keynote, Notatki, Safari, Aparat,
Zdjęcia, Podcasty, iBooks, iTunes U,
Słownik

Podwaliny pod rozwój
umiejętności mówienia
i pisania

Uczestnicy uczą się opracowywać międzyprzedmiotowe lekcje multimedialne rozwijające umiejętności mówienia Pages
i pisania uczniów. Poznają sposoby tworzenia interaktywnych narzędzi do przekazywania i oceniania wiedzy,
które wspomagają rozwijanie zasobów słownictwa i ułatwiają uczniom pracę z tekstami informacyjnymi.

iBooks, Numbers, Notatki, Safari, Aparat,
Zdjęcia, iMovie, Podcasty, iTunes U,
GarageBand

Projektowanie
interaktywnych zajęć
edukacyjnych

Uczestnicy dowiadują się, jak wdrożyć elementy gier do systemów nauczania i oceniania wiedzy, aby bardziej
zmotywować uczniów do pracy. Uczą się przy tym używać zaawansowanych funkcji aplikacji Keynote do
tworzenia nieszablonowych, interaktywnych zajęć edukacyjnych, które sprzyjają krytycznemu, twórczemu
myśleniu oraz dają okazję do rozwiązywania problemów.

Keynote

iMovie, iTunes U, Mapy, iBooks, Notatki,
Safari, Aparat, Zdjęcia

Aranżowanie sytuacji
prowokujących do badania

Uczestnicy dowiadują się, jak sprawić, aby ich uczniowie rozważnie zbierali dane naukowe i tworzyli zasoby
wiedzy za pomocą skutecznych narzędzi do magazynowania, analizowania i udostępniania informacji.

Numbers

Pages, iMovie, Safari, Aparat, Zdjęcia,
iTunes U, iBooks

Docierając do każdego
ucznia

Uczestnicy dowiadują się, jak spersonalizować materiał, który mogą przyswoić sobie wszyscy uczniowie bez
względu na uzdolnienia, warunki środowiskowe czy sposób uczenia się. Badają funkcje dostępności i opracowują
zajęcia tak, aby można było korzystać ze wspierających kreatywność aplikacji Apple, które mogą obsługiwać
wszyscy uczniowie, łącznie z osobami słabo znającymi drugi język obcy oraz osobami o szczególnych potrzebach
edukacyjnych.

Pages

Keynote, iMovie, Safari, Aparat, Zdjęcia,
iBooks, iTunes U, Podcasty

Ułatwianie uczenia się
na podstawie wątków
zaczerpniętych z życia

Uczestnicy dowiadują się, jak przygotowywać zajęcia oparte na autentycznym materiale, który angażuje uczniów
o różnych zainteresowaniach do rozwiązywania rzeczywistych problemów z życia pozaszkolnego za pomocą
wspierających kreatywność aplikacji Apple oraz w ramach modelu edukacyjnego Challenge Based Learning.

Wszystkie aplikacje Apple

Challenge Based Learning

Uczestnicy zapoznają się z cechami i elementami modelu Challenge Based Learning oraz ze związanymi z nim
pojęciami, a także przygotowują zajęcia wymagające od uczniów opracowania innowacyjnego rozwiązania
współczesnego problemu.

Wszystkie aplikacje Apple

Wychowanie fizyczne,
zdrowie i kondycja

Uczestnicy uczą się integrować aplikacje Apple wspierające kreatywność i promujące zdrowy styl życia
w ramach zajęć z wychowania fizycznego oraz dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia.

Numbers

iMovie, Aparat, Zdjęcia, Safari, Notatki,
Keynote, iTunes U, Podcasty, iBooks,
Health

Międzyprzedmiotowe
zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych

Uczestnicy uczą się praktycznych metod integrowania aplikacji Apple wspierających kreatywność w ramach
zajęć międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Przygotowują również twórcze zadania,
w których uczeń znajduje się w centrum uwagi oraz które promują krytyczne myślenie, rozwiązywanie
problemów, kreatywność i współpracę.

iMovie

Keynote, Numbers, Pages, Safari, Notatki,
Aparat, Zdjęcia, iBooks Author, iBooks,
iTunes U

Podejmowanie
świadomych decyzji
dotyczących zasobów

Uczestnicy zapoznają się z rozbudowanymi aplikacjami Apple do pobierania treści takimi jak iBooks Store,
iTunes Store, Mac App Store oraz App Store, oraz uczą się dobierać wartościowe zasoby odpowiednio do
stosowanej metodyki i na podstawie hierarchii jakości.

iBooks Store, iTunes
Store, Mac App Store,
App Store

iTunes U, Numbers, Notatki,
Safari, iBooks

Umiejętności i zasoby
z dziedziny nauk
społecznych

Uczestnicy dowiadują się, jak zwiększyć aktywność uczniów na zajęciach z nauk społecznych przy wykorzystaniu
narzędzi i zasobów Apple. Opracowują rozwiązania dydaktyczne, które opierają się na stosowaniu umiejętności
społecznych w praktyce i samodzielnym prowadzeniu badań przez uczniów.

iMovie, Keynote, iBooks oraz iTunes U
iMovie, Keynote
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Przegląd oferty dla nauczycieli/opiekunów małych dzieci
Apple Professional Learning Małe dzieci >
Oferta ta obejmuje zasadniczo kursy dla nauczycieli/opiekunów zatrudnionych w przedszkolach i żłobkach, których interesuje, jak iPady oraz oprogramowanie Apple mogą
pozytywnie wpłynąć na rozwój intelektualny małych dzieci. W trakcie tych trzygodzinnych sesji prezentowane są skutki stosowania urządzeń Apple na wczesnym etapie
edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności komunikacji, mówienia i pisania u dzieci, a także możliwości gromadzenia dowodów postępów w nauce,
oceniania tych postępów i udostępniania wyników takiej oceny przez nauczycieli/opiekunów.

Kursy >
Nasze trzygodzinne kursy prowadzone bezpośrednio w placówkach edukacyjnych są starannie planowane w taki sposób, aby pomóc nauczycielom krytycznie, kreatywnie
i konstruktywnie włączyć produkty Apple do własnych programów nauczania i środowisk dydaktycznych. Bogatą merytoryczną zawartość zamykamy przy tym w zwięzłych
zadaniach, które bardziej motywują do pracy i przyspieszają przyswajanie wiedzy. Kursy te mają strukturę modułową i można je powtarzać lub dzielić na części, aby
dostosować tempo nauki do indywidualnych potrzeb uczestników.
Z oferty seminariów najlepiej skorzystać po ukończeniu jednego z kursów na poziomie Podstawy lub Integracja.

Akademie i programy Apple >
Program Apple Leadership for Learning Academy
To rozwiązanie pomaga kadrze kierowniczej placówek inicjować, planować i wdrażać projekty przekształcające środowiska dydaktyczne tak, że będą one wymagać zarówno
od personelu, jak i od uczniów korzystania z produktów i zawartości udostępnianych przez Apple. Program składa się z następujących części: Wizja i plan oraz Planowanie
strategiczne w edukacji.

Program wsparcia
Oferowany program wsparcia zwiększa możliwości placówki, zapewniając jej dodatkowe doradztwo w postaci seminariów, sesji szkoleniowych z trenerem lub mentorem,
lekcji prowadzonych wspólnie ze szkoleniowcem czy sesji planowania.
Szczegóły oferty znajdują się w części dokumentu zatytułowanej „Akademie i programy”.
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Kursy dla nauczycieli/opiekunów małych dzieci
Tytuł kursu

Opis

Główna aplikacja

Dodatkowe aplikacje

iPad a rozwój
małego dziecka

Na tych warsztatach uczestnicy dowiadują się, jak możliwość przenoszenia w dłoni, wbudowane funkcje oraz
intuicyjność iPadów ułatwiają dostęp do wiedzy uczniom na najwcześniejszym etapie edukacji w przedszkolach/
żłobkach lub poza nimi. Uczestnicy mają też okazję zobaczyć, jak technologia stosowana przez Apple oraz
podstawowe aplikacje Apple umożliwiają rozwój, zaspokojenie ciekawości, komunikację i kontrolę własnych
postępów za pośrednictwem takich środków wyrazu jak dźwięki, gesty, obrazy, mowa czy ruch.

Aparat, iMovie
i GarageBand

Keynote, Zdjęcia

iPad i przedszkolna
dokumentacja
pedagogiczna

Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób nowoczesna technologia zrewolucjonizowała metody
dokumentowania, analizowania i udostępniania zarówno szczegółów procesów nauczania, jak i ich wyników
przez opiekunów, a także same dzieci, tak aby mogli oni wykorzystać nowo nabytą wiedzę do określenia
formy i zakresu przyszłych zajęć. Dowiadują się też, jak możliwość przenoszenia w dłoni, wbudowane funkcje
oraz intuicyjność iPadów umożliwiają nauczycielom gromadzenie wielu różnych rzetelnych dowodów
postępów w nauce, a dzieciom — generowanie tych dowodów w różnych formatach.

iMovie oraz Pages

Aparat, Zdjęcia

Motywowanie
małych dzieci

Uczestnicy dowiadują się, jak przygotowywać zajęcia odpowiednie do etapu rozwoju dziecka za pomocą
aplikacji Apple dla małych dzieci (w wieku żłobkowym lub przedszkolnym). Ponadto zapoznają się z funkcjami
dostępności i tworzą rozwiązania dydaktyczne, które skupiają się na motoryce małej, opowiadaniu historii, grach
i zabawach oraz rozwoju konceptualnym lub przygotowaniu do rozwoju konceptualnego u małych dzieci.

Keynote, Pages
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Przegląd oferty dla wykładowców akademickich
Kursy przyspieszone >
Ze względu na plany zajęć na uczelniach kursy skierowane do nauczycieli akademickich są krótsze: trwają po dwie godziny. Ich celem jest przede wszystkim nabycie przez uczestników
biegłości w używaniu iPadów lub komputerów Mac, tak aby przełożyło się to na ich płynniejszą obsługę tych urządzeń i zwiększoną wydajność pracy.

Akademie i programy Apple >
Program Apple Leadership for Learning Academy
To rozwiązanie pomaga kadrze kierowniczej placówek inicjować, planować i wdrażać projekty przekształcające środowiska dydaktyczne tak, że będą one wymagać zarówno od
personelu, jak i od uczniów korzystania z produktów i zawartości udostępnianych przez Apple. Program składa się z następujących części: Wizja i plan oraz Planowanie strategiczne
w edukacji.

Program wsparcia
Oferowany program wsparcia zwiększa możliwości placówki, zapewniając jej dodatkowe doradztwo w postaci seminariów, sesji szkoleniowych z trenerem lub mentorem, lekcji
prowadzonych wspólnie ze szkoleniowcem czy sesji planowania.
Szczegóły oferty znajdują się w części dokumentu zatytułowanej „Akademie i programy”.
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Akademie i programy
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Kursy przyspieszone dla wykładowców akademickich
Tytuł kursu

Opis

Urządzenie

Główne aplikacje

Podstawowe informacje
o iPadzie — dla
początkujących

Uczestnicy dowiadują się, jak dostosować iPady do własnych potrzeb i zoptymalizować ich działanie pod tym kątem.
Uczą się organizować foldery i ekrany początkowe w aplikacjach w sposób logiczny i ułatwiający ich wyszukiwanie.
Dowiadują się, jak efektywnie nawigować za pomocą gestów wielozadaniowości. Odkrywają możliwości klawiatury
i wbudowanych narzędzi tworzących teksty.

iPad

Siri

iPad

Safari, iBooks, iTunes U

iPad lub
komputer Mac
(wszyscy uczestnicy
muszą mieć takie
samo urządzenie)

Mail, Notatki,
Przypomnienia, Kalendarz,
Wiadomości

iPad lub
komputer Mac
(wszyscy uczestnicy
muszą mieć takie
samo urządzenie)

Mail, Notatki,
Przypomnienia,
Kalendarz, Wiadomości

iPad lub komputer
Mac (wszyscy
uczestnicy muszą
mieć takie samo
urządzenie)

iBooks Author

Komputer Mac
(iPad i kabel do
synchronizacji są
opcjonalne, ale
zalecane)

iBooks Author

Komputer Mac
(iPad jest opcjonalny,
ale zalecany)

Ważne konto Apple ID,
Kursy w iTunes U

• Sesja wymagana wstępnie: brak
Podstawowe informacje
o iPadzie — dalsze kroki

Uczestnicy dowiadują się, jak uprościć pobieranie treści w przeglądarce Safari za pomocą narzędzi i listy Czytelnia.
Uczą się także przesyłać pliki i zawartość do i z chmury oraz innych urządzeń. Poznawanie i pobieranie aplikacji,
w tym iBooks i iTunes U.
• Sesja wymagana wstępnie: Podstawowe informacje o iPadzie — dla początkujących

iOS — Praca

Uczestnicy dowiadują się, jak lepiej zarządzać czasem przy użyciu funkcji wbudowanych aplikacji Mail, Notatki,
Przypomnienia i Kalendarz. Uczą się podłączać swoje urządzenia do projektorów i innych urządzeń audiowizualnych.
Uczą się także używać aplikacji Wiadomości do przesyłania wiadomości tekstowych oraz do czatów audio i wideo.
• Sesja wymagana wstępnie: Podstawowe informacje o iPadzie — dla początkujących

Mac — Praca

Uczestnicy dowiadują się, jak lepiej zarządzać czasem przy użyciu funkcji wbudowanych aplikacji Mail, Notatki,
Przypomnienia i Kalendarz. Uczą się podłączać swoje urządzenia do projektorów i innych urządzeń audiowizualnych.
Uczą się także używać aplikacji Wiadomości do przesyłania wiadomości tekstowych oraz do czatów audio i wideo.
• Sesja wymagana wstępnie: Podstawowe informacje o iPadzie — dla początkujących

Tworzenie publikacji —
dla początkujących

Uczestnicy uczą się, jak używać i dokonywać edycji szablonów aplikacji iBooks Author. Dowiadują się także, jak studenci mogą
zademonstrować zdobytą wiedzę za pomocą portfolio utworzonego z zawartości, którą wcześniej zebrali i zorganizowali dzięki
aplikacji iBooks Author. Ponadto uczestnicy zapoznają się z metodami lokalnej publikacji i dystrybucji książek Multi-Touch.
• Sesja wymagana wstępnie: Podstawowe informacje o iPadzie — dla początkujących

Tworzenie publikacji —
dalsze kroki

Uczestnicy uczą się wykorzystywać wszystkie funkcje narzędzi Inspektora. Dowiadują się, jak działają widgety aplikacji
iBooks Author i jak je skutecznie zintegrować z resztą oprogramowania. Uczą się wprowadzać zasoby multimedialne —
zdjęcia oraz materiały audio i wideo — do aplikacji iBooks Author.
• Sesja wymagana wstępnie: Tworzenie publikacji — dla początkujących

Tworzenie kursu online

Uczestnicy uczą się tworzyć kursy w narzędziu Kursy w iTunes U. Dowiadują się, jak przesyłać i rozpowszechniać treści za
pomocą narzędzia Kursy w iTunes U. Zapoznają się ze sposobami efektywnego zarządzania istniejącą zawartością kursu.
Uczą się korzystać z narzędzi notatek i adnotacji iTunes U.
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Akademie i programy Apple
Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach/żłobkach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ośrodkach akademickich mogą skorzystać w miejscu pracy z dwóch
programów opracowanych dla akademii Apple, skierowanych do uczestników o różnych umiejętnościach i potrzebach.

Program Apple Leadership for Learning Academy
Program Apple Leadership for Learning Academy jest przeznaczony dla kierowników placówek edukacyjnych, którzy chcą w nich wdrożyć Pięć dobrych praktyk — system zarządzania,
który od dawna stosują ośrodki akademickie o najwyższych wskaźnikach innowacyjności i poziomu doskonalenia zawodowego. Program ten składa się z dwóch części, które
w połączeniu umożliwiają pomyślne wdrożenie technologii w placówce.
Pierwsza część — Wizja i plan — to jednodniowy kurs dla kadry kierowniczej, która dopiero zapoznaje się ze zmianami, jakie spowoduje wdrożenie technologii Apple w zakresie
podnoszenia wydajności pracy, osiągania celów i przekształcania procesów dydaktycznych.
Druga część — Planowanie strategiczne w edukacji — jest przeznaczona dla kadry kierowniczej, która chce rozważyć możliwości wdrożenia technologii Apple w swoich placówkach,
aby zrealizować założenia z pierwszej części tego programu. Część tę zwykle przeprowadza się w innym dniu, który nie następuje bezpośrednio po dniu realizacji pierwszej części.
W ciągu obu dni trwania programu analizowane są pozytywne przykłady rozwiązań z zakresu metodyki i dydaktyki. Na zakończenie programu sporządza się wspólny plan działania
kierownictwa, który jest zgodny z celami instytucji i w którym uwzględnione są narzędzia Apple umożliwiające wytworzenie nowego środowiska dydaktycznego dla nauczycieli/
opiekunów i dla dzieci lub młodzieży. W programie Leadership for Learning Academy może brać udział jednorazowo maksymalnie 20 uczestników.
Program Leadership for Learning Academy najlepiej jest przeprowadzić na miejscu w placówce klienta i powinni w nim uczestniczyć nauczyciele lub wychowawcy na czołowych
stanowiskach.
Więcej informacji na temat Pięciu dobrych praktyk oraz Wybitnych szkół Apple znajduje się na stronie www.apple.com/education/apple-distinguished-schools.

Program wsparcia
Oferowany program wsparcia zwiększa możliwości placówki, zapewniając jej dodatkowe doradztwo w postaci seminariów, sesji szkoleniowych z trenerem lub mentorem, lekcji
prowadzonych wspólnie ze szkoleniowcem czy sesji planowania.
Seminaria są sesjami szkoleniowymi organizowanymi dla grup nauczycieli/opiekunów i najlepiej jest brać w nich udział bezpośrednio po ukończeniu jednego z kursów na poziomie
Podstawy lub Integracja albo jednego z kursów przyspieszonych. Seminaria poszerzają nowo nabytą wiedzę i rozwijają nowe umiejętności w ramach indywidualnych projektów
edukacyjnych pod nadzorem mentora. Nauczyciele/opiekunowie mają wówczas okazję, aby przeformułować swoje programy nauczania, uwzględniając w nich nowe zasoby
i narzędzia oraz kierując się wskazówkami i radami specjalisty Apple Education Trainer.
Sesje z trenerem lub mentorem są przeznaczone dla osób indywidualnych lub małych grup nauczycieli na etapie przygotowywania zmian w programach nauczania lub planowania
wdrożenia nowych umiejętności. W trakcie tych sesji szkoleniowcy Apple Education Trainer doskonalą i utrwalają umiejętności nauczycieli, udzielają im informacji zwrotnych
dotyczących ich strategii nauczania oraz opracowują lub prowadzą wspólnie z nimi zajęcia.
Wspólne prowadzenie lekcji i sesje wieczorne umożliwiają uczestnikom wgląd w przebieg integracji urządzeń Apple z istniejącym środowiskiem dydaktycznym oraz we wdrażanie
nowej technologii w kontekście szkolnym, a także podnoszenie własnych kompetencji dzięki analizie i planowaniu własnych projektów edukacyjnych. Uczestnicy uczą się pokazywać
uczniom, jak technologia Apple pomaga zdobywać wiedzę, planować projekty edukacyjne, wypowiadać się na omawiane tematy i udostępniać postępy w nauce szerszej grupie
odbiorców.
Sesje planowania są przeznaczone dla nauczycieli/opiekunów, którzy chcą przeanalizować możliwości urządzeń Apple w zakresie poprawy umiejętności uczenia się i nauczania.
W ich trakcie omawiane są aktualne zastosowania urządzeń Apple oraz możliwości opracowywania nowych metod nauczania. Szkoleniowcy Apple Education Trainer współpracują
z nauczycielami/opiekunami, rozbudowując istniejące programy nauczania i schematy pracy, tak aby objęły one urządzenia Apple i wzbogaciły repertuar stosowanych rozwiązań.
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O naszej ofercief
Wszystkie kursy mają formę warsztatów, a liczba ich uczestników nie powinna
przekraczać każdorazowo 20 osób. Przeprowadza się je w kontekście wdrażania
technologii w różnorodnych programach nauczania. Niektóre sesje szkoleniowe
wymagają od uczestników określonych umiejętności, a na urządzeniach muszą
być wtedy zainstalowane określone aplikacje. Kursy mogą zakupić wyłącznie
instytucje lub zorganizowane grupy uczestników, a ich harmonogramy mogą
zostać ustalone po zakupie.

Zasoby i wymagania techniczne
Zasoby i wymagania techniczne w miejscu prowadzenia zajęć:
•
•
•
•

Kursy dla nauczycieli/opiekunów małych dzieci oraz
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
Jednostką sprzedaży jest jeden dzień szkoleniowy. Jeden dzień szkoleniowy składa
się z dwóch trzygodzinnych sesji szkoleniowych. W jednym dniu szkoleniowym można
przeprowadzić jeden kurs dwukrotnie, dwa różne kursy albo jeden kurs w połączeniu
z seminarium.

Jednodniowe szkolenia dla wykładowców akademickich
Jednostką sprzedaży jest jeden dzień szkoleniowy. Jednodniowe szkolenia
trwają każdorazowo sześć godzin i mogą obejmować maksymalnie po trzy kursy.
W ramach jednego szkolenia można przeprowadzić ten sam kurs dwu- lub trzykrotnie
albo maksymalnie trzy różne kursy.

Więcej informacji
Więcej informacji o kursach, które Apple oferuje sektorowi edukacji, można znaleźć
na stronie www.apple.com/pl/education i uzyskać pod numerem telefonu 800 702 322
od przedstawiciela Apple ds. edukacji. Odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań
Apple wspomagających rozwój zawodowy znajdują się na stronie http://
www.apple.com/pl/education/apl/.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu
Głośniki, projektor i ekran
Urządzenia z systemem iOS z domyślnymi ustawieniami lub komputery Mac
z domyślnymi ustawieniami w Preferencjach systemowych
W celu zapewnienia optymalnych warunków do nauki: ten sam model tego
samego urządzenia u wszystkich uczestników oraz przypisanie uczestników
do tych urządzeń na rok

Wymagania dotyczące użytkowników systemu iOS:
•
•
•
•
•

Aktywowane urządzenie z systemem iOS (iPad drugiej generacji lub nowszy albo
iPod touch czwartej generacji lub nowszy) z systemem iOS w najnowszej wersji
Osobiste konto Apple ID
Słuchawki z mikrofonem (opcjonalnie)
Następujące aplikacje w najnowszych wersjach: Pages, Keynote, Numbers, iBooks,
iTunes U, Zdjęcia, iMovie oraz GarageBand
Określone umiejętności uczestników

Wymagania dotyczące użytkowników komputerów Mac:
•
•
•
•
•

Komputer Mac z systemem OS X w najnowszej wersji
Osobiste konto Apple ID
Słuchawki z mikrofonem (opcjonalnie)
Następujące aplikacje w najnowszych wersjach: Pages, Keynote, Numbers, Zdjęcia,
iMovie, GarageBand, iTunes oraz iBooks Author
Określone umiejętności uczestników

© 2015 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Apple, logo Apple oraz nazwy GarageBand, iBooks, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, iTunes U, iWork, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth,
QuickTime, Safari i Siri są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwa Multi-Touch jest znakiem towarowym Apple, Inc., natomiast nazwy iCloud oraz iTunes Store
są znakami usługowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwy App Store oraz iBooks Store są znakami usługowymi Apple Inc. Pozostałe nazwy spółek i produktów wymienione
w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Styczeń 2015 r. L516394F-pl_PL
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