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KATARZYNA WARZECHA
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1

SMARTFON W EDUKACJI I KOM IMNAZJALNEJ
IZMEM

Streszczenie

Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informacyjnej 

d-
,

– smartfony.
luczowe: .

Wprowadzenie

2

,
tabletu,

4 godzin 51 minut. Z danych statystyc

1 ia. 
2

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015[
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tkuj
one 147% populacji krajowej). W Polsce 

%), grania w gry (12%), wykorzystywania telefonu do 

1. Edukacja – smartfonów

Rozwój technologiczny implikuje 
codziennym, jak i w procesie edukacji, i-

-learningu 
i m- Widoczny rozwój 
e-learningu 
(Learning Management System),
E-learning to szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy z wykorzy-

e-
o-
o-

siadanej wiedzy. 
Mobil Learning (m-learning) to bardziej nowoczesna forma e-learningu, której 

– iPho-
ne’ów) oraz tabletów – -learningu jest 

wykonywanych przez nich (Lubina 2007). Coraz bardziej popularny iPad jest wy-
korzystywany do celów badawczych, dydaktycznych i informacyjnych (Gmiterek 
2013). M-

iejsce z dost

2. kacyjnych aplikacji na smartfony

telefony komórkowe do 
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m

,
bez ogranicze d-

– Aplikacja Anki3 – przydatna do
przyspiesza i uatrakcyjnia pami

. P d-
nej a sobie 

karty, z odpowie-
. Karty programu Anki nie m np. grafiki 

w komputerze o-
bil nline, z in-

.
– Duolingo4 – to apl

n

wyniki.
– Ortografka –

. Program i pomaga w zapa-
W aplikacji d

nauki oraz sprawdzianu.
– Edukacyjne programy na YouTube

specjalistów z danej dziedziny, filmy
w szkole:

- Polimaty5 (autorem jest ) –
z: historii, medycyny, sztuki, psychologii;

- SciFun6 (autorem jest Darek Hoffmann) – tematy
z: fizyki i astronomii, robotyki, ewolucjonizmu, astrobiologii, lo-
tów kosmicznych oraz inteli-

.

3 AnkiOnline, .
4 Duolingo, https://pl.duolingo.com/ 11.01.2016].
5 .
6 .
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– U
dla systemu Android t-
nik kodów kreskowych lub powierzchniowych (QR Code). Przy pomocy 
dwuwymiarowych kodów kreskowych z-

przygotowanej kartkówki,
prezentacji edukacyjnych zamieszczo-
nych w Internecie. Gdy odpowiedni kod 
podczas prezentacji na lekcji), czesny smart-

.
– Google Goggles wbudowany ogle 

(dla systemów iOS i Android) – program, który wyszukuje informacje 
w Internecie na podstawie , np. obiekty ar-

Aplikacja korzysta 
z oprogramowania AR, które rozpoznaje widziane 

(Hojnacki i in. 20137).
– Smartfon do zapisu trasy

mob r-
nik GPS i program do rejestracji trasy, wówczas zrobiona zostanie doku-
me ) o-

przeprowadzi 
kartograficznych w realnych zastosowaniach, dokona analizy i-
tarnych – map Google itp.), matematyczne (porówny-

ometrii analitycznej
).

– e-dzienniki – w
, w te-

lefonie komórkowym na bie a-
.

– World Countries All-In-One – encyklopedia o 260 pa
stwach, zbiór danych jest instalowany na telefonie.

– Aldiko ebook reader – to czytnik e- Android.
– SuperMemo World – to oprogramowanie edukacyjne, które zawiera kursy 

.

7 Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu „Moj@ Eduka-
cja” (2013) finansowaneg ., wydanie 2013, red. j-
nacki, Thin http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=718.
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– Graphing Calculator by Mathlab –
matematyczne: kalkulator, szkicowanie wykresów, liczenie pochodnych, 
ekstrema funkcji, przelicznik miar8.

Telefony komórkowe, ,

. Z l e-
siadywanie w Internecie czy wykorzystywanie telefonów komórkowych do bycia 

a-
technologiami komunika-

o-

a-
niem go w i Orzechowska 2014).

od telefonu komórkowego nie jest zjawiskiem jednorodnym i dlatego 
e-

nie od posiadania nowych modeli z-
mów telefonicznych, uz
telefonu.
(Martinotti i in. –20 lat, w tym 

ánchez-Martinez i in. e-
11–18 lat (Lopez-Fernandez i in. 2014). Zdaniem Lu (Lu i 

in. 2011) 
. Na podstawie 

czwarta bada-

%
w wieku 13–2

i Potembska 2011). Badania wskazu-

i wysokim poziomem depresji (Izdebski
i

8 -pomoce-
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o-
wadzono badanie uczniów w wieku 13– r-
stwa), ia przez o-

o-

w-
ska 2009)9.

e-
prowadzono w okresie 12.2013–
rozdawanej10.
celowego – kwotowego11.

Na rysunku
, od 

jakiego wieku podanego w l

9 KBUTK 
i-

enie od funkcji aparatu telefonicznego; enie od SMS i rozmów; komuni-
– czyli preferowani

rozmów telefonicznych oraz SMS-
http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf [d
31.07.2014].

10

pomiaru
11

–15 lat znanej ze 
e-

–15 lat 

15 lat. Próba badawcza (po od
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Rys. 1. 

0–
, r-

ny, , oraz telefon komórkowy, który 
unku 1 do 

szkole
6–12 lat) –

fon komórkowy (53%). Pierwszy telefon 

ternetu –

y-
a-

n dostali
w wieku 6,91 roku

10,43 roku) 
– a-

u-
ter stacjonarny na laptop, a telefon komórkowy na smartfon. 
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a-
%

komórkowego). 

Tabela 1

Liczba i odsetek uczniów szkó
12

Osoby
Kobiety

N % N % N %

103 66,0 70 76,1 173 69,8

48 30,8 22 23,9 70 28,2
5 3,2 0 0,0 5 2,0

Razem 156 100 92 100 248 100

*
osób (2,0%),

.

.

a-
e-

a-

komórkowego). 

12 y-

y-
– alfa Cronbacha jest wysoki i wynosi 0,9.
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-Studenta. W analizach d-
– dane zawarte 

w tabeli 2. 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2,

o-
0,05). 

Tabela 2

oraz 

Wynik ogólny 
KBUTK

t p

m1 S1 m2 S2

17,09 7,62 46,07 14,05 -16,82 0,001

Kobiety 18,95 7,08 46,94 14,93 -12,92 0,001

14,34 7,61 43,95 11,72 -11,14 0,001

.

m2 = 46,07; S2

m1 = 17,09; S1 = 7,62). 

w grupie ko l-

wyniki z testu KBUTK (m2 = 46,94; S2 e-
fonu (m2 = 43,95; S2 = 11,72).

i-

e-
niem od telefonu komórkowego w poszczególnych podskalach testu, co obrazuje 
rysunek 2.

e-
niem od telefonu komórkowego uzyskiwali znacznie o-

o-
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-

rozmów i SMS- e-

telefon komórkowy, posiadanie przy sobie drugiego, zapasowego telefonu).

Rys. 2. Poró w-
skiej i E. Potembskiej przez uczniów szkól gimnazjalnych o-

na podskale testu

Otrzymane wyniki zawarte na rysunku 2

od telefonu komórko-

rozmów i SMS- o-
pomi

k-
cji telefonu i w podskali potrzeba akcept d-
nie wyniki w tych podskalach

N

- u-
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i SMS-ów (wsp. korelacji r = 0,671) o-
i-

Tabela 3

-
dla wyników uczniów 

Potrzeba akceptacji od funkcji 
aparatu

od rozmów 
i SMS-ów

Komunikacja 

Potrzeba akceptacji 1 0,465** 0,689** 0,687**

funkcji aparatu
- 1 0,385** 0,415**

rozmów i SMS-ów
- - 1 0,671**

d-
nia

- - - 1

** - Korelacja jest istotna na poziomie 0,01.
.

Podsumowanie

,
l-

wiele nowych, dotychczas nieznanych problemów i zagro – korzy-
sta e-
nia –

y-
wania no

o-
a-

mobilnych. Rodzice, y , powinni zwra-
, e-

, przez nich wykorzystywane.
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SMARTPHONE IN EDUCATION AND COMMUNICATION JUNIOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS – RISK OF ADDICTION TO MOBILE

Summary

Pace of changes civilization and the rapid development of information and com-
munication technology (especially the Internet and mobile devices), has an essential 
influence on the younger generation that often can not do without modern means of 
communication in everyday life. The article indicates the potential and threats posed by 
modern means of communication – smartphones. 
Keywords: youth, applications, education, smartphone, dependence on mobile. 

Translated by Katarzyna Warzecha
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