
 

 

 

Ademar Aguiar  

LEARNING BY PLAYING WITH SOCIAL MEDIA @ SCHOOOOOLS 

The rapid widespread and evolution of digital technology is creating a significant gap 

between the reality of the classroom and a society that has ICT as one of its most 

important engines. Once known to be the source of change and innovation, the schools 

are today, paradoxically for educators, being forced to adapt very fast to a world full of a 

myriad of digital devices, digital television, digital radio, smartphones, tablets, e-books, 

Web 2.0 and beyond, cyberspace and cyber culture, file-sharing and P2P networks, 

virtual communities, wikis, social networking, blogs and blogging, virtual reality, etc. 

Although ICT, per se, is not the solution to all current issues of traditional educational 

models, it is, however, a powerful and unavoidable tool that enable and motivate us to 

learn more and faster, be it in a formal or informal way, in classroom or at home, alone 

or supervised, and therefore it's seamless adoption in educational contexts and for 

educational purposes should be done by teachers, students and parents, altogether, as 

early as possible. 

Following this vision, Ademar developed schoooools, a simple and intuitive social 

learning environment specifically designed to satisfy these growing needs for new ways 

of learning, taking advantage of the best of Web 2.0 and social media (wikis, blogs, social 

networks, messaging, digital spaces and contents, etc). 

At schoooools, real schools (and institutions) can extend their presence to the digital 

world, with an official digital school space, having the same rules, roles, persons, and 

social circles as in the physical school, and where it is possible to read, write, draw, play, 

mashup digital contents, collaborate, communicate, share, and socialise in a controlled 

way. As a whole, the platform promotes safe social interactivity, online 

participation, social learning, informal learning, and co-creation of new digital media, all 

in an single online platform, designed especially to be intuitive and safe, supervised, and 

strongly anchored to the real social circles (classes, schools, families), respecting all 

their normal privacy rules.  

We believe that learning by playing at schoooools (szkoooooly.com) helps school 

communities to develop the key digital skills for a full citizenship of this century. 

 

 

 

http://szkoooooly.com/


 

 

 

Ademar Aguiar 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI @ SCHOOOOOLS 

Szybka ewolucja i rozprzestrzenianie się technologii cyfrowej stwarza znaczącą lukę 

między rzeczywistością szkolnej klasy a społeczeństwem, w którym ICT staje się jednym 

z głównych narzędzi działania.  Szkoły, uznawane niegdyś za źródło zmian i innowacji są 

dziś paradoksalnie zmuszone do szybkiego przystosowania się do świata zanurzonego w 

chmurze urządzeń cyfrowych, cyfrowej telewizji, cyfrowego radia, smartfonów, 

tabletów, e-booków, Web 2.0 cyberprzestrzeni i cyber-kultury, udostępniania plików  

i sieci P2P, społeczności wirtualnych, portali wiki, sieci społecznościowych, blogów  

i blogowania rzeczywistości wirtualnej, etc. 

Mimo iż ICT nie stanowią, same w sobie, rozwiązania dla wszystkich bieżących 

zagadnień związanych z tradycyjnym modelem kształcenia, są potężnym  

i nieuniknionym narzędziem dającym nam możliwości i motywację do zdobywania 

większej ilości wiedzy w krótszym czasie, w formalnym i nieformalnym kontekście, w 

klasie lub w domu, samodzielnie lub pod czyjąś opieką. Aby ich przystosowanie do celów 

edukacyjnych było skuteczne, powinno odbywać się przy współpracy nauczycieli, 

uczniów i rodziców na możliwie wczesnym etapie edukacji. 

Realizując tę wizję, Ademar Aguiar stworzył schoooools, proste i intuicyjne środowisko 

społecznościowe do nauki, zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu rosnących potrzeb 

znajdowania wciąż nowych sposobów uczenia się i jak najlepszego wykorzystania Web 

2.0 oraz mediów społecznościowych (wiki, blogów, sieci społecznościowych, narzędzi 

do przesyłania wiadomości, przestrzeni cyfrowych i treści).  

Dzięki platformie schoooools, rzeczywiste szkoły (i instytucje) mogą poszerzyć swoją 

obecność o świat cyfrowy, tworząc oficjalną cyfrową przestrzeń dla swojej szkoły, w 

której istnieją te same zasady, role, osoby i kręgi towarzyskie, co w fizycznej szkole. W 

tej przestrzeni można czytać, pisać, rysować, bawić się, grać, łączyć treści cyfrowe, 

współpracować, komunikować się, udostępniać treści i tworzyć więzi towarzyskie w 

sposób kontrolowany. Platforma promuje bezpieczną komunikację i współpracę w sieci, 

uczestnictwo online, wspólne i nieformalne uczenie się oraz współtworzenie nowych 

mediów cyfrowych. Wszystko to odbywa się na jednej platformie online, 

zaprojektowanej tak, by można było z niej korzystać w intuicyjny, bezpieczny  

i kontrolowany sposób. To cyfrowe środowisko ma silne umocowanie w rzeczywistych 

więzach społecznych (klasie, szkole, rodzinie) i przestrzega wszystkich obowiązujących 

w nich zasad prywatności.  



 

 

 

Wierzymy, że nauka przez zabawę na schoooools (szkoooooly.com) pomaga 

społecznościom szkolnym rozwijać umiejętności cyfrowe kluczowe dla pełnego 

uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie. 

 

 

http://szkoooooly.com/

