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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

192/1124Adaptacja dzieci z rodzin niepełnosprawnych w klasach początkowych.1 Wenta Kazimierz

192/687Telewizja w życiu dziecka w wieku przedszkolnym2 Sowiński Andrzej

192/688Reakcje adaptacyjne dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich
uwarunkowania

3 Jackowska Ewa

13/58Zjawisko używania alkoholu przez młodzież. Studium pedagogiczne na
przykładze typowej współczesnej szkoły średniej.

4 Jerzy Materne

216/1921Wpływ współpracy rodziców z osrodkiem na postepy w procesie rewalidacji
dziecka z upośledzeniem umysłowym

5 Bereźnicki Franciszek

127/2644Wzory macierzyństwa na łamach czasopism.6 Maria Czerepaniak - Walczak

192/1125Gry dramowe w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu.7 Wenta Kazimierz

192/689Rola rodziców w procesie socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym8 Szumilas Katarzyna

127/2547Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawianie postaw
interpersonalnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

9 Włodzimierz Krysiak

68/234Działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza Przedszkola
Miejskiego w Chojnie w latach 1981-2001

10 Danuta Koźmian

68/320Stosowanie zabaw w myśleniu twórczym na lekcjach języka polskiego w
klasie III

11 Kazimierz Wenta

68/321Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klas trzecich12 Franciszek Bereźnicki

127/3014Miejsce ojca w rodzinie i jego relacje z dzieckiem w wieku dorastania.13 Wiesław Andrukowicz

68/235Stosunek młodzieży wobec problemów współczesnej rzeczywistości14 Włodzimierz Krysiak

127/2548Twórcza aktywność dziecka w wieku przedszkolnym. Studium pedagogiczne.15 Lucyna Górska

192/690Wyniki badań nad motywacją młodzieży do uczestnictwa w zajęciach
Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku

16 Czerepaniak - Walczak Maria

15/9811Przemoc wobec dziecka w rodzinie a jego miejsce w klasie szkolnej.17 Kazimierz Wenta

216/1846Reforma szkolnictwa w Polsce w pracach Komisji Edukacji Narodowej w
XVIII wieku

18 Koźmian Danuta

68/322Profilaktyka przeciwalkoholowa w średnim mieście19 Stanisław Wawryniuk

192/691Zabawa dydaktyczna kształtująca rozwój emocjonalno-poznawczy dzieci w
wieku przedszkolnym

20 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2645Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Czelinie gmina Mieszkowice w latach 1947-2004.

21 Danuta Koźmian

192/692Dojrzałość społeczna wychowanków domów dziecka i domów rodzinnych.
Analiza porównawcza

22 Mańczak Jacek

127/3015Aspiracje edukacyjne dzieci z klas początkowych i ich uwarunkowania.23 Elżbieta Jaroni

127/2730Wpływ rozwiązywania problemów przez dzieci sześcioletnie na
przygotowanie do nauki szkolnej.

24 Franciszek Bereźnicki

127/3016Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka w młodszym
wieku szkolnym.

25 Wiesław Andrukowicz

68/323Warunki rozwiju młodzieży w gimnazjum26 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2849Agresja dzieci wobec rówieśników w grupie przedszkolnej27 Franciszek Bereźnicki

68/324Profilaktyka pedagogiczna w stosunku do zachowań agresywnych. Studium
na przykładzie dzieci w wieku przedszkolnym

28 Kazimierz Wenta

15/9763Funkcja wychowawcza współczesnej rodziny polskiej. Studium w aspekcie
transformacji cywilizacyjnej i ustrojowej.

29 Jerzy Materne

192/1126Obraz ojca prezentowany na łamach czasopism "Pani" i "Twój styl".30 Czerepaniak - Walczak Maria



216/1922Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodziezy uczącej sie w Liceum
Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Resku

31 Ciechanowska Dorota

238/1296Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
liceum a przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

32 Krysiak Włodzimierz

32/176Działalność zabawowa dzieci w wieku przedszkolnym.33 Kazimierz Jaskot

216/1992Rozpoznawanie, akceptowanie i realizowanie wybranych wartości przez
młodzież OSiW OHP w Barlinku

34 Świrko-Pilipczuk Janina

238/1297Telewizja w życiu gimnazjalisty35 Perzycka Elżbieta

15/9764Aspiracje edukacyjne młodzieży kończącej różne typy szkół średnich i ich
uwarunkowania.

36 E. Jaroń

127/2851Obraz oddziału przedszkolnego w świadomości wychowawczej rodziców37 Kazimierz Jaskot

192/693Wpływ zabaw dydaktycznych na osiągnięcia przyrodnicze dzieci
sześcioletnich

38 Cybulska Nadzieja

68/325Wpływ nauczyciela przedszkola na twórczośc plastyczną dziecka39 Kazimierz Jaskot

238/1298Trudności wychowawcze z młodzieżą w gimnazjum40 Perzycka Elżbieta

68/236Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości41 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/51Studenckie wyobrażene siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa42 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2549Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawianie postawy
interpesonalne dzieci w srednim wieku szkolnym.

43 Włodzimierz Krysiak

216/1923Czas wolny młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej gminę o charakterze
rolniczym

44 Sowiński Andrzej

192/694Zagrożenia bezpieczeństwa w szkole podstawowej w świadomości
nauczycieli

45 Czerepaniak - Walczak Maria

68/326Poszanowanie prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum46 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2731Poszanowanie prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum47 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2550Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy społeczne
dzieci w średnim wieku szkolnym.

48 Włodzimierz Krysiak

68/237Stosunek Młodzieży wobec problemów współczesnej rzeczywistości49 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2852Przyczyny agresji u dzieci w wieku przedszkolnym50 Franciszek Bereźnicki

216/1847brak zgody/ Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a dynamika rozwoju osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Studium na przykładzie podopiecznych z
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie

51 Górska Lucyna

127/3017Agresja wśród dzieci pełno i niepełnosprawnych intelektualnie ( na
przykładzie szkoły podstawowej i specjalnej )

52 Teresa Żółkowska

68/238Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości53 dr hab. Włodzimierz Krysiak

192/1127Bajki w rozwoju uczniów klas początkowych.54 Wenta Kazimierz

68/52Patologia społeczna w opinii mieszkańców wsi i miast w rejonie Gorzowa
Wielkopolskiego

55 dr Aleksander Bielawiec

127/2646Rola przedszkola w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego.56 Janina Świrko - Pilipczuk

68/53Działalnośc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Publiczna Szkoły
Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach 1945-2000

57 Koźmian Danuta

15/9812Program "Spójrz Inaczej" - badanie w działaniu w edukacji elementarnej.58 Maria Czerepaniak - Walczak

15/9813Agresywne zachowanie się dzieci sześcioletnich na terenie szkoły.59 Kazimierz Jaskot

127/2732Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Dobrej Nowogardzkiej w latach 1974 - 2002

60 Danuta Koźmian

127/2733Przemoc w rodzinie w doświadczeniach młodzieży.61 Kazimierz Wenta

216/1849Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów liceum

62 Krysiak Włodzimierz

127/3018Działalność organizacyjna i dydaktyczno - wychowawcza warsztatu terapii
zajęciowej polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem
umysłowym koła terenowego w policach w latach 1999 - 2004

63 Danuta Koźmian

192/695Zjawisko narkomanii wspólczesnej młodzieży. Studium w aspekcie
pedagogiki szkoły

64 Szumilas Katarzyna

178/2203Cierpienie w nauce Jana Pawła II jako drogowskaz w pracy pedagogicznej65 Kromolicka Barbara



192/696Postawy współczesnych kobiet wobec macierzyństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem postaw kobiet wobec aborcji i adocji

66 Jackowska Ewa

216/1850brak zgody/ Rola edukacji szkolnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych
uczniów gimnazjum

67 Górska Lucyna

192/697Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Starej Dąbrowie w latach 1945 - 2000

68 Koźmian Danuta

68/327Warunki poszanowania prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum69 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2853Czasopismo "Wychowanie w Przedszkolu" wobec przeobrażeń funkcjii
wychowania przedszkolnego w Polsce w latach 1989 - 1999

70 Danuta Koźmian

192/1128Obraz niepełnosprawnosci na łamach prasy katolickiej.71 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2647Grupy taneczne jako płaszczyzna wsparcia społecznego.72 barbara Kromolicka

127/2854Funkcje wychowawcze bursy salezjańskiej. Studium w aspekcie aktualnych
problemów socjalnych.

73 Jerzy Materne

68/328Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym w Święciechowie powiatu choszczeńskiego w
latach 1979-2001

74 Koźmian Danuta

127/2551Rola wychowania pzredszkolnego w rozwoju emocjonalno - intelektualnym
dzieci 6-letnich.

75 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3019Zjawisko agresji w środowisku szkolnym w opinii uczniów szkół
gimnazjalnych.

76 Nadzieja Cybulska

127/3020Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela.77 Elżbieta Jaroni

192/699Funkcja założona i rzeczywista socjalizacji dzieci i młodzieży
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół dzieci

78 Zacha Zdzisław

192/1129Wiedza studentów pedagogiki na temat autyzmu.79 Jaroni Elżbieta

127/2648Działalność, wychowawcza i opiekuńcza miejsko - gminnego przedszkola w
Pełczycach.

80 Janina Świrko - Piliopczuk

127/2855Wykorzystanie internetu przez ucznia w nauczaniu szkolnym w szkole
gimnazjalnej.

81 Franciszek Bereźnicki

68/54Dziecko autystyczne. Pedagogiczne studium możliwości edukacyjnych82 Materne Jerzy

127/2734Uprzedzenia wobec kobiet wykonujących męskie zawody83 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2735Problemy życiowe współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania84 Franciszek Bereźnicki

127/2466Środowiskowe uwarunkowania przygotowania dzieci sześcioletnich do nauki
szkolnej.

85 Franciszek Bereźnicki

127/2649Integracja oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny w zakresie
wspomagania rozwoju dziecka.

86 Janina Świrko - Pilipczuk

68/329Oczekiwania rodziców wobec zawodowej roli nauczyciela.
Hermeneutyczno-empiryczne studium na przykładzie katolickiej szkoły
podstawowej w mieście wojewódzkim

87 Materne Jerzy

68/330Założone i rzeczywiste funkcje kuratora sądowego dla nieletnich88 prof. zw. dr hab. Kazimierz
Jaskot

127/3021Trudności w edukacji matematycznej u dzieci z klas zintegrowanych.89 Franciszek Bereźnicki

192/702Monografia parafialnej szkoły sobotniej w Hamburgu90 Jackowska Ewa

192/1130Ojcostwo osób odbywających karę pozbawienia wolnosci w zakładzie
karnym.

91 Kromolicka Barbara

15/9814Rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym.

92 Maria Czerepaniak - Walczak

192/1131Wpływ przedszkola na osiąganie dojrzałosci szkolnej dziecka 6-letniego.93 Wenta Kazimierz

127/2552Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców czynów karalnych w świetle
postępowania Sądu Rodzinnego w Gozrowie Wielkopolskim w roku 2002.

94 Franciszek Bereźnicki

216/1924brak zgody/ Umiejetności matematyczne dzieci 6-letnich z różnych środowisk
lokalnych

95 Jaroni Elżbieta

127/3022Dziecko dyslektyczne w opinii nauczycieli.96 Wiesław Andrukowicz

15/9765Samokształcenie studentów pedagogicznych studiów zawodowych.97 Janina Świrko - Pilipczuk

238/1299Współczesna szkoła w dobie rozwoju technologii informacyjnej98 Perzycka Elżbieta

127/3023Aspiracje edukacyjne uczniów szkół wiejskich.99 Janina Świrko - Pilipczuk



127/2856Przygotowanie nauczyciela w szkole podstawowej do edukacji integracyjnej.100 Wiesław Andrukowicz

127/2736Wizerunek nauczyciela w pedeutologii klasycznej i jego aktualność101 Danuta Koźmian

68/239Środowiskowe uwarunkowania wykorzystania wolnego czasu przez młodzież
szkół średnich

102 Elżbieta Jaroni

127/2650Wpływ wybranych czynników środowiskowych na poziom osiągnięć
szkolnych uczniów I klas gimnazjum.

103 Nadzieja Cybulska

178/2182Wizja przyszłości- wartości, aspiracje, plany- koncepcja realnego życia w
poglądach dzisiejszej młodzieży

104 Wolska Anna

238/1300Wpływ gier komputerowych na agresywne zachowania młodzieży
gimnazjalnej

105 Stachura Artur

127/2553Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
1 imienia Janusza Korczaka w Drezdenku w latach 1945-2003.

106 Danuta Koźmian

127/3024Wartości wśród polskich studentek mieszkających w podparyskim Bagneux.107 Wiesław Andrukowicz

68/331Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości108 Włodzimierz Krysiak

127/2651Niepowodzenia szkolne i ich wybrane uwarunkowania109 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3025Świadomość ekologiczna średniego personelu medycznego. ( Na przykładzie
samodzielnego publicznego szpitala klinicznego Nr 1 w Szczecinie )

110 Nadzieja Cybulska

238/1301Wsparcie społeczne wobec ofiar handlu kobietami i przymusowej prostytucji
w Polsce

111 Kromolicka Barbara

127/2467Rola ojca we współczesnej rodzinie-studium w aspekcie pedagogicznym112 Jerzy Materne

127/2857Założone i rzeczywiste funkcje Policyjnej Izby Dziecka113 Kazimierz Jaskot

127/3026Stan świadomości prozdrowotnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.114 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1132Dojrzałość szkolna jako wyznacznik późniejszych osiągnięć szkolnych
dziecka.

115 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2652Środowisko rodzinne a dojrzałość szkolna.116 Elżbieta Jaroni

238/1302Relacje osób powyżej 80 roku życia w życiu rodzinnym117 Czerepaniak - Walczak Maria

127/3027Świadomość ekologiczna dzieci sześcioletnich.118 Nadzieja Cybulska

192/1133Wiedza uczniów szkół średnich dotycząca zjawiska narkomanii wśród
młodzieży.

119 Cybulska Nadzieja

15/9815Wpływ multimediów na aktywność psychofizyczną dzieci przedszkolnych w
wieku 3-6 lat.

120 Kazimierz Wenta

192/704Świadomość zdrowotna uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej121 Cybulska Nadzieja

68/332Wychowanie prozdrowotne w gimnazjum122 Maria Czerepaniak-Walczak

127/2653Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawianie postaw społecznych
dzieci w średnim wieku szkolnym.

123 Włodzimierz Krysiak

15/9766Charakterystyka zjawisk patologicznych społecznie w Bogdańcu.124 Aleksander Bielawiec

68/333Znaczenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców w komunikacji
między rodzicami a dziećmi

125 Kazimierz Wenta

216/1925Wypalenie zawodowe w pracy pracownika socjalnego126 Świrko - Pilipczuk Janina

15/9767Czynniki różnicujące samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym.127 Janina Świerko - pilipczuk

68/334Działalność organizacyjna i wychowawcza Państwowego Domu Dziecka w
Szczecinku w latach 1974-2000

128 Danuta Koźmian

127/2468Postawy uczniów ,rodziców  i  nauczycieli wobec oceny opisowej129 Elżbieta Jaroni

68/240Wybrane czynniki środowiskowe warunkujace poziom osiągnięć szkolnych
uczniów gimnazjum

130 Nadzieja Cybulska

216/1926Wpływ czynników indywidualnych i rodzinnych na apiracje edukacyjne
uczniów kończących gimnazjum (na przykładzie badań przeprowadzonych w
Publicznym Gimnazjum w Bornem Sulinowie)

131 Świrko - Pilipczuk Janina

68/55Sytuacja psychospołeczna dzieci poddanych leczeniu w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

132 dr Aleksander Bielawiec

127/2469Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży  na przełomie XX/XXI wieku133 Jerzy Materne

216/1927Postawy młodzieży wobec studiowania134 Jaroni Elżbieta

127/2470Aspiracje edukacyjne uczniów gimnazjum135 Janina Świrko-Pilipczuk



68/335Młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
wobec problemu współczesnej rzeczywistości

136 Włodzimierz Krysiak

238/1303brak zgody;
Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów szkoły
podstawowej (na przykładzie uczniów klas III i VI)

137 Stachura Artur

192/705Czynniki determinujące aspiracje edukacyjne młodzieży klas starszych w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim

138 Zacha Zdzisław

127/2654Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy interpesonalne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

139 Włodzimierz Krysiak

127/2471Wp lyw środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów klas  V-VI
szkoły podstawowej

140 Nadzieja Cybulska

68/336Aspiracje edukacyjne młodzieży we współczesnej rodzinie141 Kazimierz Wenta

216/1996Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczecińskim142 Kromolicka Barbara

127/2472Stan świadomości ekologicznej uczniów klas I-III143 Nadzieja Cybulska

68/241Programy zintegrowanej edukacji a osiągnięcia szkolne dzieci144 Elżbieta Jaroni

216/1851Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a gotowość szkolna dziecka145 Górska Lucyna

15/9816Zabawa dowolna jako przejaw aktywności własnej dziecka w wieku
przedszkolnym.

146 Kazimierz Jaskot

216/1852brak zgody/ Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów
klas III

147 Zimny Tomasz

15/9768Środowiskowe uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych.148 E. Jaroń

127/2858Agresja wśród starszych uczniów szkoły podstawowej149 Kazimierz Jaskot

216/1853Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły postawowej nr 2
im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu w latach 1966-2007 r.

150 Koźmian Danuta

68/337Postawy społeczne młodzieży wiejskiej w województwie
zachodniopomorskim

151 Kazimierz Wenta

127/2737Poziom zdrowotności uczniów szkoły gimnazjalnej152 Kazimierz Jaskot

68/56Dziecko z rodziny problemowej. Studium w aspekcie pomocy społecznej153 Materne Jerzy

127/2473Efektywność edukacji muzycznej w gimnazjum154 Elżbieta Jaroni

15/9769Działalność społeczno - wychowawcza i dydaktyczna Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Renicach w latach 1949 - 1999

155 Danuta Koźmian

127/2738Nowe subkultury młodzieżowe powstałe na przełomie XX i XXI wieku156 Kazimierz Wenta

127/2739Wpływ metod aktywizujących na osiągnięcia szkolne uczniów z muzyki w
klasie V

157 Franciszek Bereźnicki

192/710Rola telewizji w zagospodarowaniu czasu wolnego w rodzinie158 Sowiński Andrzej

127/2740Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej159 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2554Obraz wszechświata w oczach dziecka przedszkolnego.160 Maria Czerepaniak - Walczak

68/242Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin niepełnych161 Franciszek Bereźnicki

216/1854Przywracanie dziecka osieroconego społecznie rodzinie naturalnej i jego
uwarunkowania

162 Szumilas Katarzyna

68/243Współczesna edukacja wobec problemu rozwoju ucznia zdolnego163 Materne Jerzy

216/1928Dojrzałość szkolna w grupie przedszkolnej dzieci 6-letnich164 Świrko - Pilipczuk Janina

127/3028Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej a przygotowanie dziecka do szkoły.165 Franciszek Bereźnicki

32/178Dojrzałość szkolna dzieci a ich powodzenia w nauce.166 Helena Łaś

127/2859Praca nad sobą młodzieży licealnej w praktyce167 Andrzej Sowiński

216/1855brak zgody/ Dzialalność opiekuńczo-wychowawcza Domu Dziecka w Barlinku
w aspekcie procesu usamodzielnienia wychowanków placówki w latach
1967-2007.

168 Kromolicka Barbara

68/244wpływ struktury społecznej rodziny na czas wolny dzieci szkoły podstawowej169 Bereźnicki Franciszek

127/2655Agresywne zachowania dzieci 6-letnich a ich dojrzałość szkolna.170 Elżbieta Jaroni

127/2860Wpływ czynników rodzinnych na poziom wyników nauczania uczniów klas V i
VI

171 Nadzieja Cybulska

68/338Wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki
szkolnej

172 Bereźnicki Franciszek



192/1134Umiejętnośc samodzielnego studiowania studentów studió licencjackich
Uniwersytetu Szczecińskiego.

173 Świrko - Pilipczuk Janina

68/57Wartości preferowane przez młodzież wiejską i miejską174 dr Aleksander Bielawiec

216/1856Zachowania autoagresywne osób tymczasowo aresztowanych175 Krysiak Włodzimierz

68/245Umiejętność studiowania studentów pedagogiki176 Janina Świrko-Pilipczuk

127/3029Normy moralne w świadomości młodzieży licealnej.177 Jacka Mańczaka

32/177Wartości preferowane przez młodzież z ruchu światło - życie.178 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2656Autorytet wychowawcy klasy a pzrejawiane postawy interpersonalne dzieci w
średnim wieku szkolnym.

179 Włodzimierz Krysiak

127/3030Autorytet wychowawcy klasy, a przejawianie postaw interpersonalnych u
dzieci w średnim wieku szkolnym.

180 Włodzimierz Krysiak

127/2474Działąlność społeczno-pedagogiczna Stowarzyszenia-Koła Pomocy
Specjalnej Troski  "Razem" w Sulęcinie

181 Danuta Kożmian

68/339Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości182 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2741Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących
kształconych w systemie integracyjnym

183 Helena Łaś

68/340Działalność, wychowawcza, opiekuńcza, dydaktyczna Domu Dziecka nr 1 w
Stargardzie Szczecińskim w latach 1946-2000

184 Koźmian Danuta

238/1304Rola ojca w rodzinie w percepcji mężczyzny czasowo nieobecnego185 Żółkowska Teresa

127/2657Wartości i antywartości współczesnej młodzieży.186 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2742Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego187 Franciszek Bereźnicki

127/2475Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów klas licealnych188 Nadzieja Cybulska

127/2476Wpływ środowiska rodzinnego na poziom osiągnięć w nauce uczniów szkół
średnich (na przykładzie Liceum Ekonomicznego).

189 Nadzieja Cybulska

68/58Postawy rodzicielskie a zachowania społeczne dzieci w młodszym wieku
szkolnym

190 Materne Jerzy

15/9770Nagrody i kary stosowane w rodzinie i szkole wobec dzieci.191 Aleksander Bielawiec

192/1135Czynniki wpływające na alkoholizowanie się uczniów Technikum
Drogownictwa i Szkoły Zawodowej w Międzyrzeczu.

192 Żółkowska Teresa

15/9771Rola zwodowa współczesnego Nauczyciela. Studium w aspekcie aktualnych
przemian społecznych i cywilizacyjnych.

193 Jerzy Materne

216/1857Oczekiwania rodziców trzy i czteroletnich dzieci wobec nauczyciela
przedszkola

194 Czerepaniak - Walczak Maria

68/341Dojrzałość społeczna dzieci głuchych i jej uwarunkowania195 FRANCISZEK BEREŹNICKI

192/713Wiedza studentów na temat myslenia twórczego i metod nauczania
rozwijających to myślenie u dzieci z klas początkowych

196 Jaroni Elżbieta

238/1305Grafika komputerowa w szkołach licealnych197 Perzycka Elżbieta

127/2743Akceptacja własnej szkoły przez uczniów.198 Kazimierz Jaskot

127/2555Wartości rozwojowe zabawki.199 Janina Świrko - Pilipczuk

68/246Wpływ rodziny wiejskiej na osiągnięcia szkolne dzieci200 Janina Świrko-Pilipczuk

192/1136Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.201 Kromolicka Barbara

127/2477Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne dzieci202 Elżbieta Jaroni

127/2658Zajęcia pozalekcyjne w szkole w opinii uczniów gimazjum.203 nadzieja Cybulska

68/342Ocena opisowa w świetle opinii nauczycieli, rodziców i dzieci.204 Franciszek Bereźnicki

178/2183Wycieczki formą edukacji w szkołach podstawowych205 Bereźnicki Franciszek

127/3031Agresja wśród uczniów gimnazjum.206 Teresa Żółkowska

127/3032Podmiotowość w opinii nastoletnich wychowanków domu dziecka.207 Wiesław Andrukowicz

127/2861Walory wycieczek szkolnych w opinii uczniów szkoły podstawowej208 Nadzieja Cybulska

216/1929Formy spedzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną209 Sowiński Andrzej

127/3033Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej210 Franciszek Bereźnicki

68/247Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania aspiracji młodzieży
gimnazjalnej

211 dr Janina Świrko-Pilipczuk



127/2862Internet, a aktywność poznawcza ucznia212 Kazimierz Jaskot

127/2863Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

213 Włodzimierz Krysiak

216/1858 Wychowanie w rodzinie a oddziaływanie środków masowej komunikacji na
rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym

214 Górska Lucyna

127/2864Sztuka wychowania Ludwiki Jeleńskiej ( 1885 - 1961 ) jako koncepcja
pedagogiki wczesnoszkolnej

215 Danuta Koźmian

127/2659Wpływ zabaw dydaktycznych na osiągnięcia szkolne dzieci sześcioletnich.216 Nadzieja Cybulska

192/716Procesy dewiacyjne wśród młodzieży gimnazjalnej w Świnoujściu a
profilaktyka i jej efekty

217 Zacha Zdzisław

216/1930Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół zawodowych218 Jaroni Elżbieta

127/2478Wpływ sytuacji rodzinnej na poziom wyników szkolnych uczniów klas
gimnazjalnych

219 Nadzieja Cybulska

127/2660Rola wychowawcy w resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu
Karnego w Gorzowie Wlkp.

220 Barbara Kromolicka

68/248Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną uczniów klas
trzecich

221 Nadzieja Cybulska

192/718Istota i fenomen agresji dzieci w przedszkolu222 Andrukowicz Wiesław

127/2865Zjawisko przemocy uczniów starszych wobec rozpoczynających naukę w
gimnazjum

223 Kazimierz Jaskot

192/1137Przemoc w rodzinach korzystających z pomocy socjalnej.224 Wenta Kazimierz

127/2663Zatrudnienie i kształcenie jako forma resocjalizacji osób pozbawionych
wolności.

225 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1138Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

226 Krysiak Włodzimierz

127/2866Rola gier dydaktycznych w kształtowaniu mowy i myślenia dzieci w klasie II227 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3034Świat dorosłych w wyobrażeniach dziecka228 Elżbieta Jaroni

127/2556Wpływ agresji na powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów klas IV - VI.229 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2744Problemy społeczne, oświatowe i wychowawcze na łamach czasopisma
"Kościół nad Odrą i Bałtykiem"

230 Danuta Koźmian

127/3035Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
Babinku - Gminie Banie w latach 1949 - 2004

231 Danuta Koźmian

216/1931Sytuacja dzieca w rodzinie niepełnej a jego wyniki w nauce232 Bereźnicki Franciszek

192/1139Hierarchia wartosci młodziezy licealnej.233 Świrko - Pilipczuk Janina

127/3036Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty kształcenia przyrodniczego dzieci 6 -
letnich z "Poznawania przyrody"

234 Nadzieja Cybulska

68/249Dydaktyczne środki zapobiegania niepowodzeniom w nauce235 Bereźnicki Franciszek

68/250Wybrane czynniki rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas pierwszych
gimnazjum

236 dr Nadzieja Cybulska

127/3037Wiedza i postawy młodzieży licealnej na temat HIV/AIDS237 Wiesław Andrukowicz

127/2867Problemy edukacyjne młodzieży wiejskiej. Studium w aspekcie
przełamywania barier społecznych i środowiskowych

238 Jerzy Materne

68/343Środowisko rodzinne a osiągnięcia na nauce uczniów klas początkowych239 Franciszek Bereźnicki

192/1140Postawy uczniów gimnazjum wobec zjawiska przemocy i agresji.240 Jaroni Elżbieta

192/719Obraz pracy jako wartości w opinii współczesnej młodzieży241 Andrukowicz Wiesław

238/1306Wybrane uwarunkowania kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym242 Świrko - Pilipczuk Janina

127/3038Wiedza nauczycieli na temat zabawy i jej wykorzystania w edukacji
zintegrowanej.

243 Elżbieta Jaroni

15/9817Aspiracje rodzinne dzieci z rodzin pozostających pod nadzorem kuratora
sądowego.

244 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2557Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów.245 Elzbieta Jaroni

127/3039Problemy dydaktyczno - wychowawcze młodzieży gimnazjalnej zagrożonej
narkomanią.

246 Wiesław Andrukowicz

192/720Rola oddziaływań wychowawczych w zakresie przystosowania się do
warunków izolacji więziennej

247 Świrko - Pilipczuk Janina



127/2662Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły podstawowej nr
1 w Pile im. Staniasława Staszica w latach 1945-2004.

248 Danuta Koźmian

192/1141Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
przez dzieci w młodszym wieku szkolnym.

249 Krysiak Włodzimierz

192/1142Macierzyństwo kobiet aktywnych zawodowo.250 Kromolicka Barbara

127/2661Świadomość prawa do pracy osób na warunkowych zwolnieniach.251 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1859brak zgody/ Formy agresji na podstawie czasopism młodzieżowych: Twist,
Victor Gimnazjalista.

252 Czerepaniak - Walczak Maria

192/721Funkcjonowanie ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego dla
dzieci niepełnosprawnych

253 Mańczak Jacek

192/722Świadomość zdrowotna uczniów klas szóstych szkoły podstawowej254 Cybulska Nadzieja

68/251Działalnośc dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza Szkoły Podstawowej nr
9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. w latach 1976-2001

255 Koźmian Danuta

68/344Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości256 Włodzimierz Krysiak

127/3040Wiedza uczniów klas V z ochrony środowiska przyrodniczego.257 Nadzieja Cybulska

127/3041Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym.258 Teresa Żółkowska

216/1932Wiedza studentów pedagogiki w zakresie występowania zjawiska agresji
wśród młodzieży

259 Cybulska Nadzieja

127/2479Wiedza studentów pedagogiki na temat ucznia zdolnego260 Elżbieta Jaroni

32/179Bezrobocie rodziców a niepowodzenia szkolne dzieci.261 Kazimierz Wenta

127/2868Wiedza uczniów klas licealnych w zakresie ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego ( na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach
)

262 Nadzieja Cybulska

192/723Czas wolny osób niepełnosprawnych intelektualnie263 Korpaczewska Iwona

238/1307Wpływ telewizji na wartości rozpoznawane i akceptowane przez osoby
niepełnosprawne psychoruchowo

264 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2869Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na dojrzałość szkolną dziecka265 Wiesław Andrukowicz

127/2558Atmosfera wychowawcza w rodzinie niepełnej a sytacja szkolna dzieci.266 Franciszka Bereźnicki

127/3042Poziom rozumienia norm moralnych u dzieci w starszym wieku szkolnym.267 Kazimierz Jaskot

127/3043Komunikowanie się nauczyciela z uczniem.268 Janina Świrko - Pilipczuk

32/180Wpływ interwencji policyjnych na zapobieganie przemocy w rodzinie.269 Kazimierz Jaskot

238/1308Autorytet nauczyciela w relacjach z uczniem gimnazjum270 Świrko - Pilipczuk Janina

192/724Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
35 w Szczecinie w latach 1987-2006

271 Koźmian Danuta

127/2480Uwarunkowania szkolne i rodzinne aspiracji edukacyjnych ( na przykładzie
klasy piątej szkoły podstawowej i drugiej gimnazjalnej)

272 Janina Świrko - Pilipczuk

15/9772Partnerstwo wychowawców i wychowanków we współczesnym internacie
szkolnym. Studium w aspekcie pedeutologii.

273 Jerzy Materne

216/1933Stosunek do ucznia zdolnego w gimnazjum w opinii rówieśników274 Ciechanowska Dorota

192/1143Rodzina a niedostosowanie spoęłczne dzieci w wieku gimnazjalnym.275 Żółkowska Teresa

127/2559Czynniki środowieskowe a osiągnięcia szkolne uczniów klas V szkoły
podstawowej.

276 Nadzieja Cybulska

68/345Czynniki wpływające na poczucie samotności wśród osób w starszym wieku277 prof. dr hab. Kazimierz Wenta

68/252Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów (na przykładzie
klas czwartych i piątych szkoły podstawowej)

278 Nadzieja Cybulska

238/1309Wpływ środowiska przedszkolnego na rozwój poznawczy dziecka
sześcioletniego

279 Perzycka Elżbieta

15/9818Wpływ zabaw intencjonalnych na podwyższenie umiejętności
matematycznych uczniów klasy I.

280 Kazimierz Wenta

127/2664Wartości i antywartości uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania przy
Ochotniczym Hufcu Pracy w Strzelcach Krajeńskich

281 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1144Czas wolny mieszkańców wieżowca.282 Czerepaniak - Walczak Maria

68/59Psychospołeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich
podejmujących naukę w środowisku wiejskim

283 dr Aleksander Bielawiec

68/346Przemiany w rodzinie u progu XXI wieku284 Kazimierz Wenta



192/725Postawy młodzieży wobec zjawiska samobójstw285 Stachura Artur

238/1310Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym286 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2665Działalność specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Międzychodzie.

287 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3044Wpływ niepowodzeń szkolnych na zachowania agresywne młodzieży.288 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2745Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych młodzieży klas III gimnazjum nr 10
w Szczecinie

289 Helena Łaś

127/2666Wiedza nauczycieli klas początkowych na temat metod aktywizujacych.290 Elżbieta Jaroni

216/1934Stosunek młodziezy uzależnionej do rozwoju osobistego291 Ciechanowska Dorota

127/2746Warunki rozwoju młodzieży wiejskiej292 Maria Czerepaniak - Walczak

238/1311Współpraca rodziców z nauczycielami w edukacji przedszkolnej293 Perzycka Elżbieta

127/2870Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Analiza socjopedagogiczna.294 Wiesław Andrukowicz

127/3045Funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Golczewie.

295 Teresa Żółkowska

127/2667Założenia pracy oświatowej i organizacji czytelnictwa w poglądach profesor
Heleny radlińskiej /1879-1954/.

296 Danuta Koźmian

127/3046Wiedza nauczycieli szkół średnich dotycząca zjawiska narkomanii wśród
uczniów.

297 Nadzieja Cybulska

127/2871Wpływ przemocy w mediach i grach komputerowych na osiągnięcia szkolne
ucznia.

298 Elżbieta Jaroni

68/60Zadania dydaktyczno - wychowawcze wdrażające dzieci do samodzielności299 dr Wiesław Andrukowicz

127/2872Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klas gimnazjalnych300 Elżbieta Jaroni

68/347Warunki poszanowania prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum301 Maria Czerepaniak-Walczak

127/3047Wokół fenomenu i istoty kłamstwa dzieci w wieku szkolnym.302 Wiesław Andrukowicz

127/2747Autorytet nauczyciela w oczach gimnazjalistów303 Barbara Kromolicka

192/1145Wpływ rysunku na rozwój wybranych procesów poznawczych.304 Jaroni Elżbieta

192/727Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach w latach 1984-2004

305 Koźmian Danuta

238/1312Macierzyństwo kobiet aktywnych zawodowo306 Czerepaniak - Walczak Maria

68/348Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna Publicznego
Przedszkola Nr 65 w Szczecinie w latach 1974-2000

307 Danuta Koźmian

127/2481Wiedza studentów pedagogiki na temat psychospołecznych uwarunkowań
empatii.

308 Elżbieta Jaroni

127/3048Problemy narkomanii wśród uczniów szkół podstawowych i jego
zapobieganie.

309 Franciszek Bereźnicki

216/1935Internet w samokształceniu310 Świrko-Pilipczuk Janina

68/349Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości311 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2560Czynniki wpływające na aktywność ludzi starych na przykładzie domu
pomocy społecznej.

312 Franciszek Bereźnicki

127/3049Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec narkomanii.313 Teresa Żółkowska

127/2873Walory wycieczek szkolnych w opinii uczniów klas IV - VI na przykładzie
miasta Kołobrzeg

314 Nadzieja Cybulska

127/2561Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów klas V szkoły
podstawowej.

315 Nadzieja Cybulska

68/253Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjnych uczniów Zespołu
Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim

316 Janina Świrko-Pilipczuk

127/3050Organizacja życia w rodzinie samotnych rodziców.317 Kazimierz Jaskot

127/2748Uprzedzenia jako przyczyna agresji wśród ludzi dorosłych318 Kazimierz Wenta

127/3051Uroczystości przedszkolne formą podnoszenia kultury pedagogicznej
rodziców.

319 Franciszek Bereźnicki

127/2562Oczekiwana rola nauczyciela w opinii uczniów szkół podstawowych.320 Franciszek Bereźnicki

127/2749Wiedza i postawyuczniów klas gimnazjalnych na temat zjawiska narkomanii.321 Franciszek Bereźnicki

68/350Rehabilitacja dzieci w Szpitalu uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu322 Helena Łaś



216/1997Wiedza nauczycieli postawowych dotycząca walorów wycieczek szkolnych323 Cybulska Nadzieja

192/730Opinie rodziców na temat stosowania kar i nagród w wychowaniu324 Korpaczewska Iwona

68/61Działalnośc dydaktyczna, wychowawczai opiekuńcza Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 im. M.Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. w
latach 1950-2000

325 Koźmian Danuta

192/1146Funkcjonowanie w zespole szkolnym podopiecznych Ośrodka Wsparcia
Rodziny /na podstawie Zespołu Szkół Nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim/.

326 Czerepaniak - Walczak Maria

68/351Sytuacja społeczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym327 Stanisław Wawryniuk

127/2750Wzory wykorzystania czasu wolnego przez żołnierzy zawodowych w dużym
mieście

328 Barbara Kromolicka

68/352Warunki poszanowania prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum329 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2482Działalność opiekuńcza wychowawcza i dydaktyczna Publ.Przedszkola nr.3
im.Cz.Janczarskiego w Świebodzinie w latach 1945-1999

330 Danuta Koźmian

68/62Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa331 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/254Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości332 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/63Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania współczesnej młodzieży w
szkole

333 dr Aleksander Bielawiec

32/181Aktywność dzieci sześcioletnich w przedszkolu.334 Kazimierz Jaskot

68/353Rodzina a trudności wychowawcze dzieci335 Helena Łaś

68/255Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych336 dr Elżbieta Jaroni

68/64Selekcje szkolne w polskiej teorii i praktyce pedagogiczne XX wieku337 Koźmian Danuta

32/182Kształtowanie więzi interpersonalnych w internacie.338 Maria Czerepaniak - Walczak

68/354Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych339 prof. dr hab. Kazimierz Wenta

68/355Bajka, a aktywnośc zabawowa dzieci340 Kazimierz Jaskot

32/183Wpływ przedszkola na dojrzałość szkolną dziecka sześcioletniego.341 Franciszek Bereźnicki

15/9819Organizacja czasu wolnego młodzieży dorastającej w małym mieście.342 Stanisław Wawryniuk

127/3052Wpływ postaw rodzicielskich na poziom rozwoju społecznego młodzieży.343 Kazimierz Jaskot

192/732Rola telewizji w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole344 Sowiński Andrzej

127/2563Efektywność wybranych programów komputerowych w terapii dysleksji.345 Czerepaniak - Walczak Maria

192/733Współpraca przedszkola z rodzicami w kształtowaniu postaw społeczno -
moralnych

346 Bereźnicki Franciszek

127/2874Działalność pedagogiczna, redakcyjna i poglądy pedagogiczne Ottona
Lipkowskiego ( 1907 - 1982 )

347 Danuta Koźmian

127/2875Sieroctwo społeczne w ogniwach edukacji specjalnej na przykładzie
wychowanków internatu przy specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym
w chojnie.

348 Wiesława Rempel

127/3053Przemoc w rodzinie w poglądach i doświadczeniach młodzieży.349 Franciszek Bereźnicki

127/3054Metody i środki dydaktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi
upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w ośrodku
rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczym w Gryficach.

350 Teresa Żółkowska

216/1936Idea integracji w edukacji w swiadomości uczniów i ich rodziców na
podstawie klasy III i V Szkoły Podstawowej w Mrzeżynie

351 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2564Niedostosowanie społeczne wychowanków pogotowia opiekuńczego'352 Bereźnicki Franciszek

216/1998brak zgody/ Kultura pedagogiczna rodziców i jej wpływ na poziom osiągnięć
szkolnych uczniów klas trzecich

353 Cybulska Nadzieja

68/256Uwarunkowania zachowań destrukcyjnych młodzieży na przykładzie
Drezdenka

354 Aleksander Bielawiec

127/2483Współczesna edukacja wobec problemu kształtowania pojęć przyrodniczych
u dzieci. Studium na przykładzie klas początkowych.

355 Jerzy Materne

127/2876Wychowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Studium w
aspekcie wychowawczego wspierania przez szkołę.

356 Jerzy Materne

216/1937Wpływ zabaw dydaktycznych na stan świadomości zdrowotnej dzieci
6-letnich

357 Cybulska Nadzieja

127/2668Przestępczość nieletnich na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w
Międzyrzeczu.

358 Barbara Kromolicka



192/736Wpływ reklamy na osobowość dziecka359 Sowiński Andrzej

192/1147Funkcje czasu wolnego pełnione przez Zespół Muzyki Dawnej "ARS
ANTIQUA'

360 Czerepaniak - Walczak Maria

68/356Wzór osobowy obywatela RP w okresie transformacji ustrojowej361 Kazimierz Wenta

127/2565Czynniki rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas VI sykoz podstawowej362 Nadzieja Cybulska

68/65Osobowość i zawód nauczyciela w polskiej teorii pedagogicznej do 1939 roku363 Koźmian Danuta

68/357Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej kończącej gimnazjum364 prof. zw dr hab. Kazimierz
Jaskot

127/2484Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych365 Włodzimierz Krysiak

68/358Gry komputerowe w zagospodarowaniu czasu wolnego gimnazjalistów366 Maria Czerepaniak-Walczak

127/3055Świadomość ekologiczna uczniów klas VI367 Nadzieja Cybulska

192/737Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie agresywnych
zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym

368 Krysiak Włodzimierz

127/3056Wpływwybranych czynników rodzinnych na poziom wyników nauczania
uczniów III klas gimnazjum.

369 Nadzieja Cybulska

216/1938Organizacja czasu wolnego dzieci objetych instytucjonalną działalnością
opiekuńczo-wychowawczą

370 Sowiński Andrzej

127/2751Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjum371 Włodzimierz Krysiak

15/9773Helna Radlińska /1879 - 1954/ jako twórczyni pedagogiki społecznej.372 Danuta Koźmian

68/359Udział młodzieży gimnazjalnej w kulturze fizycznej w postaci zajęć na
pływalni

373 Maria Czerepaniak-Walczak

68/257Gry dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym374 dr Janina Świrko-Pilipczuk

238/1313Rozwój społeczny młodzieży  gimnazjalnej we współczesnym świecie
ponowoczesnym

375 Perzycka Elżbieta

127/2877Sytuacje trudne dzieci w wieku przedszkolnym oraz sposoby raczenia sobie z
nimi

376 Franciszek Bereźnicki

127/2878Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie w latach
1945 - 2003

377 Danuta Koźmian

127/2566Praca społęcznego kutaratora sądowego z osobami dorosłymi.
Pedagogiczne studium hermeneutyczne.

378 Lucyna Górska

127/2752Zachowania aspołeczne wśród młodzieży jako przejaw dysfunkcjonalności
współczesnej rodziny

379 Kazimierz Jaskot

127/2669Wpływ dramy na stan świadomosci ekologicznej dzieci 6-letnich.380 Nadzieja Cybulska

192/738Aspiracje zawodowe dzieci dwunastoletnich381 Korpaczewska Iwona

127/2879Wartościowanie wykształcenia w rodzinach bezrobotnych382 Jacek Mańczak

127/2567Wiedza studentów pedagogiki na temat problemów występujących w rodzinie
z dzieckiem autystycznym.

383 Elżbieta Jaroni

127/2485Wpływ form przygotowania do startu szkolnego384 Bereźnicki Franciszek

127/2568Aspiracje rodzinne wychowanków domu dzieka.385 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1860Zdrowie jako wartość w świadomości uczniów na przykładzie młodzieży w
wieku 15-18 lat.

386 Czerepaniak - Walczak Maria

127/3057Efektywność zajęć socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży rodzin
alkoholowych.

387 Wiesław Andrukowicz

127/2880Wpływ pracy w grupach na osiągnięcia szkolne uczniów388 Franciszej Bereźnicki

127/3058Postawy uczniów szkoły podstawowej wobec osób niepełnosprawnych i ich
uwarunkowania.

389 Elżbieta Jaroni

127/2753Jakość życia osób niepełnosprawnych390 Barbara Kromolicka

127/2486Rola obywatela w świadomości uczniów klas gimnazjalnych391 Włodzimierz Krysiak

68/360Pozycja społeczna dziecka niepełnosprawnego w szkole integracyjnej392 prof. dr hab. Kazimierz Wenta

68/361Poszanowanie prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum393 Maria Czerepaniak-Walczak

15/9774Wybrane czynniki społeczno - środowiskowe a osiągnięcia szkolne uczniów
w klasach młodszych.

394 Nadzieja Cybulska

127/2881Instytucje wspierające rodzinę na przykładzie miasta i gminy polanów395 Franciszek Bereźnicki



68/362Zachowania agresywne wśród uczniów gimnazjum396 Kazimierz Jaskot

192/739Osiągnięcia szkolne a przejawy agresji wśród uczniów klas licealnych397 Świrko - Pilipczuk Janina

192/741Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny w Stargardzie
Szczecińskim

398 Kromolicka Barbara

68/363Dziecko w rodzinie alkoholowej399 prof. dr hab. Kazimierz Wenta

238/1314Sposób prowadzenia zajęć wychowawczych jako czynnik kształtujący
postawy wychowanków OHP w Strzelcach Krajeńskich

400 Stachura Artur

127/3059Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy w Bobrowie.401 Wiesław Andrukowicz

15/9820Wiedza o narkomanii i jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie.

402 Kazimierz Wenta

127/2754Edukacja pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych na terenie
szczecińskiej izby pielęgniarek i położnych.

403 Barbara Kromolicka

127/2882Media, a aktywność poznawcza ucznia404 Kazimierz Jaskot

192/742Stres u pracowników służb publicznych, jego następstwa i metody zwalczania
na przykładzie staży miejskiej

405 Jackowska Ewa

238/1315Wypalenie zawodowe pracowników ośrodków wsparcia i pomocy406 Kromolicka Barbara

68/66Rola Matki w kształtowaniu atmosfery miłości, obojętności i konfliktu407 dr Wiesław Andrukowicz

68/364Założone i realizowane funkcje pedagoga szkolnego408 Kazimierz Jaskot

302/2184/brak zgody/Opieka nad dzieckiem w rodzinie dysfunkcyjnej409 Sowiński Andrzej

127/3060Przemoc wśród uczniów klas 4 - 6 w szkole podstawowej.410 Teresa Żółkowska

127/3061Rola ojca w organizacji czasu wolnego w rodzinie.411 Andrzej Sowiński

127/2755Warunki poszanowania prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum gminnym412 Maria Czerepaniak - Walczak

15/9821Agresja dziecka w wieku przedszkolnym.413 Kazimierz Jaskot

127/2756Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych414 Włodzimierz Krysiak

238/1316Czasopisma młodzieżowe jako środek seksualnej edukacji415 Czerepaniak - Walczak Maria

192/746Determinanty aspiracji życiowych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego

416 Zacha Zdzisław

68/258Stosunek młodzieży wobec problemów współczesnej rzeczywistości417 Włodzimierz Krysiak

68/365"Szkoła twórcza" w ujęciu Henryka Rowida (18771944) i jej koncepcja na tle
doktryny "Nowego Wychowania"

418 Danuta Koźmian

192/1148Problem kazirodztwa w czasopismach pedagogicznych w latach 2004-2005419 Czerepaniak - Walczak Maria

68/366Postawy rodzicielskie a samoocena dziecka420 Helena Łaś

238/1317Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych w opinii uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

421 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2883Idea pracy nad sobą w świadomości młodzieży szkół licealnych.422 Andrzej Sowiński

192/747Wpływ rodziny niepełnej na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym423 Bereźnicki Franciszek

32/184Rozwój spolęczno - moralny dzieci sześcioletnich.424 Kazimierz Jaskot

32/185Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na rozwój pojęć matematycznych dzieci
sześcioletnich.

425 Helena Łaś

192/748Efektywność wychowawcza czasu wolnego uczniów gimnazjów426 Sowiński Andrzej

127/2884Opinie rodziców na temat funkcjonowania świetlicy szkolnej i ich
uwarunkowania

427 Elżbieta Jaroni

127/3062Wizje pracy pedagogicznej studentów pedagogiki licencjackich studiów
zaocznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie.

428 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3063Stan świadomości ekologicznej wśród uczniów klas VI429 Nadzieja Cybulska

127/3064Postawy młodzieży gimnazjum wobec zjawiska spożywania alkoholu.430 Teresa Żółkowska

68/259Wykształcenie jako wartość młodzieży szkół średnich431 dr Janina Świrko-Pilipczuk

127/2885Determinanty adaptacji do nauki dzieci klas pierwszych w zróżnicowanych
środowiskach lokalnych

432 Zdzisław Zacha

68/67Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa433 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/367Funkcje Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pedagogiczne studium w aspekcie
aktualnej sytuacji społecznej

434 Jerzy Materne



216/1939Znaczenie telewizji w życiu dzieci w średnim wieku szkolnym (11-15 rok
życia)

435 Sowiński Andrzej

68/260Funkcje współczesnego Pogotowiw Opiekuńczego. Studium w aspekcie
aktualnych zagrożeń dziecka i dzieciństwa

436 Jerzy Materne

127/2487Wpływ stosunków rodzinnych na osiągnięcia szkolne uczniów klasy III szkoły
podstawowej

437 Janina Świrko - Pilipczuk

32/186Sytuacja wychowawcza dzieci w rodzinie gdzie nastąpił rozwód.438 Kazimierz Jaskot

127/2886Adaptacja dzieci trzyletnich do środowiska przedszkola439 Kazimierz Jaskot

127/2569Praca tterapeutyczna z dziećmi w świetlicy środowiskowej. Hermeneutyczne
studium pedagogiczne.

440 Lucyna Górska

238/1318Wychowanie do radości życia widziane przez pryzmat działalności
kulturalno-oświatowej Klubu Garnizonowego w Dziwnowie

441 Perzycka Elżbieta

127/2887Funkcjonowanie przedszkola w oczekiwaniach i ocenach rodziców442 Jacek Mańczak

216/1861Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Przedszkola
Publiczego Nr23 w Szczecinie w latach 1966-2007

443 Koźmian Danuta

127/2757Poszanowanie prawa dziecka do rozwoju w gimnazjum444 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2488Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych445 Włodzimierz Krysiak

68/368Koncepcje reformy ustroju szkolnego i ich realizacja w Polsce do końca XX
wieku

446 Danuta Koźmian

68/261Społeczne zróżnicowanie edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym447 Materne Jerzy

127/2888Zainteresowania przedmiotami szkolnymi uczniów kończących naukę w
szkole podstawowej i czynniki je warunkujące.

448 Elżbieta Jaroni

192/752Sposoby zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w Goleniowie

449 Czerepaniak - Walczak Maria

15/9775Wybrane czynniki różnicujące samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym.450 Janina Świrko - Pilipczuk

216/1862Praca opiekuńczo-wychowawcza pedagoga szkolnego z młodzieżą w szkole
ponadgimnazjalnej

451 Kromolicka Barbara

192/754Nagroda i kara w wychowaniu dzieci 5-6-cio letnich w opinii rodziców452 Bereźnicki Franciszek

192/1149Aspiracje edukacyjne uczniów szkół wiejskich.453 Świrko - Pilipczuk Janina

32/187Rozwój i funkcjonowanie Gryfickiego Domu Kultury.454 Kazimerz Wenta

216/1940Zainteresowania młodzieży gimnazjalnej z różnych środowisk455 Jaroni Elżbieta

68/68Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa456 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/69Podstawowe funkcje domu dziecka457 dr Wiesław Andrukowicz

32/188Aktywność wychowawców w realizowaniu zadań internatu szkolnego.458 Kazimierz Jaskot

68/262Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości459 Włodzimierz Krysiak

127/3065Wiedza nauczycieli szkół średnich dotycząca występowania zjawiska agresji
wśród uczniów.

460 Nadzieja Cybulska

192/1150Rozwój poznawczy a osiągnięcia szkolne dzieci z klas początkowych.461 Jaroni Elżbieta

216/1993Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych u
młodzieży

462 Krysiak Włodzimierz

192/756Świadomość zdrowia i żywienia mieszkańców Przybiernowa - aspekty
pedagogiczne

463 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1319System pedagogiczny Marii Montessori (1870-1952) i jego recepcja we
współczesnym wychowaniu przedszkolnym w Polsce

464 Magiera Elżbieta

192/757Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna w świetlicy szkolnej465 Bereźnicki Franciszek

32/189Wzory macierzyństwa w czasopismach kobiecych.466 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2889Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Płotach w latach 1967 - 2003

467 Danuta Koźmian

192/758Wpływ nauczyciela na kształtowanie postaw interpersonlanych dzieci w
przedszkolu

468 Bereźnicki Franciszek

15/9822Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych wobec osób niedostosowanych
społecznie.

469 Helena Łaś

68/263Rola oczekiwana nauczycieli w opinii społeczeństwa wiejskiego470 Franciszek Bereźnicki

216/1941System wartości współczesnej młodzieży471 Andrukowicz Wiesław



127/2570Pracownik służby zdrowia jako osoba wspomagająca wychowanie dzieci z
chorobą nowotworową.

472 Lucyna Górska

127/2758Rola obywatela w świadomości uczniów trzecich klas gimnazjalnych473 Włodzimierz Krysiak

15/9776Problemy narkomanii wśród młodzieży szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim.474 Aleksander Bielawiec

192/759Trudności wychowawcze dzieci sześcioletnich w przedszkolu475 Bereźnicki Franciszek

127/2670Świadomość ekologiczna dzieci sześcioletnich.476 Nadzieja Cybulska

127/2571Wpływ wybranych czynników rodzinnych na osiągnięcia szkolne uczniów kl.
VI szkoły podstawowej /uwzględnienie roli dziadków/.

477 Nadzieja Cybulska

216/1942Przestępczość nieletnich na terenie miasta Szczecina jako ciemna strona
czasu wolnego

478 Sowiński Andrzej

127/2759Czytelnictwo wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym.479 Franciszek Bereźnicki

68/369Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Jnusza Kusocińskiego w Dębicach w latach 1945-2001

480 Koźmian Danuta

192/760Rodzina dotknięta chorobą alkoholową, a sytuacja
wychowawczo-dydaktyczna dziecka

481 Andrukowicz Wiesław

68/264Zagrożenia funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej. Studium w
aspekcie pomocy socjalnej

482 Materne Jerzy

15/9777Samodzielność ucznia szkoły średniej.483 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2572Wiedza studentów pedagogiki na temat dziecka niepełnosprawnego i jego
funkcjonowania w rodzinie.

484 Elżbieta Jaroni

192/1151Trudności w czytaniu i pisaniu w klasie II szkoły podstawowej.485 Jaroni Elżbieta

238/1320Aktywność czytelnicza uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie

486 Żółkowska Teresa

192/761Rodzina czasowo niepełna jako współczesne zjawisko społeczne487 Kromolicka Barbara

127/3066Współwystępowanie postaw rodzicielskich z funkcjonowaniem dziecka w roli
ucznia w młodszym wieku szkolnym.

488 Jacek Mańczak

32/190Świadomość wychowawcza rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

489 Kazimierz Jaskot

15/9823Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci w klasie II na
zajęciach zintegrowanych.

490 Franciszek Bereźnicki

32/191Wpływ literatury na rozwój osobowości dziecka w wieku siedmiu lat.491

127/3067Postawy rodziców wobec zjawiska autyzmu dziecięcego.492 Teresa Żółkowska

68/265Stosunek emocjonalny uczniów klas gimnazjalnych do wychowawcy a ich
osiągnięcia szkolne

493 Elżbieta Jaroni

68/370Janusz Jędrzejowicz (1885-1951), działalność i poglądy pedagogiczne
prezentowane na łamach czasopism pedagogicznych (ze szczególnym
uwzględnieniem czasopisma "Zrąb")

494 Danuta Koźmian

68/71Wpływ działalności dydaktyczno - wychowawczej internatu na osiągnięcia
szkolne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

495 dr Wiesław Andrukiewicz

68/266Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów z klas początkujących w
środowisku miasta i wsi

496 Elżbieta Jaroni

68/70Kompetencje zawodowe pedagoga szkolnego497 dr Wiesław Andrukowicz

127/2760Współpraca przedszkola z rodziną dziecka sześcioletniego.498 Helena Łaś

127/2761Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym499 Franciszek Bereźnicki

216/1943Rola nauczyciela w organizacji czasu wolnego uczniów w średnim wieku
szkolnym

500 Sowiński Andrzej

238/1321Aspiracje młodzieży szkół ponadgimnazjalnych501 Świrko - Pilipczuk Janina

68/371Rozwiązywanie problemów przez dzieci w wieku przedszkolnym502 Franciszek Bereźnicki

68/372Rola świetlicy szkolnej w przezwyciężeniu niepowodzeń w nauce uczniów
klas początkujących

503 Franciszek Bereźnicki

216/1944brak zgody/ Świadomość ekologiczna dzieci 6-letnich504 Cybulska Nadzieja

68/72Profilaktyka alkoholowa w Gorzowskich szkołach505 dr Aleksander Bielawiec

127/2890Świadomość ekologiczna dzieci sześcioletnich506 Nadzieja Cybulska

127/2671Promocja zdrowia w gimazjum.507 Nadzieja Cybulska



68/267Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości508 Włodzimierz Krysiak

127/2672Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawianie postaw
interpersonalnych dzieci w średnim wieku szkolnym.

509 Włodzimierz Krysiak

15/9778Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawianie postawy
interpersonalnej uczniów w średnim wieku szkolnym.

510 Włodzimierz Krysiak

127/3068Organizacja czasu wolnego młodzieży zamieszkałej w internacie.511 Andrzej Sowiński

127/2673Pobyt w internacie z zainteresowania młodzieży oraz ich osiagnięcia szkolne512 Elzbieta Jaroni

192/763Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży licealnej

513 Krysiak Włodzimierz

127/3069Zachowania agresywne w szkole w poglądach i doświadczeniach uczniów.514 Jacek Mańczak

127/3070Znajomość zjawiska molestowania seksualnego nieletnich przez
mieszkańców Stargardu Szczecińskiego.

515 Jaskot Kazimierz

238/1322Funkcjonowanie uczniów z rodzin bezrobotnych na terenie powiatu
łobezkiego

516 Perzycka Elżbieta

127/2489Świadomość ekologiczna średniego personelu medycznego na przykładzie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego-Zespołu Szpitalnego w
Gorzowie

517 Nadzieja Cybulska

216/1863Funkcje Rady Rodziców w szkole518 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2573Wpływ uwarunkowań środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów
klas IV.

519 Nadzieja Cybulska

192/1152Świadomość ekologiczna dzieci sześcioletnich na przykładzie dzieci ze
środowiska wiejskiego.

520 Cybulska Nadzieja

127/2891Dojrzałość społeczna uczniów w średnim wieku szkolnym521 Jacek Mańczak

127/3071Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy społeczne u
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

522 Włodzimierz Krysiak

127/2892Zagrożenie alkoholizmem młodzieży gimnazjalnej523 Jacek Mańczak

15/9824Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w klasie III.524 Franciszek Bereźnicki

15/9779Rodzina jako czynnik warunkujący osiągnięcia szkolne.525 Janina Świrko - Pilipczuk

68/373Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli szkół ogólnokształcących i
placówek specjalnych

526 Helena Łaś

238/1323Fenomen sekt. Studium pedagogiczne w aspekcie wychowania w rodzinie527 Dziaczkowska Lucyna

15/9825Rodzina patologiczna a funkcjonowanie dziecka w klasie szkolnej.528 Helena Łaś

127/3072Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy społeczne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

529 Włodzimierz Krysiak

216/1945Nieletni w Policyjnej Izbie Dziecka530 Bereźnicki Franciszek

127/2490Działalność dydakktyczna,wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
nr 15 im.Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp.w latach 1964-2002

531 Danuta Koźmian

13/59Funkcjonowanie przedszkola integracyjnego. Studium w aspekcie aktualnych
wyzwań cywilizacyjnych.

532 Jerzy Materne

127/2893Funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w
Gryficach

533 Wiesława Rempel

216/1946Stan świadomości zdrowotnej uczniów nauczania zintegrowanego534 Cybulska Nadzieja

68/374Subkultura grup rówieśniczych młodzieży niedostosowanej535 Stanisław Wawryniuk

68/375Przezwyciężanie trudności w czytaniu dzieci dyslektycznych  na przykładzie
zespołu korekcyjno-wyrównawczego

536 Helena Łaś

68/376Allocentryzm w układzie postaw młodzieży licealnej537 Stanisław Wawryniuk

238/1324Alkoholizm rodziców a sytuacja szkolna dzieci w klasach IV-VI Szkoły
Podstawowej

538 Żółkowska Teresa

127/2762Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny. Studium w aspekcie
zjawiska ucieczek młodzieży do sekt

539 Jerzy Materne

192/765Formy spędzania czasu wolnego przez jedynaków i ich rówieśników w
młodszym wieku szkolnym

540 Sowiński Andrzej

238/1325Poczucie szczęścia według dorosłych dzieci alkoholików541 Perzycka Elżbieta

127/2574Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

542 Włodzimierz Krysiak

192/1153Aspiracje uczniów szkół licealnych i zawodowych.543 Żółkowska Teresa



192/1154Środowiskowe uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży.544 Żółkowska Teresa

68/73Działalnośc i myśl pedagogiczna ks.  Michała Sopoćko /1888-1975/545 Koźmian Danuta

127/2491Działalność dydaktyczna ,wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2  im.XX-lecia PRL w latach  1945-99 w Wieleniu

546 Danuta Koźmian

238/1326Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół nr 2
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach w latach
1967-2007

547 Magiera Elżbieta

127/3073Możliwość wykorzystania harcerskiej metody wychowawczej w profilaktyce
niedostosowania społecznego.

548 Andrzej Sowiński

68/377Postawy młodzieży wobec narkomanii. Studium w aspekcie pedagogiki
społecznej

549 Jerzy Materne

216/1947Postawy przełożonych w życiu zawodowym policjantów550 Wenta Kazimierz

68/268Czynniki rodzinne a aspekty szkolne uczniów klas gimnazjalnych551 Nadzieja Cybulska

127/2763Geneza przestępczości nieletnich. Studium w aspekcie pedagogiki rodziny552 Jerzy Materne

216/1864Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy społeczne
uczniów gimnazjum

553 Krysiak Włodzimierz

192/1155Wiedza studentó pedagogiki na temat wybranych koncepcji metodycznych
wykorzystywanych w edukacji wczesnoszkolnej.

554 Jaroni Elżbieta

68/378Patologia społeczna w środowisku wiejskim555 Stanisław Wawryniuk

192/766Społeczne czynniki zagrożenia narkomanią wśród młodzieży szkolnej556 Mańczak Jacek

216/1948Społeczny odbiór osób upośledzonych umysłowo557 Ciechanowska Dorota

127/3074Szkolne uwarunkowania niepowodzeń w nauce u uczniów w młodszym wieku
szkolnym.

558 Janina Świrko - Pilipczuk

68/379Stosunek uczniów klas V-VI do nauki języka angielskiego (na przykładzie
środowiska miejskiego)

559 Kazimierz Jaskot

216/1949Wpływ wybranych czynników środowiska rodzinnego na poziom wyników
nauczania uczniów szkoły podstawowej

560 Cybulska Nadzieja

127/2575Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1981-2003.

561 Danuta Koźmian

68/380Udzielanie i przyjmowanie pomocy a samoocena uczniów562 Kazimierz Jaskot

127/2894Rozwój dzieci przedszkolnych a ich aktywność563 Franciszek Bereźnicki

127/2674Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy interpersonalne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

564 Włodzimierz Krysiak

127/2764Postawy rodzicielskie, a osiągnięcia szkolne uczniów klas trzecich565 Franciszek Bereźnicki

192/767Kompetencje matematyczne dziecka sześcioletniego566 Bereźnicki Franciszek

127/2895Wychowawcze funkcjonowanie rodzin zastępczych. Studium w aspekcie
aktualnych przemian społecznych.

567 Jerzy Materne

15/9780Indywidualne cechy różnicujące osiągnięcia szkolne uczniów klas IV w
zakresie języka polskiego.

568 Janina Świrko - Pilipczuk

192/769Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku
Kultury w Wolinie 

569 Czerepaniak - Walczak Maria

68/269Funkcje wychowawcy pełnione w Zakładzie Karnym typu półotwartego570 Franciszek Bereźnicki

68/381Zaniedbania wychowawcze w rodzinie. Hermeneutyczne studium w aspekcie
ucieczek dzieci z domu rodzinnego

571 Jerzy Materne

192/770Wzory relacji rodzinnych prezentowane na łamach wybranych czasopism
młodzieżowych

572 Czerepaniak - Walczak Maria

68/270Wiedza studentów pedagogiki na temat autyzmu573 Elżbieta Jaroni

32/192Wzory zachowań dewiacyjnych młodziezy w srednim mieście.574 Stanisław Wawryniuk

127/2896Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na adaptację i wyniki w nauce
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

575 Zdzisław Zacha

216/1950Atmosfera wychowawcza w rodzinie a rozwój społeczny dziecka i jego
osiągnięcia szkolne

576 Jaroni Elżbieta

127/3075Czas wolny uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych.577 Andrzej Sowiński

178/2184Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów578 Andrukowicz Wiesław



68/382Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i praktyczna nauka
zawodu w Medycznym studium zawodowym nr 2 imieniem bohaterów
Powstania Warszawskiego w Szczecinie w latach 1948-2000

579 Danuta Koźmian

127/3076Szanse i zagrożenia czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej.580 Andrzej Sowiński

302/663Rodzinne uwarunkowania agresji u dzieci581 Ramik-Mażewska Irena

192/771Działalnośc organizacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Dzomu Dziecka nr 1
w Stargardzie Szczecińskim

582 Koźmian Danuta

127/2765Aspiracje edukacyjno - zawodowe młodzieży583 Kazimierz Wenta

68/74Niepowodzenia szkolne dzieci a wybrane deficyty rozwojowe584 dr Wiesław Andrukowicz

127/2675Uczęszczanie na zajęcia organizowane przez dom kultury, a osiągnięcia
szkolne dzieci.

585 Elzbieta Jaroni

68/75Psychospołeczne uwarunkowania palenia papierosów przez młodzież
szkolną

586 dr Aleksander Bielawiec

15/9826Zachowania dzieci przedszkolnych w zabawach zespołowych.587 Kazimierz Jaskot

127/2766Postrzeganie postaw rodziców przez dziecko a jego przystosowanie szkolne.588 Helena Łaś

127/2492Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych589 Włodzimierz Krysiak

192/772Analiza porównawcza funkcjonowania dzieci w roli ucznia z rodzin
dotkniętych i niedotkniętych alkoholizmen

590 Mańczak Jacek

238/1327Nastawienia nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, a przejawiane postawy
intrapersonalne młodzieży

591 Krysiak Włodzimierz

127/2897Rola ojca w procesie samowychowania młodzieży starszych klas szkoły
podstawowej

592 Andrzej Sowiński

192/773Świadomość zdrowotna młodych matek593 Cybulska Nadzieja

68/383Programy telewizyjne a agresywne zachowania dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym

594 Łaś Helena

192/774Funkcjonowanie przedszkola w oczekiwaniach i ocenach rodziców595 Mańczak Jacek

127/3077Oferty Samorządu Terytorialnego w Chojnie dotyczące spędzania czasu
wolnego przez młodzież.

596 Andrzej Sowiński

127/2767Uwarunkowania społeczno - psychologiczne przestępczości nieletnich597 Kazimierz Wenta

127/3078Samodzielność dzieci w wieku wczesnoszkolnym.598 Janina Świrko - Pilipczuk

68/384Poszanowanie prawa do rozwoju uczniów gimnazjum599 Maria Czerepaniak-Walczak

192/775Prawo do pracy w świadomości bezrobotnych600 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2576Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

601 Włodzimierz Krysiak

192/776Czas wolny dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem602 Sowiński Andrzej

192/777Wzory zagospodarownia czasu wolnego proponowane w czasopismach
młodziezowych (Victor gimnazjalista, Bravo)

603 Czerepaniak - Walczak Maria

68/385Integracja edukacyjna młodzieży pełno i niepełnosprawnej intelektualnie w
Zespole Szkół zawodowych w Białogardzie

604 Helena Łaś

13/60Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa.605 Włodzimierz Krysiak

68/271Uwarunkowania dojrzałości szkolnej606 prof. zw. dr hab. Framciszek
Bereźnicki

68/272Czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne uczniów niepełnosprawnych w
szkole podstawowej

607 Franciszek Bereźnicki

32/193Zadania pedagoga szkolnego związane z opieką socjalną - ich źródła i
sposoby realizacji w gnminie Białogard.

608 Maria Czerepaniak - Walczak

68/386Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości609 dr hab. Włodzimierz Krysiak

216/1951Kompetencje matematyczne dzieci 6-letnich610 Jaroni Elżbieta

216/1865Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy intrapersonane
uczniów liceum

611 Krysiak Włodzimierz

216/1866Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów szkoły gimnazjalnej

612 Krysiak Włodzimierz

127/2898Idea pracy nas sobą w świadomości młodzieży gimnazjalnej613 Andrzej Sowiński



192/779Preferowany styl wychowania w rodzinie, a internalizacja norm grupowych u
młodzieży gimnazjalnej

614 Krysiak Włodzimierz

127/2577Rodzina samotnej matki.615 Franciszek Bereźnicki

68/387Metody wspierania rozwoju umysłowego dzieci w  wieku przedszkolnym616 Kazimierz Wenta

192/780Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie, a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

617 Krysiak Włodzimierz

127/2578Przemoc fizyczna - pogwałcenie artykułu 19 Konwencji o Prawach Dziecka618 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2768Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych619 Włodzimierz Krysiak

216/1868Pedagogiczne walory funkcjonowania Grupy Usamodzielnień OWR w
Gorzowie Wielkopolskim

620 Kromolicka Barbara

68/388Problem narkomanii młodzieży621 Materne Jerzy

216/1867Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Gminnego Przedszkola
w Widuchowie w latach 1970 do czerwca 2007 

622 Koźmian Danuta

192/1156Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Spedcjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie w latach 1985
- 2006.

623 Koźmian Danuta

68/76Gunkcja samokształceniowa Domu Dziecka624 dr Wiesław Andrukwicz

127/3079Szkoła jako środowisko bezpiecznego rozwoju uczniów. Studium
pedeutologiczne w aspekcie szkoły podstawowej.

625 Jerzy Materne

127/3080Wpływ zabaw twórczych na rozwój kompetencji werbalnych dzieci w wieku
przedszkolnym.

626 Franciszek Bereźnicki

127/2769Popularność ucznia w klasie szkolnej627 Franciszek Bereźnicki

127/2493Przejawy  i przyczyny agresji wsród uczniów klas gimnazjalnych628 Franciszek Bereźnicki

127/2677Oczekiwania rodziców wobec przedszkola629 Elżbieta Jaroni

238/1328Obraz rodziny w reklamie prasowej630 Czerepaniak - Walczak Maria

68/389Rodzina a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży631 prof. dr hab. Kazimierz Wenta

127/2770Trudności wychowawcze w rodzinach zastępczych. Studium na przykładzie
typowego miasta powiatowego w rejonie zachodniopomorskim

632 Jerzy Materne

68/390Problem edukacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Studium w aspekcie
aktualnej sytuacji transformacji społecznej

633 Materne Jerzy

216/1952Istota i fenomen preferowanych wartości przez współczesną młodzież634 Andrukowicz Wiesław

192/781Czas wolny dzieci i młodzieży w Wielgowie635 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2771Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu Małego Dziecka Nr 2 w
Stargardzie Szczecińskim

636 Barbara Kromolicka

127/2899Zaburzenia w zachowaniu się dzieci ( na przykładzie uczniów klas V i VI -
wychowanków świetlicy przy szkole podstawowej nr 2 w Chojnie )

637 Wiesława Rempel

192/1157Obraz młodzieży na łamach czasopism katolickich.638 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2900Wpływ sytuacji stresowych na zachowanie się dzieci w wieku przedszkolnym.639 Franciszek Bereźnicki

192/782Świadomość zdrowotna uczniów w młodszym wieku szkolnym640 Cybulska Nadzieja

68/391Nierówności edukacyjne problemem wciąż aktualnym. Studium w aspekcie
klas początkowych typowej szkoły wiejskiej

641 Materne Jerzy

127/2901Determinanty aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży kończącej
Gimnazjum Publiczne im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach

642 Zdzisław Zacha

216/1869Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie - Trzcińsku Zdroju.643 Kromolicka Barbara

192/783Uzależnienia młodzieży na łamach czasopism644 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1870Oczekiwania rodziców ze środowiska wiejskiegi wobec nauczyciela
przedszkola

645 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2678Autorytet wychowawcy klasy a przejawianie postaw społecznych dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

646 Włodzimierz Krysiak

192/784Stosunek uczniów szkół wieczorowych do samokształcenia647 Ciechanowska Dorota

127/2494Czas wolny 13-15 latków a ich samodzielność648 Janina Świrko-Pilipczuk

192/1158Działalnośc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku powiat Żary w latach 1945-2005.

649 Koźmian Danuta



127/2772Służba więzienna wobec podkultury więźniów w areszcie śledczym w
Szczecinie

650 Barbara Kromolicka

127/2902Walory edukacyjne wycieczekszkolnych w klasach początkowych szkoły
podstawowej.

651 Franciszek Bereźnicki

127/2773Poszanowanie prawa dziecka do czasu wolnego w młodszym wieku
szkolnym

652 Maria Czerepaniak - Walczak

238/1329Aspiracje życiowe a wybory edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej653 Stachura Artur

32/194Uwarunkowania środowiska rodzinnego a osiągnięcia szkolne uczniów klas
początkowych.

654 Franciszek Bereźnicki

127/2903Internet jako środek wspomagający uczenie się szkolne uczniów szkoły
gimnazjalnej

655 Janina Świrko - Pilipczuk

192/787Kultura pedagogiczna rodziców656 Andrukowicz Wiesław

68/273Środowisko rodzinne a poziom dojrzałości do uczenia się matematyki dzieci
sześcioletnich

657 Elżbieta Jaroni

68/392Grupy rówieśnicze młodzieży dorastającej w Gryfinie658 Stanisław Wawryniuk

127/2579Rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej w zajęciach
pozalekcyjnych.

659 Franciszek Bereźnicki

127/2679Rola pogotowia rodzinnego w systemie opieki nad dzieckiem.660 Kromolicka Barbara

32/195Agresja wśród uczniów wiejskiej szkoły podstawowej.661 Kazimierz Wenta

127/3081Wpływ nadużywania alkoholu przez rodziców na dziecko.662 Anna Wolsk

216/1953Sukcesy i niepowodzenia szkolne w opini dzieci i młodzieży663 Andrukowicz Wiesław

68/393Metody przeciwdziałania bezrobociu w powiecie polickim664 Kazimierz Wenta

127/2680Praca jako wartość w resocjalizacji skazanych na podstawie Zakładu karnego
w Gorzowie Wielkopolskim

665 Barbara Kromolicka

192/788Determinanty aspiracji szkolnych i zawodowych młodzieży szkół maturalnych
w środowisku małomiasteczkowym

666 Zacha Zdzisław

192/1159Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych u
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

667 Krysiak Włodzimierz

127/1740Przemoc i agresja w rodzinie wobec kobiet+668 Andrzej Sowiński

238/1330Wartości w planach życiowych młodzieży gimnazjalnej669 Świrko - Pilipczuk Janina

68/394Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości670 Włodzimierz Krysiak

68/77Profilaktyka uzależnień w gorzowskich szkołach671 dr Aleksander Bielawiec

192/1160Aspiracje życiowe gimnazjalistów.672 Wenta Kazimierz

127/2580Budżet czasu wolnego młodzieży w wieku 13-19 lat ze wsi Deszczno.673 Franciszek Bereźnicki

127/2904Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój spostrzegania i myślenia u dzieci
pięcioletnich

674 Elżbieta Jaroni

68/395Adaptacja dziecka w klasie szkolnej675 Franciszek Bereźnicki

68/396Wywiadówka jako forma rozładowywania konfliktów pomiędzy rodziną i
szkołą

676 Kazimierz Jaskot

32/196Postawy rodzicielaskie a funkcjonowanie ucznia w klasie szkolnej.677 Helena Łaś

127/2774Czas wolny uczniów678 Kazimierz Wenta

68/397Sytuacja rodzinna uczniów o zróżnicowanym poziomie sukcesu szkolnego679 Stanisław Wawryniuk

127/2905Funkcje opiekuńczo - wychowawcze rodzin zastępczych680 Jerzy Materne

32/197Wartości nauczycieli szkoły podstawowej w mieście powiatowym.681 Maria Czerepaniak - Walczak

127/3082Funkcjonowanie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim i
umiarkowanym w rodzinie.

682 Teresa Żółkowska

127/2906Przyczyny autoagresji wśród młodzieży szkół średnich683 Wanda Woronowicz

192/790Wpływ samooceny na funkcjonowanie ucznia w szkole684 Świrko - Pilipczuk Janina

68/274Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Ogółnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Drezdenku w latach
1945-2001

685 Danuta Koźmian

238/1331Wpływ terapii zajęciowej na aktywność społeczną osób niepełnosprawnych
intelektualnie

686 Perzycka Elżbieta



15/9781Wybrane czynniki środowiskowe wpływające na poziom osiągnięć szkolnych
uczniów w klasach niższych.

687 Nadzieja Cybulska

127/3083Działalność opiekuńczo - wychowawcza i myśl pedagogiczna Kazimierza
Jeżewskiego ( 1877 - 1948 )

688 Danuta Koźmian

127/2775Udział supermarketów we wspieraniu reformy oświaty689 Maria Czerepaniak - Walczak

68/78Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa690 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/79Działalnośc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. L. Teligi w Myśliborzu w latach 1949-2000

691 prof. dr hab. Danuta Kożmian

127/2581Agresywne zachowania uczniów w średnim wieku szkolnym i ich
środowiskowe uwarunkowania.

692 Elżbieta Jaroni

127/3084Środowiskowe uwarunkowania nadużywania alkoholu przez młodzież szkół
średnich.

693 Anna Wolska

32/198Wpływ aktyności twórczej na osiągnięcia szkolne uczniów klasy III szkoły
podstawowej.

694 Franciszek Bereźnicki

216/1871Edukacja szkolna a problem przemocy seksualnej. Studium na przykłądzie
uczniów szkoły gimnazjalnej

695 Górska Lucyna

68/398Małżeństwo w oczach młodzieży licealnej696 Kazimierz Jaskot

68/80Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
4 im. M. Grzegorzewskiej przy LORO dla dzieci i młodzieży w Świebodzinie
1949-2000

697 Koźmian Danuta

15/9782Droga do "szkoły twórczej" Henryka Rowida (1877 - 1944).698 Danuta Koźmian

127/2776Wpływ środowiska na stosowanie używek wśród uczniów klas gimnazjalnych699 Kazimierz Jaskot

127/2777Zainteresowania czytelnicze młodzieży gimnazjalnej700 Maria Czerepaniak - Walczak

192/792Rola mass mediów elektronicznych w wypełnianiu czasu wolnego uczniów
klas starszych szkoły podstawowej

701 Sowiński Andrzej

192/793Poziom reedukacji specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu w szkole702 Andrukowicz Wiesław

127/2582Wiedza studentów pedagogiki na temat terapii zajęciowej jako formy pomocy
dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

703 Elżbieta Jaroni

15/9827Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym.704 Kazimierz Jaskot

192/794Czas wolny studenta pedagogiki studiów zaocznych705 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2681Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację
interpersonalną w procesie edukacyjnym.

706 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2583Wpływ czynników środowiskowych na efekty nauczania uczniów trzecich klas
gimnazjalnych.

707 Nadzieja Cybulska

127/2584Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów pierwszych klas
gimnazjalnych.

708 Nadzieja Cybulska

127/2495Rodzina jako środowisko wychowawcze. Studium na przykładzie rodzin
zawodowych wojskowych.

709 Jerzy Materne

192/796Telewizyjne wzory zachowań dewiacyjnych w świadomości młodzieży
gimnazjalnej

710 Sowiński Andrzej

127/2778Wychowanie poprzez pracę osób niepełnosprawnych umysłowo711 Kazimierz Wenta

192/1161Aspiracje życiowe licealistów.712 Wenta Kazimierz

127/2682Autorytet nauczyciela - wychowawcy klasy a przejawianie postaw
interpersonalnych.

713 Włodzimierz Krysiak

216/1954Osiągnięcia szkolne dzieci i ich rodzinne uwarunkowania714 Jaroni Elżbieta

216/1955Świadomość zdrowotna dzieci 6-letnich w przedszkolu promującym zdrowie715 Cybulska Nadzieja

192/797Wpływ ćwiczeń dramowych na rozwój poznawczy dziecka sześcioletniego716 Ciechanowska Dorota

68/81Studenckie wyobrażenie siebie natle zmieniającego się społeczeństwa717 dr hab. Włodzimierz Krysiak

192/798Reklama telewizyjna a wartości konsumpcyjne młodzieży licealnej718 Świrko - Pilipczuk Janina

68/399Udzielanie i przyjmowanie pomocy a samoocena uczniów719 prof. zw dr hab. Kazimierz
Jaskot

127/2907Identyfikacja z wzorami zachowań agresywnych w mediach u uczniów klas
młodszych

720 Jacek Mańczak

127/2496Wpływ czynników rodzinnych na osiągnięcia szkolne uczniów klas trzecich721 Nadzieja Cybulska

192/799Zjawisko występowania agresji wśród dzieci klas I-III722 Bereźnicki Franciszek



127/2585Wychowanie dziecka przez zabawę. Studium w aspekcie dziecka w wieku
przedszkolnym.

723 Lucyna Górska

192/800Wpływ reklamy na modele zachowań współczesnej młodziezy licealnej724 Sowiński Andrzej

192/801Przejawy przemocy wobec uczniów w środowisku szkolnym725 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2908Aspiracje edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ich uwarunkowania726 Elżbieta Jaroni

32/199Wpływ postaw rodzicielskich na osiągnięcia szkolne uczniów klas drugich.727 Franciszek Bereźnicki

216/1956Wiedza studentów pedagogiki w zakresie promocji zdrowia728 Cybulska Nadzieja

216/1957Osiągniecia szkolne dzieci ze środowiska wiejskiego i ich uwarunkowania
rodzinne

729 Jaroni Elżbieta

192/802Preferowny styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży

730 Krysiak Włodzimierz

68/400Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości731 Włodzimierz Krysiak

192/1162Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
przez dzieci w młodszym wieku szkolnym.

732 Krysiak Włodzimierz

32/200Rozwój aktywnosci twórczej dzieci pełno - i niepełnosprawnych intelektualnie
w trzecim roku edukacji.

733 Helena Łaś

127/3085Czas wolny dziecka a jego osiągnięcia szkolne.734 Elżbieta Jaroni

127/2497Stan świadomości ekologicznej klas I-III / na przykładzie środowiska
wiejskiego/

735 Nadzieja Cybulska

68/401Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości736 Włodzimierz Krysiak

192/1163Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
grupowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

737 Krysiak Włodzimierz

68/402Realizacja nauczania zintegrowanego w szkole738 Franciszek Bereźnicki

68/275Warunki społeczne, ekonomiczne i funkcje wychowawcze rodzin zesłańców
syberyjskich w latach 1tach 1939-1946

739 Danuta Koźmian

127/2909Wiedza nauczycieli szkół podstawowych na temat zjawiska przemocy wśród
uczniów.

740 Elżbieta Jaroni

127/2910Determinanty dojrzałości szkolnej wychowanków Przedszkola Publicznego nr
4 w pyrzycach

741 Zdzisław Zacha

127/2911Wiedza nauczycieli na temat seksualnego wykorzystywania dzieci.742 Elżbieta Jaroni

15/9828Resocjalizacja i przyczyny powrotu do przestępstwa osób przebywających w
Zakładzie Karnym w Goleniowie.

743 Helena Łaś

192/803Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola
Publicznego nr 53 w Szczecinie w latach 1982-2005

744 Koźmian Danuta

32/201Współpraca szkoły z rodzicami a osiągniecia szkolne uczniów klas I - IV.745 Kazimierz Jskot

192/804Aspiracje edukacyjne nauczycieli przedszkoli746 Korpaczewska Iwona

68/403Aktywność zabawowa dzieci poza przedszkolem747 Kazimierz Jaskot

127/3086Przyczyny trudności w adaptacji do służby wojskowej wśród żołnierzy służby
zasadniczej.

748 Teresa Żółkowska

127/2913Młodociani i ich zachowania przestępcze. Na przykładzie osób osadzonych w
Areszcie Śledczym w Koszalinie

749 Wiesława Rempel

216/1872Style uczenia się młodzieży a wyniki kształcenia750 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2586Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Studium w aspekcie funkcjonowania Zespołu
Kształcenia Specjalnego w Gorzowie Wielkopolskim.

751 Lucyna Górska

127/2912Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
intrapersonalne dzieci w średnim wieku gimnazjalnym.

752 Włodzimierz Krysiak

68/276Edukacja zdrowotna a poziom śwoadomości zdrowotnej uczniów klas V i VI753 Nadzieja Cybulska

68/404Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości754 Włodzimierz Krysiak

216/1958Rola warsztatów terapii zajęciowej w Nowogardzie, w przygotowaniu osób
niepełnosprawnych do aktywizacji zawodowej

755 Bereźnicki Franciszek

15/9829Aspiracje Młodzieży dorastającej w dużym mieście.756 Stanisław Wawryniuk

68/405Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości757 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2779Przystosowanie młodzieży gimnazjalnej do nauki758 Maria Czerepaniak - Walczak



216/1959Przejawy i poziom zachowań agresywnych uczniów klas szóstych szkoły
podstawowej

759 Bereźnicki Franciszek

127/3087Autorytet wychowawcy klasy a przejawianie postaw intrapersonalnych
młodzieży.

760 Włodzimierz Krysiak

15/9830Niedostosowanie młodzieży dorastającej jako problem społeczny.761 Stanisław Wawryniuk

15/9783Wychowanie zdrowotne. Studium w aspekcie współczesnych przemian
cywilizacyjnych.

762 Jerzy Materne

127/2587Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Józefa Wybickiego w Witnicy w latach 1960-2003.

763 Danuta Koźmian

127/2914Alternatywne metody samowychowania w poglądach studentów kierunków
pedagogicznych.

764 Andrzej Sowiński

192/805Samodzielność uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Dzwonowie765 Świrko - Pilipczuk Janina

68/406Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych dzieci w pierwszym etapie
edukacji

766 prof. dr hab. Helena Łaś

127/2683Postawy młodzieży wobec wolontariatu.767 Barbara Kromolicka

127/3088Kurator zawodowy w pracy z dorosłymi podopiecznymi.768 Barbara Kromolicka

15/9784Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy społeczne
dzieci w starszym wieku szkolnym.

769 Włodzimierz Krysiak

15/9785Deprecjacja funkcji opiekuńczo - wychowawczej współczesnego internatu
studium w aspekcie przemian cywilizacyjnych.

770 Jerzy Materne

127/2915Wartości preferowane przez młodzież liceów ogólnokształcących.771 Wiesława Andrukowicz

127/2780Resocjalizacja nieletnich przestępców. Studium w aspekcie aktualnych
wyzwań społecznych.

772 Jerzy Materne

127/2588Sytuacja dziecka w patologicznej rodzinie.773 Franciszek Bereźnicki

127/2684Wpływ wybranych czynników środowiskowych na poziom efektów kształcenia
uczniów klas I gimnazjum.

774 Nadzieja Cybulska

127/3089Satysfakcja zawodowa instruktora terapii zajęciowej.775 Kazimierz Jaskot

192/1164Funkcjeświetlicy szkolnej.776 Cybulska Nadzieja

238/1332Autorytet nauczyciela w relacjach z uczniem ponadgimnazjalnym777 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2916Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy społeczne
dzieci w średnim wieku szkolnym.

778 Włodzimierz Krysiak

238/1333Wpływ środowiska rodzinnego na nadużywanie alkoholu wśród młodzieży
gimnazjalnej

779 Stachura Artur

68/82Wpływ pracy na proces resocjalizacji skazanych780 dr Wiesław Andrukowicz

68/83Funkcja opiekuńcza współczesnej szkoły specjalnej. Studium w aspekcie
aktualnych wyzwań społecznych.

781 Materne Jerzy

127/3090Uzależnienie komputerowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym.782 Kazimierz Jaskot

216/1873Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów szkół gimnazjalnych

783 Krysiak Włodzimierz

127/2498Dojrzałość szkolna dzieci 7-letnich i jej uwarunkowania środowiskowe784 Elżbieta Jaroni

68/407Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie wobec problemów
współczesnej rzeczywistości

785 Włodzimierz Krysiak

192/1165Wypalenie zawodowe pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w
Gorzowie Wielkopolskim.

786 Kromolicka Barbara

127/2917Rodzina a przystosowanie dziecka do przedszkola787 Franciszek Bereźnicki

127/3091Adaptacja dziecka do warunków w przedszkolu i jej uwarunkowania.788 Elżbieta Jaroni

127/2781Współczesne funkcje pedagoga szkolnego. Studium w aspekcje zjawiska
patologii wśród uczniów szkoły podstawowej

789 Jerzy Materne

68/408Przemoc jako problem szkolny w małym mieście790 Wawryniuk Stanisław

192/1166Postawy młodziezy wobec śmierci we współczesnym świaecie.791 Kromolicka Barbara

32/202Dewiacje w srodowisku średniego miasta.792 Stanisłąw Wawryniuk

216/1874brak zgody/ Kontrolowanie uczniów klasy VI przez rodziców i wychowawców793 Zimny Tomasz

127/2685Szkoła środowiskowa na przykładzie Szkoły Podstawowej w Będargowie.794 Barbara Kromolicka

192/809Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych dzieci w wieku 8-16 lat na
przykładzie 

795 Jackowska Ewa



127/2589Wybrane czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów
niepełnosprawnych ruchowo.

796 Nadzieja Cybulska

127/2590Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w starszym wieku szkolnym.

797 Włodzimierz Krysiak

192/1167Oddziaływanie terapeutyczne a funkcjonowanie dziecka autystycznego.798 Żółkowska Teresa

127/2918Niedostosowanie społeczne młodzieży ( na przykładzie uczniów klasy
przysposabiającej do zawodu zespołu szkół w chojnie )

799 Wiesława Rempel

68/409Reforma ustroju szkolnego, a problem zawodu nauczycielskiego w Polsce w
latach dziewięćdziesiątych

800 Koźmian Danuta

192/1168Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1989 - 2006.

801 Koźmian Danuta

216/1875Rola kuratora sadowego w procesie resocjalizacji w opinii nieletnich
sprawców czynów karalnych pozostawionych w warunkach naturalnego
środowiska społecznego

802 Kromolicka Barbara

192/810Ocena funkcjonowania pomocy społecznej z perspektywy podopiecznych803 Kromolicka Barbara

192/811Wykształcenie jako wartość w opinii studentów pedagogiki804 Świrko - Pilipczuk Janina

32/203Czynnik determinujace czytelnictwo uczniów klas młodszych.805 Kazimierz Wenta

68/278Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości806 Włodzimierz Krysiak

127/3092Wpływ sytuacji rodzinnej na osiągnięcia szkolne młodzieży.807 Barbara Kromolicka

127/2782Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza II liceum
ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w latach 1946 - 2002

808 Danuta Koźmian

127/2686Wpływ czynników środowiskowych na poziom osiągnięć szkolnych uczniów
klas gimnazjalnych.

809 Nadzieja Cybulska

68/277Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości810 Włodzimierz Krysiak

216/1876Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela po pierwszym etapie edukacyjnym811 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2919Kultura pedagogiczna rodziców812 Wiesław Andrukowicz

238/1334Wartości w planach życiowych młodzieży813 Świrko - Pilipczuk Janina

15/9786Przygotowanie uczniów szkół średnich do pełnienia ról małżeńskich i
rodzicielskich. Studium w aspekcie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

814 Jerzy Materne

68/410Agresja młodego pokolenia - moda czy krzyk o istnienie815 Kazimierz Wenta

127/3093Obraz własnej osoby w doświadczeniach szkolnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

816 Jacek Mańczak

127/3094Rodzina z problemem alkoholowym a osiągnięcia szkolne dzieci.817 Franciszek Bereźnicki

216/1877Relacje wychowawcze pomiedzy szkoła podstawową a domem rodzinnym
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Studium na
przykładzie klas I-III nauczania zintegrowanego

818 Górska Lucyna

15/9787Działalność wychowawcza i opiekuńcza Państwowego Domu Dziecka w
Gorzowie WLkp. W latach 1945 - 1999

819 Danuta Koźmian

68/84Wpływodziny na rozwój zdolności dzieci820 dr Wiesław Andrukowicz

127/2591Współpraca szkoły i rodziny w zakresie przezwyciężania trudności
dydaktycznych i wychowawczych.

821 Elzbieta Jaroni

192/1169Rola organizacji pozarządowych w systemie pomocy rodzinie.822 Kromolicka Barbara

127/3095Formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów a ich
osiągnięcia w nauce.

823 Andrzej Sowiński

68/85Studium pedagogiczne zjawiska przemocy rodziców wobec dzieci. Typy,
źródła, środki zaradcze.

824 Materne Jerzy

192/813Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej w małym mieście825 Zacha Zdzisław

127/2783Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych826 Włodzimierz Krysiak

192/1170Preferowany styl życia w domu rodzinnym a internalizacja norm grupowych
młodziezy.

827 Krysiak Włodzimierz

192/814Zjawisko narkomanii w opinii uczniów szkół gimnazjalnych828 Cybulska Nadzieja

216/1878brak zgody/ Niedostosowanie społeczne młodzieży gimnazjalnej829 Zimny Tadeusz

192/815Preferowny styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
przez młodzież w wieku gimnazjalnym

830 Krysiak Włodzimierz

68/411Niedostosowanie młodzieży jako problem społeczny w Gryfinie831 Stanisław Wawryniuk



68/86Formy, metody i techniki kształcenia, a problem ucznia zdolnego w klasach
I-III

832 dr Wiesław Andrukowicz

127/2499Samodzielność wychowanków rodzin zastępczych (po ukończeniu 18 lat w
powiecie Strzelecko-Drezdeńskim)

833 Janina Świrko - Pilipczuk

192/817Uwarunkowania indywidualne i rodzinne sukcesu szkolnego834 Świrko - Pilipczuk Janina

192/820Poczucie podmiotowości a korzystanie z prawa do prywatności u młodzieży
przygotowującej się do matury

835 Jackowska Ewa

68/412Odporność emocjonalna osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i
umiarkowanym

836 Helena Łaś

192/1171Niepowodzenia szkolne uczniów szkoły gimnazjalnej w Ośrodku Szkolenia i
Wychowania w barlinku i ich związek z przejawanymi zachowaniami
agresywnymi.

837 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2920Kłamstwo dzieci838 Franciszek Bereźnicki

32/204Uczniowie nieakceptowani w klasie szkolnej.839 Stabisłąw Wawryniuk

68/279Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów Gimnazjum nr 1
w Międzychodzie

840 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2500Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych841 Włodzimierz Krysiak

192/821Uczęszczanie do przedszkola a dojrzałość szkolna dziecka842 Jaroni Elżbieta

68/413Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości843 Włodzimierz Krysiak

127/2501Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych.844 Włodzimierz Krysiak

192/822Wpływ środowiska lokalnego na proces adaptacji dziecka do nauki szkolnej
w środowisku wielkomiejskim

845 Zacha Zdzisław

238/1335Relacje nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami liceum a
przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

846 Krysiak Włodzimierz

216/1879Dzieje Policyjnej Izby Dziecka w Szczecinie, jej działalność
opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja 

847 Koźmian Danuta

127/2921Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

848 Włodzimierz Krysiak

127/2592Współczesny ideał kobiety na łamach czasopism męskich.849 Maria Czerepaniak - Walczak

192/823Preferowny styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm w starszym
wieku szkolnym

850 Krysiak Włodzimierz

15/9788Zachowania agresywne dzieci i młodzieży.851 Aleksander Bielawiec

127/3096Wpływ wielostronnej aktywności na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej.

852 Franciszek Bereźnicki

192/824Motywacja do uczenia się, uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego853 Ciechanowska Dorota

32/205Rodzina a uzdolnienia i zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym.854 Helena Łaś

238/1336Relacje nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami liceum a
przejawiane postawy interpersonalne młodzieży

855 Krysiak Włodzimierz

127/2593Działalność, opiekuńcza, i dydaktyczna Przedszkola Miejskiego w
Dobiegniewie w latach 1984-2003.

856 Danuta Koźmian

68/280Środowisko rodzinne a wyniki kształcenia (na przykładzie klas II Gimnazjum)857 Nadzieje Cybulska

216/1880brak zgody/ Szkolne uwarunkowania aktywności młodziezy gimnazjalnej858 Zimny Tomasz

68/414Wychowanie szkolne wobec problemu pzremocy. Studium w aspekcie
aktualnego zjawiska eskalacji gwałtu.

859 Jerzy Materne

192/825Wychowanie obywatelskie w interpretacji profesora Czesława Majorka
(1938-2002)

860 Koźmian Danuta

68/87Stanisław Karpowicz /1864-1921/ - jako współtwórca pedagogiki społeczne w
Polsce

861 Koźmian Danuta

32/206Czynniki warunkujące pozycję społeczną dziecka w klasie szkoły
podstawowej.

862 Kazimierz Wenta

127/2784Uwarunkowania planów życiowych dziecka z domu dziecka nr 1 w
stargardzie szczecińskim

863 Helena Łaś

127/2502Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych864 Włodzimierz Krysiak

216/1881Autorytet wychowawcy w osrodkach szkolenia i wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy a przejawiane postawy ideowe wychowanków

865 Krysiak Włodzimierz

127/2687Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Kornela makuszyńskiego w Skwierzynie w latach 1988-2004

866 Danuta Koźmian



127/2503Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do szkoły867 Janina Świrko -P ilipczuk

68/281Sytuacja rodzinna dziecka a jego osiągnięcia szkolne868 Elżbieta Jaroni

127/2594Ochrona rodziny z perspektywy pracy rodzinnego kuratora sądowego.869 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1960Wzory spędzania czasu wolnego rodziców i ich dzieci870 Świrko-Pilipczuk Janina

192/827Przyczyny używania narkotyków wśród mlodzieży871 Jackowska Ewa

216/1882Nastawienia nauczycieli akademickich w interakcjach dydaktycznych ze
studentami a przejawiane postawy intelektualne studentów

872 Krysiak Włodzimierz

127/2504Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i praktyczna nauka
zawodu w Zespole Szkół Rolniczego Cenrum Kształcenia Ustawicznego
imienia Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich w latach 1951-2001.

873 Danuta Kożmian

192/1172Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych u
młodzieży.

874 Krysiak Włodzimierz

127/2505Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimanzjalnych.875 Włodzimierz Krysiak

127/2688Wiedza nauczycieli na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jej
uwarunkowania.

876 Elżbieta Jaroni

192/1173Rodzinne uwarunkowania alkoholizowania sie młodzieży.877 Żółkowska Teresa

127/2506Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.878 Franciszek Bereźnicki

127/2922Zaburzenia w zachowaniu się młodzieży ( Na przykładzie uczniów klas III
Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach )

879 Wiesława Rempel

192/829Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawienie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

880 Krysiak Włodzimierz

127/2595Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć uczniów klas IV i V Szkoły
Podstawowej w Baniach.

881 Nadzieja Cybulska

127/2596Rola zabawy w wychowaniu przedszkolnym dzieci.882 Franciszek Bereźnicki

127/2507Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich.883 Janina Świrko - Pilipczuk

216/1883Autorytet nauczyciela-wychowawcy, a przejawiane postawy ideowe
młodzieży

884 Krysiak Włodzimierz

216/1884Autorytet wychowawcy w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy, a przejawiane postawy społeczne wychowanków

885 Krysiak Włodzimierz

68/282Wiedza nauczycieli o uczniu zdolnym i jej uwarunkowania886 Elżbieta Jaroni

68/283Przemoc w rodzinie a osiągnięcia szkolne887 Franciszek Bereźnicki

68/415Rola matki w formowaniu uczuć dziecka ośmioletniego. Studium w aspekcie
aktualnych trudności socjalnych.

888 Jerzy Materne

68/284Współodpowiedzialność rodziny i przedszkola za proces wychowania dzieci889 Jerzy Materne

127/2923Uwarunkowania efektów oddziaływania wychowawczego w rodzinach
patologicznych rodzinnego kuratora sądowego.

890 Zdzisław Zacha

127/2785Motywy podejmowania nauki na studiach rolniczych891 Kazimierz Jaskot

32/207Rodzina dziecka przedszkolnego jako srodowisko wychowawcze.892 Kazimierz Jaskot

68/416Gimnazjum jako czynnik wielostronnego rozwoju.893 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1999Pomoc społeczna w świetle istniejacych uregulowań w Polsce i Unii
Europejskiej

894 Kromolicka Barbara

127/2924Agresja w szkole podstawowej895 Franciszek Bereźnicki

127/2925Wpływ specjalistycznej poradni rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu
polskiego związku głuchych w koszalinie na proces socjalizacji
podopiecznych w wieku szkolnym.

896 Zdzisław Zacha

216/1961Rodzina korzystająca a pomocy społecznej a osiągniecia ich dzieci897 Bereźnicki Franciszek

15/9831Stan świadomości uczniów objętych programem autorskim w zakresie prawa
dziecka do czasu wolnego i wypoczynku.

898 Maria Czerepaniak - Walczak

192/831Telewizyjne wzory osobowe wśród młodzieży gimnazjalnej899 Sowiński Andrzej

192/1174Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym a internalizacja norm
grupowych młodzieży.

900 Krysiak Włodzimierz

127/2689Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.

901 Włodzimierz Krysiak

192/832Terapia autyzmu. Studium w aspekcie uwarunkowań szkolnych902 Szumilas Katarzyna



127/2786Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych u dzieci
niedostosowanych społecznie

903 Włodzimierz Krysiak

302/838Funkcjonowanie ucznia z domu dziecka w klasie szkolnej904 Świrko-Pilipczuk Janina

216/1962Wpływ dramy na stan świadomości ekologicznej dzieci 6-letnich905 Cybulska Nadzieja

127/3097Szkoła środowiskowa na przykładzie sp 53 im. F. Chopina w Szczecinie.906 Barbara Kromolicka

15/9832Poczucie sprawiedliwości w okresie wczesnej adolescencji.907 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2508Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do nauki szkolnej.908 Franciszek Bereźnicki

68/417Poszanowanie warunków do rozwoju w gimnazjum czynnikiem kształtowania
się aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów.

909 Maria Czerepaniak - Walczak

192/833Powodzenia i niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych910 Andrukowicz Wiesław

68/285Wybrane czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów klas IV
szkoły podstawowej

911 Nadzieja Cybulska

178/2185Analiza porównawcza aspiracji edukacyjnych dzieci w starszym wieku
szkolnym w środowisku miejskim i wiejskim

912 Mańczak Jacek

127/2926Przyszły zawód w marzeniach i pracy licealisty nad sobą913 Andrzej Sowiński

216/1963Wpływ dysleksji na naukę języka obcego914 Jaroni Elżbieta

68/418Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w Szczecinie.915 Stanisława Wawryniuk

68/419Poszanowanie praw dziecka do rozwoju w gimnazjum.916 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2927Rola wychowawcy klasy w kierowaniu samowychowaniem uczniów Liceów
Ogólnokształcących

917 Andrzej Sowiński

216/1994uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży uzależnionej od
narkotyków

918 Żółkowska Teresa

192/1175Oddziaływanie rodziny w zakresie rozpoznawania, akceptowania i
realizowania wartości przez młodzież licealną.

919 Świrko - Pilipczuk Janina

127/3098Autorytet nauczyciela - wychowawcy klasy a przejawiane postawy społeczne
u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

920 Włodzimierz Krysiak

192/1176Sytuacja szkolna dzieci dyslektycznych.921 Żółkowska Teresa

192/834Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjum w klasach I-III im.
Ks. Poety Jana Twardowskiego w Marianowie

922 Świrko - Pilipczuk Janina

192/835Rozmowy w internacie jako forma kantaktów społecznych młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych

923 Jackowska Ewa

68/286Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjnych uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim

924 dr Janina Świrko - Pilipczuk

68/420Wyobrażenia i pojęcia dzieci sześcioletnich o zawodach.925 Franciszek Bereźnicki

32/208Adaptacja dzieci niepełnosprawnych ruchowo do warunków internatu.926 Kazimierz Jaskot

127/2787Edukacja kobiety wiejskiej w poglądach Jadwigi Dziubińskiej i Ireny
Kosmowskiej

927 Danuta Koźmian

178/2186Nauczyciele i uczniowie wobec idei wolontariatu928 Kromolicka Barbara

127/2788Studenci uniwersytetu szczecińskiego studiów dziennych w perspektywie
zatrudnienia i bezrobocia

929 Barbara Kromolicka

127/2597Niepokoje matek studium korespondencji do redakcji czasopism kobiecych.930 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1964Współpraca szkoły z rodziną dziecka w młodszym wieku szkolnym931 Bereźnicki Franciszek

238/1337Aspiracje edukayjne młodzieży klas III gimnazjum932 Świrko - Pilipczuk Janina

127/2928Wpływ edukacji nieformalnej na świadomość ekologiczną uczniów klas
gimnazjalnych w międzyzdrojach, na przykładzie wolińskiego parku
narodowego

933 Nadzieja Cybulska

32/209Zainteresowania czytelnicze uczniów pełno - i niepełnosprawnych w klasie II
w Szkole Podstawowej nr 2 i w OSW w Nowogardzie.

934 Helena Łaś

68/287Osiągnięcia szkolne uczniów objetych programem nauki gry w szachy w
trzech pierwszych latach nauczania (w szkole podst. Nr 13 w Gorzowie
Wlkp.)

935 Elżbieta Jaroni

238/1338brak zgody;
Współpraca rodziców ze szkołą wiejską

936 Żółkowska Teresa

127/2929Wpływ bezrobocia na zaburzenia procesu socjalizacji młodzieży w wieku
poszkolnym

937 Zdzisław Zacha



68/288Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowe im.
Wspólnej Europy w Nawodnej w latach 1945-2001

938 Danuta Koźmian

127/3099Przemoc w rodzinie a funkcjonowanie dzieci w szkole.939 Elżbieta Jaroni

127/2930Potrzeby młodzieży oraz formy ich zaspakajania na przykładzie małego
miasta.

940 Wanda Woronowicz

127/2931Wpływ środowiska rodzinnego na powstawanie agresji u dzieci w wieku
dorastania.

941 Wanda Woronowicz

216/1965Agresja w nieformalnych grupach młodziezy funkcjonujących w przestrzeni
czasu wolnego

942 Sowiński Andrzej

127/2789Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych943 Włodzimierz Krysiak

127/2932Agresja ( przemoc ) w świetle wypowiedzi młodzieży gimnazjalnej.944 Wiesława Rempel

192/839Czas wolny uczniów szkoły podstawowej i jego środowiskowe
uwarunkowania

945 Jaroni Elżbieta

216/1966Wiedza uczniów gimnazjum dotycząca wystepowania zjawiska agresji wśród
młodzieży

946 Cybulska Nadzieja

32/210Wpływ rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne uczniów klas I
szkoły podstawowej.

947 Franciszek Bereźnicki

32/211Niepowodzenia szkolne dzieci wiejskich.948 Helena Łaś

127/2690Osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych w zakresie edukacji
polonistycznej i ich rodzinne uwarunkowania.

949 Elżbieta Jaroni

68/289Wpływ mass-mediów na kształtowanie procesów wychowawczych w rodzinie950 Elżbieta Jaroni

127/2509Wpływ środowiska rodzinnego na poziom efektów nauczania uczniów w
młodszym wieku szkolnym.

951 Nadzieja Cybulska

127/3100Aktywność plastyczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu.952 Kazimierz Jaskot

68/290Ocena pracy pedagogoa szkolnego w opinii nauczycieli, uczniów, rodziców953 Franciszek Bereźnicki

127/2691Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawianie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

954 Włodzimierz Krysiak

192/840Praca z uczniem zdolnym w szkołach gimnazjalnych na przykładzie małego
miasta

955 Zacha Zdzisław

127/2510Oczekiwana rola spoęłczna nauczyciela w opinii młodzieży szkół
podstawowych.

956 Franciszek Bereźnicki

127/2598Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci w średnim wieku
szkolnym.

957 Elżbieta Jaroni

127/2790Partnerstwo, uległość i dominacja w małżeństwie958 Barbara Kromolicka

127/2599Samodzielność wychowanków domu dziecka.959 Janina Świrko - Pilipczuk

15/9789Nowy obraz trudności wychowawczych we współczesnej szkole. Studium w
aspekcie transformacji edukacyjnej.

960 Jezry Materne

68/421Postawy społeczne wobec rodziców mających dzieci upośledzone umysłowo.961 Helena Łaś

127/2791Młodzież wobec problemów współeczesnej rzeczywistości962 Włodzimierz Krysiak

127/2511Umiejętność samodzielnego studiowania studentów pedagogiki /na
przykładzie studentów studiów magisterskich/

963 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2692Zainteresowania uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia
pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

964 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2792Rodzina a funkcjonowanie dziecka w klasie szkolnej na przykładzie klasy III
szkoły podstawowej

965 Helena Łaś

68/88Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmienijacego się społeczeństwa966 dr hab. włodzimierz Krysiak

15/9790Lęk występujący u dzieci i młodzieży szkolnej.967 Aleksander Bielawiec

15/9791Psychospołeczne uwarunkowania narkotyzowania się młodzieży.968 Aleksander Bielawiec

127/2793Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych969 Włodzimierz Krysiak

127/2600Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów klas
III.

970 Nadzieja Cybulska

216/1885Czas wolny gimnazjalistów971 Czerepaniak - Walczak Maria

68/291Działalność naukowa i myśl pedagogiczna Zygmunta Karola Mysłakowskiego
(1890-1971)

972 Danuta Koźmian

238/1339Rodzina dysfunkcyjna i jej wpływ na alkoholizowanie się dorosłych973 Świrko - Pilipczuk Janina



15/9792Wychowanie w rodzinie a agresywne zachowanie uczniów w szkole.974 Włodzimierz Krysiak

127/2933Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na kształcenie umysłowe dzieci
sześcioletnich.

975 Wiesław Andrukowicz

127/2934Wpływ aktywizujących metod dydaktycznych na wyniki nauczania - uczenia
się młodzieży gimnazjalnej.

976 Wanda Woronowicz

216/1967Nagroda i kara w systemie wychowawczym szkoły w opinii uczniów i
rodziców

977 Świrko-Pilipczuk Janina

192/842Preferowany styl wychoawnia w rodzinie a internalizacja norm uczniów w
wieku gimnazjalnym

978 Krysiak Włodzimierz

127/2694Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawianie postaw społecznych
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

979 Włodzimierz Krysiak

192/845Przygotowanie studentów pedagogiki do pracy z uczniem dyslektycznym980 Jaroni Elżbieta

127/2794Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół w
Chojnie w latach 1983 - 2002

981 Danuta Koźmian

127/2795Rehabilitacja dzieci niesłyszących w specjalnym ośrodku szkolno -
wychowawczym dla dzieci głuchych im. h. ch. andersena w szczecinie

982 Helena Łaś

127/2601Działalność organizacyjna i spoęłczno - wychowawcza Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Skwierzynie w latach 1984-2003

983 Danuta Koźmian

127/2935Skuteczne pełnienie roli nauczyciela.984 Jerzy Materne

127/2693Postawy nauczycieli edukacji zintegrowanej wobec czasopism.985 Elżbieta Jaroni

238/1340Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym w
szkole podstawowej

986 Perzycka Elżbieta

192/1177Wsparcie spoęłczne rodzin w Gminie Barlinek.987 Kromolicka Barbara

68/422Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna Pszedszkola
Publicznego nr 36 im. U dzieci Neptuna w Szczecinie w latach 1968-2000.

988 Danuta Koźmian

127/2936Analiza porównawcza treści wychowania przyswajanych w rodzinie i szkole.989 Jacek Materne

15/9833Sytuacja wychowawcza w rodzinie dzieci klas I-III w środowisku wiejskim.990 Kazimierz Jaskot

127/2796Telewizja w czasie wolnym ucznia szkoły podstawowej991 Kazimierz Wenta

127/2797Rola obywatela w świadomości uczniów trzecich klas gimnazjalnych992 Włodzimierz Krysiak

127/3101"Społeczno - zawodowa rola dzielnicowego na przykładzie komendy miejskiej
policji w Szczecinie"

993 Barbara Kromolicka

15/9793Wybrane czynniki środowiskowe wpływające na poziom osiągnięć szkolnych
uczniów w klasach I-II

994 Nadzieja Cybulska

192/1178Czynniki wpływające na pozycję spoęłczna ucznia w klasie szkolnej na
podstawie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku.

995 Żółkowska Teresa

13/61Zjawisko sieroctwa społęcznego we współczesnym społęczeństwie polskim.
Studium w aspekcie pedagogiki socjalnej.

996 Jerzy Materne

192/1179Działania resocjalizacyjne kuratora sądowego.997 Wenta Kazimierz

127/2937Oczekiwania wysuwane przez uczniów w średnim wieku szkolnym wobec
nauczyciela - wychowawcy/

998 Jacek Mańczak

127/2512Działalność opiekuńczo - wychowawcza i społeczna Domu im. Św. Alberta w
Gorzowie Wielkopolskim w latach 1989 - 2002

999 Danuta Koźmian

192/1180Religijność w hierarchii wartości współczesnej młodzieży.1000 Kromolicka Barbara

68/423Źródła niepowodzeń w uczeniu się matematyki wśród uczniów klas I-III.1001 Kazimierz Wenta

127/2695Zajęcia pozalekcyjne w opinii uczniów szkoły podstawowej /na przykładzie
Szkoły podstawowej w Bierzwniku/.

1002 Nadzieja Cybulska

32/212Wpływ środowiska rodzinnego na powodzenia i niepowodzenia uczniów klas
III.

1003 Franciszek Bereźnicki

32/213Wartości nauczyciela wiejskiego.1004 Kazimierz Wenta

32/214Wpływ postaw rodzicielskich na osiągnięcia szkolne uczniów klas III.1005 Franciszek Bereźnicki

68/424Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w
klasie szkolnej szkoły ogólnodostępnej.

1006 Helena Łaś

192/847Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie, a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

1007 Krysiak Włodzimierz

32/215Wpływ stylów wychowania na osiągnięcia szkolne dzieci.1008 Kazimierz Wenta

238/1341Czytelnictwo dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat1009 Czerepaniak - Walczak Maria



216/1968Stosunek emerytów do własnego rozwoju w kontekście edukacji ustawicznej1010 Ciechanowska Dorota

216/1886Uwarunkowania kształtowania się odpowiedzialności rodzicielskiej1011 Kromolicka Barbara

127/2696Współczesny ideał mężczyzny na łamach czasopism męskich.1012 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2602Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym,

1013 Włodzimierz Krysiak

15/9794Działania polityczne podejmowane wobec młodzieży szkolnej.1014 Aleksander Bielawiec

68/425Sytuacja społeczna uczniów napotykających na niepowodzenia szkolne.1015 Stanisław Wawryniuk

15/9795Aspiracje edukacyjne młodzieży szkół średnich i ich uwarunkowania
środowiskowe.

1016 Elżbieta Jaroni

127/2938Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży gimnazjalnej.1017 Zdzisław Zacha

127/2798Zainteresowania czytelnicze uczniów pełno i niepełnosprawnych
intelektualnie w klasach pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Białogardzie

1018 Helena Łaś

216/1969Przemoc w rodzinie wobec dziecka w opiniach mieszkańców dużego miasta1019 Andrukowicz Wiesław

192/848Postawy studentów pedagogiki wobec wolontariatu1020 Jaroni Elżbieta

192/1181Umiejętność samodzielnego studiowania studentów studiów magisterskich.1021 Świrko - Pilipczuk Janina

216/1887Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori i jej recepcja we współczesnym
systemie polskiej edukacji

1022 Koźmian Danuta

13/62Przemoc w rodzinie. Studium pedagogiczne w aspekcie przemocy męża
wobec żony.

1023 Jerzy Materne

192/1182Wpływ agresji na funkcjonowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym.1024 Jaroni Elżbieta

127/2799Problem agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym1025 Franciszek Bereźnicki

192/849Wychowanie dziecka z zespołem ADHD w wieku wczesnoszkolnym1026 Szumilas Katarzyna

192/1183Wiedza uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie zjawiska alkoholizowania
się młodzieży.

1027 Cybulska Nadzieja

68/426Poszanowanie praw dziecka do rozwoju w gimnazjum.1028 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1888Rolaśrodowiska rodzinnego w kształtowaniu dojrzałości szkolnej1029 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2800Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych1030 Włodzimierz Krysiak

192/850Obraz nauczyciela wychowania przedszkolnego1031 Bereźnicki Franciszek

127/3102Oferta szkoły w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczniów a ich
powodzenie szkolne.

1032 Andrzej Sowiński

68/427Rola zajęć kompensacyjno - korekcyjnych w przezwycieżaniu trudnosci w
czytaniu uczniów klas początkowych.

1033 Helena Łaś

68/428Działalność organizacyjna, dydaktyczna i wychowawcza Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w latach
1982-2001.

1034 Danuta Koźmian

216/1889Wartość zdrowia w świadomości dzieci w 13 roku życia1035 Czerepaniak - Walczak Maria

178/2187Wspópraca dzieci w przedszkolnej grupie integracyjnej we wszystkich
formach zajęć

1036 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1184Znaczenie więzi rodzinnych w resocjalizacji osadzonych w zakładzie karnym.1037

32/216Trudności w zachowaniu się uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w
Pęzinie i sposoby ich zapobiegania.

1038 Helena Łaś

127/2801Przemoc młodzieży w środowisku lokalnym na przykładzie miasta polic.1039 Barbara Kromolicka

68/429Wpływ programów telewizyjnych na wzrost agresji u młodzieży szkolnej i jej
stosunek do nauki.

1040 Franciszek Bereźnicki

192/851Nagrody i kary preferowne w rodzinie i szkole. Analiza porównawcza1041 Mańczak Jacek

68/430Zachowania agresywne wśród młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
lekkim a treści odbieranych programów telewizyjnych.

1042 Helena Łaś

127/2939Stopień akceptacji norm grupowych w klasie szkolnej1043 Wanda Woronowicz

127/2940Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1044 Włodzimierz Krysiak

127/2941Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klas VI szkoły
podstawowej.

1045 Elżbieta Jaroni

127/2802Telefonia komórkowa w kontaktach interpersonalnych młodzieży1046 Kazimierz Jaskot



13/63Chjarakterystyka psychospoęłczna młodzieży alkoholizującej się.1047 Aleksander Bielawiec

127/2513Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych.1048 Włodzimierz Krysiak

127/3103Samodzielność życiowa wychowanków specjalnego ośrodka szkolno -
wychowawczego w święciechowie.

1049 Kazimierz Jaskot

192/855Realizacja podstawowych funkcji w rodzinie dziecka autystycznego1050 Mańczak Jacek

192/857Wpływ ćwiczeń dramowych na rozwój społeczny dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1051 Ciechanowska Dorota

68/292Wpłayw środowiska rodzinnego na poziom wyników nauczania (na
przykładzie uczniów klas I gimnazjum)

1052 dr Nadziaja Cybulska

15/9796Rodzinne uwarunkowania aktywności edukacyjne uczniów kończących
szkołę podstawową.

1053 Elżbieta Jaroni

127/2942Wybrane uwarunkowania rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów
klas gimnazjalnych.

1054 Nadzieja Cybulska

68/431Przemoc rodziców wobec dzieci. Studium w aspekcie aktualnej sytuacji
społecznej.

1055 Jerzy Materne

127/2803Wiedza studentów w zakresie preferencyjnych kredytów studenckich1056 Maria Czerepaniak - Walczak

68/432Aktywność plastyczna dzieci w klasie I.1057 Kazimierz Jaskot

127/3104Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu w latach 1946 - 2004

1058 Danuta Koźmian

127/2804Pedagogiczne aspekty promocji i profilaktyki zdrowia w chorobach
nowotworowych

1059 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2805Rola obywatela w świadomości uczniów gimnazjum gminy stargard
szczeciński

1060 Włodzimierz Krysiak

127/2806Rola obywatela w świadomości uczniów gimnazjum1061 Włodzimierz Krysiak

192/858Czas wolny oraz jego zagospodarowanie w Bursie Towarzystwa
Salezjańskiego

1062 Czerepaniak - Walczak Maria

32/217Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo.1063

127/2943Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój mowy i myślenia dzieci 6 - letnich1064 Wanda Woronowicz

127/2944Przemoc w rodzinie jako forma niedostosowania społecznego.1065 Wanda Woronowicz

32/218Rodzina alkoholowa a funkcjonowanie dziecka w szkole.1066 Helena Łaś

127/2603Diagnoza potrzeb dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej.1067 Maria Czerepaniak - Walczak

68/433Reforma edukacji narodowej w świetle opinii uczniów klas I - VI, nauczycieli i
rodziców.

1068 Franciszek Bereźnicki

192/1185Odpowiedzialność rodzicielska.1069 Kromolicka Barbara

192/1186Dorobek naukowy i metologiczny w zakresie historiii wychowania profesora
Jana Helwiga

1070 Koźmian Danuta

192/1187Sytuacja szkolna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.1071 Żółkowska Teresa

192/860Wpływ rodziny na adaptację dziecka do przedszkola1072 Jaroni Elżbieta

192/862Preferowany styl wychowania w rodzinie, a internalizacja norm przez uczniów
w wieku gimnazjalnym

1073 Krysiak Włodzimierz

192/1188Wsparcie społęczne rodzin z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.1074 Kromolicka Barbara

127/3105Przemiany funkcji opiekuńczo - wychowawczej rodziny na przykładzie Gminy
Drawno.

1075 Barbara Kromolicka

68/293"Stulecia dziecka"Ellen Key (1849-1929) - nadzieje a rzeczywistość XX wieku1076 Danuta Koźmian

192/1189Przestępczość nieletnich na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego w latach
2005-2006.

1077 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2945Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalneu dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1078 Włodzimierz Krysiak

192/863Walory wycieczek szkolnych w opinii uczniów nauczania zintegrowanego w
klasach I-III

1079 Cybulska Nadzieja

127/2697Wpływ zabaw dydaktycznych na stan świadomości ekologicznej uczbniów
klasy I.

1080 Nadzieja Cybulska

68/434Rodzina a trudności wychowawcze dzieci.1081 Helena Łaś

127/2807Pedagogika i wychowanie wobec problemu resocjalizacji młodocianych
przestępców. Studium na przykładzie młodocianych przestępców
przejawiających agresję

1082 Jerzy Materne



127/3106Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy społeczne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

1083 Włodzimierz Krysiak

32/219Aspiracje edukacyjne uczniów kończących wiejską szkołę podstawową.1084 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2946Dzieci z problemami zdrowotnymi i ich terapia.1085 Wiesława Rempel

127/2808Wsparcie opieki paliatywnej dla rodzin z terminalnie chorymi1086 Kazimierz Wenta

216/1890Działalność opiekuńczo-wychowawcza Ogniska Brata alberta w Szczecinie w
latach 1991-2007

1087 Koźmian Danuta

216/1891Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
tolerancji i poszanowania cudzej własności uczniów gimnazjum

1088 Krysiak Włodzimierz

32/220Wpływ gier problemowych na przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.1089 Franciszek Bereźnicki

127/2514Autorytet nauczyciela w opinii uczniów klas początkowych.1090 Franciszek Bereźnicki

68/435Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1091 Włodzimierz Krysiak

216/1892Udział reklam medialnych w kształtowaniu świadomości zdrowotnej
mieszkańców blokowiska w dużym mieście

1092 Czerepaniak - Walczak Maria

216/1893Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów gimnazjum

1093 Krysiak Włodzimierz

238/1342Narkomania dorosły w opinii społecznej1094 Żółkowska Teresa

192/1190Zainteresowania dzieci klas początkowych i ich uwarunkowania.1095 Jaroni Elżbieta

127/2947Efektywność stosowania dramy w wychowaniu przedszkolnym1096 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2948Idea pracy nad sobą w świadomości instruktorów harcerskich.1097 Andrzej Sowiński

127/2604Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły podstawowej
im. Janusza Korczaka w Lubniewicach w latach 1945-2003.

1098 Danuta Koźmian

127/2809Edukacyjne możliwości przezwyciężania bezrobocia młodzieży. Studium w
aspekcie pedagogiki socjalnej

1099 Jerzy Materne

127/3107Środowiskowa funkcja przedszkola.1100 Barbara Kromolicka

216/1894Myśl pedagogiczna Henryka Rowida (1877-1944)1101 Koźmian Danuta

192/867Czytelnictwo książek wśród młodzieży1102 Andrukowicz Wiesław

216/1895Trening zastępowania agresji w pracy z młodzieżą gimnazjalną1103 Zimny Tomasz

238/1343Relacje nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami liceum, a
przejawianie postawy młodzieży uczącej się

1104 Krysiak Włodzimierz

127/2605Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń szkolnych dzieci w okresie
dorastania.

1105 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2515Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych.1106 Włodzimierz Krysiak

127/2810Więzi rodzinne osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu karnego
w Goleniowie

1107 Barbara Kromolicka

127/2606Problemy współczesnej młodzieży1108 Franciszek Bereźnicki

127/2949Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne u młodzieży.

1109 Włodzimierz Krysiak

32/221Wpływ rozwiązywania problemów na przygotowanie do nauki dzieci
sześcioletnich.

1110 Franciszek Bereźnicki

127/2811Wiedza matek o rozwoju dorastających dzieci1111 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2516Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży oraz ich uwarunkowania1112 Elżbieta Jaroni

127/2607Wybrane rodzinne uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych
dzieci w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

1113 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1191Funkcje czasu wolnego w świetlicy szkolnej /Na przykładzie Szkoły
Podstawowej w Witnicy/.

1114 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2812Sytuacja szkolna dziecka z rodziny dotknietej bezrobociem na przykładzie
uczniów pyrzyckiego gimnazjum.

1115 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1896Praca wychowawcza z młodzieżą gimnazjalną stosującą przemoc. Studium w
aspekcie pedeutologii.

1116 Szumilas Katarzyna

127/2517Aktualne problemy wychowania młodziezy społęcznie niedostosowanej.
Studium na przykładzie typowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego.

1117 Jerzy Materne

68/436Sytuacja dzieci w rodzinach bezrobotnych.1118 Kazimierz Jaskot

127/2813Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
karsiborze gmina wałcz w latach 1965 - 2002

1119 Danuta Koźmian



127/3108Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży na przykładzie
młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży.

1120 Wiesław Andrukowicz

68/294Młodzież w starszym wieku szkolnym wobec problemów współczesnej
rzeczywistości

1121 Włodzimierz Krysiak

13/64Studenckie wyobrażenia siebie na tle zmieniającego się społęczeństwa.1122 Włodzimierz Krysiak

127/2698Funkcjonowanie ośrodka szkolenia i wychowania OHP w Barlinku.1123 Janina  Świrko - Pilipczuk

127/2699Pomoc dziecku w środowisku lokalnym na przykładzie miasta Gorzowa.1124 Barbara Kromolicka

32/222Zaburzenia socjalizacji młodzieży w średnim mieście.1125 Stanisław Wawryniuk

32/223Podejście uczniów szkoły średniej do zycia seksualnego.1126 Kazimierz Wenta

178/2188Postawy młodzieży wobec narkomanii na podstawie uczniów zespołu szkół
morskich w Darłowie

1127 Żółkowska Teresa

68/437Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1128 Włodzimierz Krysiak

192/869Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 w Stargardzie Szczecińskim w latach 1947-2006

1129 Koźmian Danuta

192/1192Losy zyciowe podopiecznych Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Międzychodzie.

1130 Kromolicka Barbara

15/9797Wybrane czynniki społeczno - środowiskowe a poziom osiągnięć szkolnych
uczniów w młodszym wieku szkolnym /na przykładzie środowiska
wielkomiejskiego.

1131 Nadzieja Cybulska

192/1193Wiedza uczniów klas gimnazjalnych dotycząca zjawiska alkoholizowania sie
młodzieży.

1132 Cybulska Nadzieja

192/870Walory wycieczek szkolnych w opinii uczniów klas IV szkoły podstawowej1133 Cybulska Nadzieja

127/2608Orientacja i poradnictwo zawodowe. Studium pedagogiczne na przykładzie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim.

1134 Lucyna Górska

216/1897Autorytet nauczyciela - wychowawcy w szkole a przejawiane postawy
interpersonalne uczniów gimnazjum

1135 Krysiak Włodzimierz

192/873Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkołu podstawowej nr
1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim w latach 1986-2006

1136 Koźmian Danuta

127/2950Zaburzenia w zachowaniu się młodzieży ( na przykładzie uczniów klas od I
do III gimnazjum gminy stargard w Stargardzie Szczecińskim )

1137 Wiesława Rempel

192/874Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola1138 Bereźnicki Franciszek

178/2189Zachowania agresywne w środowisku szkolnym i rodzinnym u dzieci w
młodszym wieku szkolnym. Analiza porównawcza.

1139 Mańczak Jacek

192/871Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży

1140 Krysiak Włodzimierz

127/2609Zachowania agresywne dzieci w młodszym wieku szkolnym a środowisko
rówieśnicze i rodzinne.

1141 Elżbieta Jaroni

127/2814Dojrzałość edukacyjna dziecka 6 - letniego do podjęcia nauki szkolnej.1142 Helena Łaś

127/3109Praca z uczniem zdolnym w klasach początkowych.1143 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2815Aspiracje edukacyjne uczniów kończących gimnazjum w powiecie
kamieńskim

1144 Kazimierz Jaskot

127/2951Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne młodzieży
gimnazjalnej.

1145 Elżbieta Jaroni

127/2816Wpływ czynników izolacji penitencjarnej na samoagresję osadzonych1146 Włodzimierz Krysiak

68/295Miejsce telewizji w życiu rodzin nauczycielskich1147 dr Elżbieta Jaroni

192/876Style uczenia się a niepowodzenia szkolne1148 Ciechanowska Dorota

192/1194Wiedza uczniów szkół gimnazjalnych dotycząca występowania zjawiska
narkoamnii wśród młodzieży.

1149 Cybulska Nadzieja

216/1970Rozwijanie zainteresowań młodzieży licealnej w ramach czasu wolnego1150 Sowiński Andrzej

216/1898brak zgody/ Sytuacja dziecka z rodziny migracyjnej1151 Kromolicka Barbara

216/1971Wpływ samooceny uczniów w średnim wieku szkolnym na ich pozycję
społeczną w klasie

1152 Ciechanowska Dorota

127/3110Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików.1153 Anna Wolska

127/2611Istota i znaczenie dojrzałości szkolnej u dzieci sześcioletnich.1154 Lucyna Górska



127/2610Powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów z rodzin objętych pomocą
społeczną.

1155 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1195Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka z internalizacja
norm grupowych u młodzieży.

1156 Krysiak Włodzimierz

216/1899Wsparcie społeczne rodzin w małym mieście na przykładzie miasta Słubic1157 Kromolicka Barbara

127/3111Kary i nagrody preferowane w rodzinie, w opinii uczniów szkół średnich.1158 Jacek Mańczak

127/2700Wpływ czynników rodzinnych na poziom osiagnięć szkolnych uczniów klas I i
II gimnazjum.

1159 Nadzieja Cybulska

68/438Poszanowanie praw dziecka do rozwoju w gimnazjum.1160 Maria Czerepaniak - Walczak

68/439Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1161 Włodzimierz Krysiak

68/89Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na osiągnięcia szkolne uczniów1162 dr wiesław Andrukowicz

192/1196Wzór nauczyciela - wychowawcy w świadomości studentów pedagogiki.1163 Świrko - Pilipczuk Janina

192/879Działania nauczycieli zmierzające do respektowania przez dzieci w wieku
przedszkolnym stawianych im zasad i wymagań

1164 Korpaczewska Iwona

178/2190Błędy wychowawcze współczesnych rodziców1165 Mańczak Jacek

127/3112Świadomość ekologiczna młodzieży gimnazjalnej.1166 Nadzieja Cybulska

192/881Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w wieku gimnazjalnym

1167 Krysiak Włodzimierz

127/2817Rodzina i środowisko lokalne we wzbogacaniu osobowości dziecka1168 Kazimierz Wenta

68/440Obraz szkoły w świadomości uczniów klas V i VI.1169 Kazimierz Jaskot

127/2518Wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Studium na
przykładzie typowego specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

1170 Jerzy Materne

68/441Znajomość pojęć z zakresu informatyki wśród młodzieży.1171 Kazimierz Wenta

216/1972Dojrzałość szkolna wiejskich dzieci 6-letnich1172 Bereźnicki Franciszek

127/2701Wartości rozpoznawane i akceptowane przez młodzież gimnazjalną1173 Janina Świrko - Pilipczuk

192/882Determinanty adaptacji do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym w
środowisku małego miasta

1174 Zacha Zdzisław

68/296Działalność pedagogiczna Wilhelminy Fuchs - Tyrolskiej /1903-1978/1175 Danuta Koźmian

216/1900Świadomość norm interpersonalnych młozieży licealnej1176 Zimny Tomasz

127/3113Problemy w realizacji reformy oświaty.1177 Franciszek Bereźnicki

216/1901Rodzinne uwarunkowania społeczne dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnch1178 Zimny Tomasz

192/884Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Niechorzu w latach 1946-2006

1179 Koźmian Danuta

127/2818Rola zajęć ceramicznych w terapii osób z upośledzeniem umysłowym1180 Kazimierz Wenta

192/885Świadomość zagrożeń medialnych wśród dzieci w średnim wieku szkolnym1181 Andrukowicz Wiesław

68/442Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1182 Włodzimierz Krysiak

127/3114Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w nauczaniu.1183 Wiesław Andrukowicz

15/9798Wpływ umiejętności planowania realizacji zadań na poziom samodzielności
dzieci w wieku przedszkolnym.

1184 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2952Diagozowanie potrzeb rozwojowo - edukacyjnych oraz przygotowanie dzieci
6 - 7 letnich do podjęcia nauki szkolnej na przykładzie wychowanków
przedszkola publicznego nr 13 w Szczecinie.

1185 Wiesława Rempel

127/2519Przejawy i uwarunkowania agresji wśród uczniów klas gimnazjalnych.1186 Franciszek Bereźnicki

68/443Postawy rodzicielskie a poziom uspołecznienia dzieci sześcioletnich.1187 Helena Łaś

127/2520Wartości studentów studiów pedagogicznych1188 Janina Świrko - Pilipczuk

68/444Zmiany w osobowości więźniów wywołane izolacją więzienną.1189 Kazimierz Wenta

68/297Wpływ wybranych czynników rodzinnych na osiągnięcia dydaktyczne
uczniów klas VI szkoły podstawowej

1190 dr Nadzieja Cybulska

216/1902Środowisko wychowawcze współczesnej rodziny wiejskiej1191 Kromolicka Barbara

216/1903Przyjaźń wśród młodzieży1192 Kromolicka Barbara

127/3115Obraz zajęć czasu wolnego młodzieży w opinii uczniów Zespołu Szkół
Publicznych w Suchaniu.

1193 Andrzej Sowiński



127/2819Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych1194 Włodzimierz Krysiak

178/2204Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawianie postaw
interpersonalnych młodzieży

1195 Krysiak Włodzimierz

127/2521Wiedza studentów pedagogiki na temat przemian oświaty i wychowania w
Polsce i na swiecie.

1196 Elżbieta Jaroni

192/887Motywy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w miejskim
ośrodku kultury w Policach

1197 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2612Warunki kulturalne rodziny a osiągnięcia szkolne dzieci w średnim wieku
szkolnym.

1198 Elżbieta Jaroni

192/888Drogi rozwoju domowego hospicjum w Szczecinie1199 Kromolicka Barbara

15/9834Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w kalsie drugiej szkoły podstawowej.1200 Franciszek Bereźnicki

127/3116Warunki rozwoju zainteresowań u młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym.1201 Andrzej Sowiński

127/2820Udział młodych kobiet w turystyce1202 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2613Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy społęczne
dzieci w średnim wieku szkolnym.

1203 Włodzimierz Krysiak

127/2522Czynniki rodzinne a poziom wyników w nauce uczniów klas II gimnazjum.1204 Nadzieja Cybulska

127/2953Postawa uczniów wobec szkoły i jej wyznaczniki.1205 Franciszek Bereźnicki

32/224Kontrola rodzicielska nad czasem wolnym młodzieży dorastającej w
Szczecinie.

1206 Stanisław Wawryniuk

127/2702Przedsiębiorczość kobiet na łamach czasopism kobiecych.1207 Czerepaniak - Walczak Maria

192/892Środowisko rodzinne a zachowania agresywne dzieci w wieku gimnazjalnym1208 Ciechanowska Dorota

15/9835Wspólnotowość wychowawcza rodziców i nauczycieli w przedszkolu.1209 Kazimierz Jaskot

68/298Przyczyny przestępczości nieletnich1210 Franciszek Bereźnicki

32/225Motywacje uczestnictwa w grupach subkulturowych1211 Stanisław Wawryniuk

192/893Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
młodzieży

1212 Krysiak Włodzimierz

127/3117Funkcjonowanie systemu oceniania w szkolnictwie polskim. Studium w
aspekcie pedeutologii.

1213 Jerzy Materne

127/2954Problemy rozwojowe i edukacyjne dzieci ( na przykładzie uczniów klas od ,,0"
do III Szkoły Podstawowej w Wymiarkach )

1214 Rempel Wiesława

192/894Nagrody i kary preferowane w rodzinie1215 Mańczak Jacek

127/2703Rodzina patologiczna jako źródło trudności wychowawczych i niepowodzeń
szkolnych

1216 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2614Prawa dziecka na łamach czasopisma dla dzieci w młodszym wieku
szkolnym na przykładzie "Świerszczyka".

1217 Maria Czerepaniak - Walczak

192/895Świadomość ekologiczna harcerzy związku harcerstwa polskiego należących
do hufca szczecin

1218 Cybulska Nadzieja

68/445Samodzielność dzieci 6 letnich.1219 Kazimierz Jaskot

127/3118Wsparcie społeczne wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi na
przykładzie Kamienia Pomorskiego.

1220 Barbara Kromolicka

127/2615Współpraca przedszkola z rodziną w zakresie tworzenia warunków
zaspakajania potrzeb emocjonalnych i potrzeby poznawczej.

1221 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2955Aktywność plastyczna i jej znaczenie dla dojrzałości szkolnej1222 Elżbieta Jaroni

216/1973Funkcje opiekuńczo-wychowawcze gimnazjum w Trzebieży w opinii i
oczekiwaniach uczniów

1223 Świrko-Pilipczuk Janina

15/9799Autorytet nauczyciela a efekty kształcenia.1224 Elżbieta Jaroni

216/1974Zabawy i gry problemowe w edukacji dzieci 6-letnich1225 Bereźnicki Franciszek

127/2523Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas gimnazjalnych.1226 Włodzimierz Krysiaka

216/1904Oczekiwania wychowanków domu dziecka wobec wychowawców1227 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2956Osoby w starszym wieku i ich problemy na przykładzie pensjonariuszy domu
pomocy społecznej nr 1 w Nowogardzie

1228 Wiesława Rempel

127/3119Współwystępowanie zachowań agresywnych u uczniów w młodszym wieku
szkolnym z wybranymi zjawiskami społecznymi w klasie szkolnej.

1229 Jacek Mańczak

68/446Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo.1230 Helena Łaś



127/3120Zjawiska przemocy wobec dziecka w rodzinie.1231 Jacek Mańczak

127/2957Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym.

1232 Włodzimierz Krysiak

127/2524Samodzielność a osiągnięcia szkolne uczniów w nauczaniu początkowym.1233 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2704Inscenizacja jako metoda rozwoju myślenia twórczego uczniów klas
początkowych

1234 Elżbieta Jaroni

216/1905Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim1235 Kromolicka Barbara

68/447Współczesne funkcje świetlicy socjoterapeutycznej. Studium w aspekcie
patologii społecznej i resocjalizacyjnej.

1236 Jerzy Materne

15/9800Wybrane czynniki środowiskowe warunkujące poziom osiągnięć szkolnych
uczniów klas początkowych.

1237 Nadzieja Cybulska

127/2705Rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.1238 Barbara Kromolicka

68/299Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości1239 Włodzimierz Krysiak

127/2706Wartości młodziezy gimanzjalnej na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Renicach.

1240 Janina Świrko - Pilipczuk

32/226Aspiracje zawodowe młodzieży.1241 Maria Czerepaniak - Walczak

178/2191Oczekiwania rodziców wobec współczesnej szkoły1242 Mańczak Jacek

216/1975Wartości edukacyjne w opinii ludzi będących w różnych okresach życia1243 Ciechanowska Dorota

68/300Aspiracje edukacyjne uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkół średnich1244 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1198Rola kuratora sądowego w systemie probacji.1245 Kromolicka Barbara

127/2958Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki uczenia dzieci w szkole
podstawowej

1246 Franciszek Bereźnicki

127/2821Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny. Studium w aspekcie
genezy przestępczości nieletnich.

1247 Jerzy Materne

127/2616Model osobowy nauczyciela w opinii uczniów.1248 Franciszek Bereźnicki

127/2617Uwarunkowania rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów.1249 Nadzieja Cybulska

127/2525Funkcje szkoły wobec rodzin niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo.
Studium na przykładzie typowej szkoły podstawowej.

1250 Jerzy Materne

15/9836Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w klasie pierwszej.1251 Franciszek Bereźnicki

68/301Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości1252 Włodzimierz Krysiak

127/2959Wiedza studentów pedagogiki na temat ucznia zdolnego.1253 Elżbieta Jaroni

192/896Determinanty aspiracji życiowych młodzieży gimnazjalnejw powiecie
złotowskim

1254 Zacha Zdzisław

216/1976Przejawy i poziom zachowań agresywnych wśród uczniów klasy i gimnazjum
w Węgorzynie

1255 Świrko-Pilipczuk Janina

127/2960Samoocena ucznia w pracy nad sobą w zakresie relacji interpersonalnych w
klasie szkolnej.

1256 Andrzej Sowiński

127/2961Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną dzieci w młodszym
wieku.

1257 Wanda Woronowicz

32/228Wpływ rozrywek umysłowych na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki
szkolnej.

1258 Franciszek Bereźnicki

192/897Agresja dziecięca w środowisku rodzinnym.1259 Mańczak Jacek

68/448Edukacja zdrowotna osób chorych na cukrzycę i jej efekty.1260 Helena Łaś

68/302Metody aktywizujące w nauczaniu praktycznym1261 Franciszek Bereźnicki

32/227Wpływ reprodukcji dzełą sztuki na percepcje i ekspresje malarską dzieci w
wieku 12 lat.

1262 Franciszek Bereźnicki

127/2618Polityka oświatowa w Polsce wobec wychowania przedszkolnego w latach
1918-1939.

1263 Danuta Koźmian

192/898Uwarunkowania aspiracji zyciowych młodzieży licealnej.1264 Zacha Zdzisław

68/303Rodzina a osiągnięcia szkolne uczniów klas szóstych szkoły podstawowej1265 Franciszek Bereźnicki

192/899Resocjalizacja w warunkach penitencjarnych na przykładzie Aresztu
Śledczego w Szczecinie

1266 Bereźnicki Franciszek

216/1977Aspiracje uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum1267 Jaroni Elżbieta

192/1199Wartości rozpoznawane, akceptowane i realizowane przez skazanych.1268 Świrko - Pilipczuk Janina



192/900Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny i jej jednostkę.1269 Kazubowska Urszula

15/9801Konieczność przemiany współczesnej szkoły średniej. Studium w aspekcie
aktualnych wyzwań cywilizacyjnych.

1270 Jerzy Materne

127/2822Ocena opisowa w opinii nauczycieli rodziców i uczniów1271 Franciszek Bereźnicki

127/2823Media a aktywność poznawcza uczniów1272 Kazimierz Jaskot

127/2824Baśnie braci grimm jako manipulacja przemocy w życiu dziecka1273 Kazimierz Wenta

216/1978Stan świadomości zdrowotnej uczniów klas VI szkoły podstawowej1274 Cybulska Nadzieja

178/2192System wartości współczesnej młodzieży1275 Andrukowicz Wiesław

127/2619Działaność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Stawnie Gmina Lubiszyn w laatch 1947-2003.

1276 Danuta Koźmian

127/3121Stan wychowania fizycznego uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej.
Studium w aspekcie typowej szkoły wiejskiej.

1277 Jerzy Materne

216/1979Wpływ warsztatów dramowych na zmianę struktury grupy studenckiej1278 Ciechanowska Dorota

127/2707Wzory rodzicielstwa na łamach czasopism.1279 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2962Problem alkoholizowania się młodzieży w świetle opinii uczniów klas II szkół
średnich

1280 Franciszek Bereźnicki

15/9837Adopcja dzieci 6-letnich do warunków współczesnej szkoły.1281 Kazimierz Wenta

127/3122Autorytet wychowawcy klas, a przejawianie postaw społecznych dzieci w
średnim wieku szkolnym.

1282 Włodzimierz Krysiak

216/1906Dynamika kształtowania się moralności w okresie dzieciństwa. Studium z
zakresu pedagogiki rodziny

1283 Górska Lucyna

127/2963Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w
warunkach zespołu szkół w nowym czarnowie.

1284 Wiesława Rempel

127/2620Prawo do informacji w świadomości studentów.1285 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2964Zachowania agresywne młodzieży ohp1286 Kazimierz Jaskot

127/2965Nauczanie i wychowanie integracyjne w warunkach szkoły podstawowej w
opinii rodziców i nauczycieli.

1287 Franciszek Bereźnicki

127/2966Adaptacja dziecka do przedszkola i jej uwarunkowania.1288 Franciszek Bereźnicki

68/449Sytuacja szkolna dzieci z rodzin alkoholowych.1289 Kazimierz Jjaskot

127/2708Cechy działania i myślenia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w
sytuacjach edukacyjnych.

1290 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3123Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy interpersonalne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

1291 Włodzimierz Krysiak

216/830brak zgody/ Wpływ twórczości Astrid Lindgren na dzieci upośledzone
umysłowo

1292 Chęcińska Urszula

127/2967Dom dziecka jako placówka opiekuńczo - wychowawcza i jej przekształcanie
interpretowane na łamach czasopisma "Problemy Opiekuńczo -
Wychowawcze" w latach 1991 - 2002

1293 Danuta Koźmian

68/450Poszanowanie prawa gimnazjalisty dor ozwoju .1294 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2621Preferowany stykl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne młodzieży.

1295 Włodzimierz Krysiak

192/902Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w latach 1971 - 2006.

1296 Koźmian Danuta

178/2193Problemy alkoholowe wśród młodzieży szkolnej1297 Wolska Anna

15/9802Działalność dydaktyczna, wychowawcza Liceum Medycznego Pielęgniarstwa
w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1960 - 1994

1298 Danuta Koźmian

15/9838Rozwijanie zdolności twórczych u dzieci klasy zerowej.1299 Franciszek Bereźnicki

68/90Wpływ rodziny na zainteresowania czytelnicze dzieci1300 dr Wiesław Andrukowicz

68/451Agresja wśród uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.1301 Kazimierz Wenta

32/299Zmiana zachowania pod wpływem kar i nagród stosowanych w szkole wobec
dzieci w wieku 10-11 lat.

1302 Kazimierz Jaskot

127/2968Wspomaganie nauczania fizyki w gimnazjum za pomocą programów
komputerowych.

1303 Janina Świrko - Pilipczuk

192/903Jan Henryk Pestalozzi /1746-1827/ - jako prekursor europejskiej edukacji
elementarnej.

1304 Koźmian Danuta



127/2526Czynniki rodzinne a poziom osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkoły
średniej.

1305 Nadzieja Cybulska

216/1907Geneza i zadania wychowawcze Komisji Edukacji Narodowej1306 Koźmian Danuta

127/3124Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w systemie opieki społecznej na
przykładzie Powiatu Stargardzkiego.

1307 Barbara Kromolicka

68/91Środowisko rodzinne a nieśmiałość dzieci sześcioletnich1308 dr Wiesław Andrukowicz

127/2825Opinie uczniów i rodziców o gimnazjum jako elemencie systemu edukacji1309 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2709Działaność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Będargowie Gmina Pełczyce w latach 1946-2004

1310 Danuta Koźmian

127/3125Normy wyznaczające stosunek do drugiego człowieka w świadomości
uczniów w młodszym wieku szkolnym w środowisku wiejskim.

1311 Jacek Mańczak

68/304Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy trzeciej

1312 Nadzieja Cybulska

127/2527Wpływ środowiska rodzinnego na efekty dydaktyczne uczniów klas starszych
szkoły podstawowej  (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie
n/Odrą)

1313 Nadzieja Cybulska

127/2969Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania1314 Janina Świrko - Pilipczuk

192/904Zycie i dzialalność organizacyjna oraz naukowa profesora Henryka
Lesińskiego.

1315 Koźmian Danuta

127/2970Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym.

1316 Włodzimierz Krysiak

192/906Walory opiekuńczo - wychowawcze czasopism dziecięcych w opinii
nauczycieli przedszkoli.

1317 Sowiński Andrzej

68/452System wartości młodzieży pełno i niepełnosprawnej intelektualnie.1318 Helena Łaś

68/305Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania przyrodniczego dzieci
sześcioletnich

1319 Nadzieja Cybulska

15/9839Treści i formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży licealnej.1320 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2971Fenomenologia prawdy a środowisko wychowawcze1321 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2826Rola doświadczeń życiowych w rozwoju wychowanków domów dziecka1322 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2827Aksjologiczne aspekty edukacji zdrowotnej w odniesieniu do hiv/aids1323 Kazimierz Wenta

192/908Aspiracje osoboste młodzieży niedostosowanej społecznie.1324 Korpaczewska Iwona

216/1980Wpływ dramy na rozwój kompetencji nauczyciela1325 Ciechanowska Dorota

68/306Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania przyrodniczego dzieci
6-letnich

1326 dr Nadzieja Cybulska

32/229Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia na łamach
czasopism kobiecych.

1327 Maria Czerepaniak - Walczak

15/9840Rozwijanie zdolności twórczych ucznió w klasie drugiej szkoły podstawowej.1328 Franciszek Bereźnicki

192/1200Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicz w Goleniowie w latach 1949-2006.

1329 Koźmian Danuta

192/910Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat wystepowania zjawiska
narkomanii wśród młodzieży.

1330 Cybulska Nadzieja

32/230Poziom samooceny dorastającej młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.1331 Kazimierz Jaskot

127/2622Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1332 Włodzimierz Krysiak

127/3126Zasady powstawania i praktyczna realizacja metody projektowania okazji
edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym.

1333 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2528Działalność organizacyjno - społęczna, integracyjna i kulturowa Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy im. Józefa Tischnera w Drezdenku w latach
1946-2001.

1334 Danuta Koźmian

68/453Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1335 Włodzimierz Krysiak

216/1908Dzieje edukacji permanentnej w Polsce w XX wieku1336 Koźmian Danuta

192/1201Świadomość zdrowotna uczniów klas III szkoły podstawowej.1337 Cybulska Nadzieja

68/92Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa1338 dr hab. Włodzimierz Krysiak

68/454Prawo dziecka do czasu wolnego (na przykładzie gimnazjum).1339 Maria Czerepaniak - Walczak



127/2972Sytuacja wychowaw nieletnich chłopców ( Na przykładzie podopiecznych
Sądu Rejonowego w Gryfinie )

1340 Wiesława Rempel

68/307Zaburzenia w wychowawczym funkcjonowaniu rodziny a osiągnięcia szkolne
dzieci

1341 Elzbieta Jaroni

68/455Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w
latach 1968 - 2000.

1342 Danuta Koźmian

68/456Rodzina a dojrzałosć szkolna dziecka 6-letniego.1343 Franciszek Bereźnicki

127/2529Walory moralne tekstów piosenek w wybranych subkulturach młodzieżowych.1344 Janina Świrko - Pilipczuk

192/911Wpływ czynników rodzinnych na poziom osiągnięć szkolnych uczniów
gimnazjum.

1345 Cybulska Nadzieja

32/231Wartości preferowane przez młodzież zrzeszoną w Ruchu Światło - Życie.1346 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2973Wpływ stylu wychowania preferowanego przez rodziców na postawy
interpersonalne młodzieży w wieku gimnazjalnym.

1347 Włodzimierz Krysiak

68/93Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w witnicy w latach 1964-1999

1348 prof. dr hab. danuta Koźmian

127/2623Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i praktyczna nauka
zawodu Zespołu Szkół Techniczntych w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2003.

1349 Danuta Koźmian

127/2710Wartość ciała w świadomości klientów siłowni.1350 Maria Czerepaniak - Walczak

32/232Kary i nagrody w środowiskach wychowawczych.1351 Maria Czerepaniak - Walczak

192/913Aspiracje zawodowe rodziców wobec swoich dzieci.1352 Korpaczewska Iwona

192/1202Świadomość zdrowotna uczniów klas szóstych w szkole promującej zdrowie.1353 Cybulska Nadzieja

68/457Zjawisko "kryzysu twórczości" u młodzieży i jego przezwyciężanie w zakresie
twórczości plastycznej.

1354 Franciszek Bereźnicki

127/3127Zjawisko wczesnej inicjacji seksualnej - wybrane zagadnienia.1355 Anna Wolska

192/1203Działalność dydatyczna, opiekuńcza i wychowawcza Pogotowia
Opiekuńczego w Gorzowie Wielkopolskim, w latach 1983-2006.

1356 Koźmian Danuta

216/1909Wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym. Studium na przykładzie
doświadczeń Dorosłych Dzieci Alkoholików

1357 Szumilas Katarzyna

68/458Funkcjonalność wychowawcza rodziny. Studium w aspekcie rodzin o
głębokim niedostatku materialnym.

1358 Jerzy Materne

127/2974Przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej.

1359 Franciszek Bereźnicki

68/94Działalnośc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
20 im. Boh. Westarplatte e Gorzowie Wlkp. W latach 1986-2000

1360 Koźmian Danuta

68/459Poziom umiejętności samoobsługowych dzieci uczęszczających do
przedszkola w opinii rodziców.

1361 Kazimierz jaskot

192/1204Macierzyństwo małoletnich matek.1362 Kromolicka Barbara

192/916Postawy nauczycieli wobec dzieci dotkniętych przemocą rodzinną.1363 Jaroni Elżbieta

127/2976Czytelnictwo, a aktywność poznawcza uczniów starszych klas szkoły
podstawowej.

1364 Kazimierz Jaskot

127/2975Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dziecka 6 - letniego1365 Wanda Woronowicz

127/3128Stosunki rodzicie - dzieci w rodzinie dotkniętej alkoholizmem.1366 Jacek Mańczak

127/3129Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy.1367 Włodzimierz Krysiak

127/2828Rola obywatela w świadomości uczniów 3 klasy gimnazjum1368 Włodzimierz Krysiak

68/460Organizacja życia w rodzinie a samoocena dziecka w wieku dorastania.1369 Kazimierz Jaskot

127/2530Środowiskowe i pedagogiczne uwarunkowania aspiracji wśród uczniów klas
gimnazjalnych.

1370 Franciszek Bereźnicki

32/233Poziom sukcesu szkolnego uczniów Szkoły Podstawowej w Gardnie a ich
sytuacja społeczna.

1371 Stanisław Wawryniuk

127/2624Wybrane rodzinne uwarunklowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych
dzieci klas piątych szkoły podstawowej.

1372 Janina Świrko - Pilipczuk

32/234Wdrażanie samodzielności uczniów w klasach początkowych I-III.1373 Franciszek Bereźnicki

127/2711Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne wśród młodzieży szkoły gimnazjalnej.

1374 Włodzimierz Krysiak



192/918Róźnice w poczuciu podmiotowości uczniów liceum i technikum w sytuacji
uczenia się.

1375 Ciechanowska Dorota

127/3130Zjawisko narkomanii wśród młodzieży.1376 Anna Wolska

68/461Media a agresywność dzieci w wieku wczesnoszkolnym.1377 Kazimierz Wenta

127/3131"Postawy rodzicielskie a agresja młodzieży gimnazjalnej"1378 Anna Wolska

68/462Problem nadużywania alkoholu przez osoby dorosłe. Hermeneutyczne
studium pedagogiczne.

1379 Jerzy Materne

192/919Organizacja czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w Stargardzie
Szczecińskim.

1380 Kromolicka Barbara

68/308Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół
Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1959-2000

1381 Franciszek Bereźnicki

127/2531Sytuacja szkolna dziecka i jej rodzinne uwarunkowania1382 Elżbieta Jaroni

127/2829Przestępczość młodocianych w Szczecinie w latach 1998 - 20021383 Barbara Kromolicka

216/1981Poziom samodzielności dziecka przedszkolnego1384 Świrko - Pilipczuk Janina

68/463Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie w latach 1974 - 2002.

1385 Danuta Koźmian

68/464Działalność i tworzenie koncepcji ideału wychowawczego Komisji Edukacji
Narodowej (1773 - 1974).

1386 Danuta Koźmian

127/3132Problemy wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych
towarzystwa przyjaciół dzieci.

1387 Franciszek Bereźnicki

192/921Czas wolny dzieci w świetlicy szkolnej1388 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2712Trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz
ich przyczyny.

1389 Elżbieta Jaroni

192/922Rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym i jego rodzinne
uwarunkowania

1390 Jaroni Elżbieta

192/923Wiedza uczniów gimnazjalnych w zakresie walorów krajoznawczych
Stargardu Szczecińskiego

1391 Cybulska Nadzieja

127/2625Wpływ czynników rodzinnych na poziom osiągnięć szkolnych uczniów klas IV
szkoły podstawowej.

1392 Nadzieja Cybulska

127/3133Świadomość roli ucznia u uczniów w średnim wieku szkolnym.1393 Jacek Mańczak

127/2532Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Trzebieszewie Gmina Skwierzyna w latach 1946-2002

1394 Danuta Koźmian

15/9803Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty kształcenia przyrodniczego dzieci
sześcioletnich.

1395 Nadzieja Cybulska

216/1910Identyfikacja ucznia ze szkołą gimnazjalną1396 Zimny Tomasz

15/9841Postawy rodziców wobec dzieci niedostosowanych społecznie.1397 Helena Łaś

32/235Przyjaźń jako wartość wśród uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w
Myśliborzu.

1398 Kazimierz Wenta

127/3134Autorytet wychowawcy klasy, a przejawiane postawy interpersonalne dzieci w
średnim wieku szkolnym.

1399 Włodzimierz Krysiak

127/3135Zagrożenie niepowodzeniami szkolnymi uczniów w szkole gminnej i w szkole
wiejskiej analiza porównawcza.

1400 Jacek Mańczak

192/1205Poziom samodzielności uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.1401 Świrko - Pilipczuk Janina

68/465Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1402 Włodzimierz Krysiak

68/466Wpływ indywidualizacji pracy domowej na osiągnięcia szkolne uczniów z
matematyki w klasie V.

1403 Franciszek Bereźnicki

216/1911brak zgody/ Zajęcia świetlicowe jako forma spędzania czasu wolnego i
wspomagania rozwoju ruchowego dzieci klas kształcenia zintegrowanego

1404 Zimny Tomasz

192/924Aspiracje w uczeniu się młodziezy licealnej1405 Ciechanowska Dorota

127/3136Media a zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym.1406 Elżbieta Jaroni

127/2713Zainteresowania czytelnuicze ucznió w młodszym wieku szkolnym.1407 Janina Świrko - Pilipczuk

68/309Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podsawowej im
Czcibora w Lubiechowie Dolnym w latach 1964-2000

1408 Danuta Koźmian

127/2533Postawy nauczycieli, rodziców i uczniów wobec oceny opisowej.1409 Elżbieta Jaroni

192/925Pomoc społeczna wobec rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie1410 Kromolicka Barbara



127/2977Budżet czasu wolnego i jego zagospodarowanie dzieci upośledzonych
fizycznie w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Policach

1411 Zdzisław Zacha

192/1206Adaptacja żołnierzy do służby wojskowej w okresie szkolenia podstawowego
na przykładzie jednostki wojskowej w Skwierzynie.

1412 Żółkowska Teresa

127/2830Sytuacja życiowa dzieci korzystających z opieki świetlic środowiskowych1413 Barbara Kromolicka

127/2626Przyczyny przestępczości nieletnich.1414 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1982Aspiracje młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych1415 Jaroni Elżbieta

127/3137Opinie rówieśników na temat przeciwdziałania przestępczości młodzieży w
ramach organizacji czasu wolnego.

1416 Andrzej Sowiński

32/236Pojęcie dobry i zły człowiek w rozumieniu dziecka 6-letniego.1417 Kazimierz Jaskot

216/1983Rola rodziny w rozwoju społecznym dziecka w wieku przedszkolnym1418 Bereźnicki Franciszek

127/2714Czas wolny uczniów klas młodszych.1419 Nadzieja Cybulska

127/2978Wpływ zabaw ortofonicznych na kompetencje językowe dziecka trzyletniego
z zaburzonym rozwojem mowy.

1420 Wiesław Andrukowicz

127/2715Samodzielność dziecka sześcioletniego.1421 Janina Świrko - Pilipczuk

192/926Wybrane aspekty konfliktów w szkole1422 Mańczak Jacek

216/1912Rozumienie patriotyzmu przez uczniów szkół gimnazjalnych1423 Mańczak Jacek

32/237Organizacja czasu wolnego młodzieży dorstającej w Choszcznie.1424 Stanisłąw Wawryniuk

127/3138Wsparcie społeczne wobec dzieci z trudnościami szkolnymi.1425 Barbara Kromolicka

127/2979Działalność i myśl pedagogiczna Stanisława Jedlewskiego ( 1906 - 1992 )1426 Danuta Koźmian

68/467Przedmiot "Wychowanie do zycia w rodzinie" w opinii uczniów trzecich klas
gimnazjalnych.

1427 Kazimierz Jaskot

127/2980Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
warnicach w latach 1947 - 2003

1428 Danuta Koźmian

68/468Zainteresowania rodziców uczniów uzdolnionych muzycznie.1429 Kazimierz Jaskot

127/2981Wpływ czynników rodzinnych na osiągnięcia szkolne uczniów I i II klasy
licealnej.

1430 Nadzieja Cybulska

192/927Świadomość zdrowotna uczniów gimazjum.1431 Cybulska Nadzieja

216/1984Sytuacja szkolna dzieci wiejskich1432 Bereźnicki Franciszek

192/928Motywacja do podjęcia nauki osób dorosłych /na podstawie wyników badań
uczniów liceum dla dorosłych/.

1433 Ciechanowska Dorota

68/310Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w likwidowaniu i zapobieganiu
zaburzeniom rozwojowym dzieci

1434 Jerzy Materne

68/469Ingerencja społeczna w funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym.1435 Stanisław Wawryniuk

127/2716Wolontariusz w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków.1436 Barbara Kromnolicka

68/311Poznane czynniki rodzinne a osiągnięcia w nauce uczniów klas V szkoły
podstawowej

1437 dr Nadzieja Cybulska

127/2982Poziom kultury pedagogicznej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.1438 Kazimierz Jaskot

192/1207Współpraca przedszkola z rodziną dziecka 6-letniego a dojrzałość szkolna.1439 Jaroni Elżbieta

127/2534Wizja edukacji współczesnego świata w raportach oświatowych XX wieku.1440 Danuta Koźmian

68/470Współpraca szkoły ze środowiskiem w małym mieście.1441 Stanisław Wawryniuk

68/312Działalnośc wychowawcza i opiekuńcza Przedszkola Miejskiego nr 25 w
Gorzowie Wlkp. W latach 1986-2001

1442 Danuta Koźmian

127/2717Wartości młodziezy w okresie dorastania.1443 Janina Świrko - Pilipczuk

68/471Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Choszcznie wobec problemów
współczesnej rzeczywistości.

1444 Włodzimierz Krysiak

127/3139Kontakty ze szkołą w poglądach i doświadczeniach rodziców.1445 Jacek Mańczak

216/1985Wartości edukacyjne gier komputerowych w opinii ich użytkowników1446 Świrko - Pilipczuk Janina

192/930Terapia muzyką w procesie ograniczenia niepełnosprawności intelektualnej
dziecka w stopniu umiarkowanym w kalsach 1-3.

1447 Mańczak Jacek

127/3140Instytucja świetlicy środowiskowej jako propozycja organizacji czasu wolnego
młodzieży.

1448 Andrzej Sowiński



127/2535Aspiracje edukacyjne uczniów klas III szkół gimnazjalnych.1449 Nadzieja Cybulska

127/2983Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jako czynnik w procesie integracji
społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i
znacznym. ( Na przykładzie przeprowadzonych w Warsztacie Terapii
Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie )

1450 Wanda Woronowicz

192/931Gry i zabawy a twórczość plastyczna dzieci.1451 Andrukowicz Wiesław

68/472Problemy wychowawcze rodziny patologicznej. Pedagogiczne studium w
aspekcie przemocy rodziców wobec dzieci.

1452 Jerzy Materne

127/2831Subkultura pseudokibiców piłkarskich jako zagrożenie społeczne.1453 Kazimierz Wenta

127/2984Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1454 Włodzimierz Krysiak

68/473Przygotowanie dziecka sześcioletniego do nauki czytania.1455 Helena Łaś

127/2985Walory dydaktyczne wycieczek szkolnych.1456 Nadzieja Cybulska

68/313osiągnięcia szkolne uczniów w okresie adolescencji przejawiających
agresywne zachowania

1457 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3141Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej
imienia Stefana Czarneckiego w Reczu w latach 1945 - 2004

1458 Danuta Koźmian

127/2627Integracja dzieci wiejskich z miejskimi.1459 Lucyna Górska

68/314Wybrane Czynniki środowiskowe a uwarunkowania osiągnięć szkolnych
uczniów gimnazjum

1460 dr Nadzieja Cybulska

216/1995Prawa w świadomości uczestników OHP1461 Czerepaniak - Walczak Maria

127/3142Idea pracy nad sobą w świadomości uczniów szkół zawodowych.1462 Andrzej Sowiński

127/3143Czas wolny wychowanków Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim.1463 Andrzej Sowiński

68/474Wychowawcze funkcjonowanie dziecięcej grupy rówieśniczej w środowisku
wiejskim. Studium w aspekcie patologii społecznej.

1464 Jerzy Materne

127/3144Rozwód a społeczne funkcjonowanie młodzieży.1465 Anna Wolska

192/933Wzory zachowań agresywnych prezentowane przez mass media
elektroniczne. /na przykłądzie uczniów im. Jana Pawła II w Chociwlu/

1466 Sowiński Andrzej

127/2832Rozwiązywanie problemów przez dzieci 6 - letnie1467 Franciszek Bereźnicki

127/3145Wyobrażenia młodzieży licealnej o swojej przyszłości.1468 Kazimierz Jaskot

127/2628Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1469 Włodzimierz Krysiak

127/2629Samodzielność a osiągnięcia szkolne.1470 Janina Świrko - Pilipczuk

192/1208Uspołecznienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie.1471 Wenta Kazimierz

192/1209Wpływ rodziny na rozwój aspiracji dzieci.1472

127/2986Nieletni sprawcy czynów karalnych na przykładzie podopiecznych Sądu
Rejonowego w Choszcznie.

1473 Wiesława Rempel

127/2987Wartości dostrzegane i akceptowane przez dzieci w wieku szkolnym.1474 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2988Aspiracje uczniów szkoły podstawowej i stopień wpływu na nie uwarunkowań
rodzinnych i szkolnych.

1475 Janina Świrko - Pilipczuk

32/238Główne przyczyny rozwodów we współczesnych rodzinach.1476 Kazimierz Wenta

68/475Małżeństwo i rodzina w pracach Karola Wojtyły.1477 Danuta Koźmian

68/476Czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w Gminie Krzęcin.1478 Stanisław Wawryniuk

127/3146Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze.1479 Barbara Kromolicka

68/95Studenckie wyobrażenia siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa1480 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/3147Uwarunkowania środowiskowe zachowań przestępczych u dzieci
niedostosowanych społecznie w wieku 13 - 16 lat.

1481 Anna Wolska

192/936Wiedza rodziców o zabawach i zabawkach ich dzieci.1482 Czerepaniak - Walczak Maria

127/3148Wybrane normy wyznaczające stosunek do ojczyzny w świadomości uczniów
w średnim wieku szkolnym.

1483 Jacek Mańczak

127/2630Funkcje opiekuńczo - wychowawcze przedszkola.1484 Franciszek Bereźnicki

192/937Proces socjalizacji dzieci w rodzinach zastępczych.1485 Zacha Zdzisław

127/2833Aspiracje edukacyjne dzieci a aspiracje rodziców.1486 Kazimierz Jaskot



192/938Rola resocjalizacji w procesie zmiany nastawień do popełnionych czynów
przestępczych u osadzonych w zakładzie karnym.

1487 Mańczak Jacek

127/2834Stereotyp samobójstwa w opinii licealistów1488 Barbara Kromolicka

127/3149Wiedza o narkomanii wśród uczniów szkół średnich.1489 Anna Wolska

216/1913brak zgody/Współpraca szkoły z rodzicami jako podstawa sukcesu
wychowawczego

1490 Czerepaniak - Walczak Maria

127/3150Wypełnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczej w rodzinie uzależnionej od
alkoholu.

1491 Franciszek Bereźnicki

216/1914Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów w liceum

1492 Krysiak Włodzimierz

127/2536Problem współwychowywania dzieci sporawnych i niepełnosprawnych.
Studium na przykładzie uczniów klas integracyjnych w typowej szkole
podstawowej.

1493 Jerzy Materne

127/2718Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej.1494 Nadzieja Cybulska

216/1915Rozwijanie twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym. Studium
pedeutologiczne

1495 Szumilas Katarzyna

68/477Rozwiązywanie problemu agresji młodziezy dorastającej w Nowogardzie.1496 Stanisław Wawryniuk

15/9842Rola pedagoga szkolnego.1497 Stanisłąw Wawryniuk

127/2989Rodzina z uzależnieniem alkoholowym jako środowisko wychowawcze.1498 Franciszek Bereźnicki

127/2990Wpływ bezrobocia na młodzież w wieku poszkolnym oraz jej aspiracje
życiowe w środowisku małomiasteczkowym.

1499 Zdzisław Zacha

127/2719Ikony dziecięce1500 Maria Czerepaniak - Walczak

68/96Opienie mieszkańców północnej części byłego województwa gorzowskiego
na tle patologii społecznej

1501 dr Aleksander Bielawiec

127/2537Wpływ edukacji ekologicznej Drawieńskiego Parku narodowego na stan
świadomości ekologicznej uczniów klas IV.

1502 Nadzieja Cybulska

68/478Warunki środowiska rodzinnego a funkcjonowanie uczniów w klasie
pierwszej.

1503 Helena Łaś

127/3151Historyczne tradycje zawodu nauczyciela w Polsce do końca XX wieku.1504 Danuta Koźmian

68/315Samodzielność w świadomości studentów studiów pedagogicznych
-uzupełniajacych

1505 dr Janina Świrko-Pilipczuk

192/940Aspiracja życiowe młodzieży wiejskiej w wieku szkolnym.1506 Zacha Zdzisław

192/941Czynniki warunkujące wychowanie dziecka w rodzinie z problemami
alkoholowymi.

1507 Szumilas Katarzyna

127/2538Wychowanie szkolne wobec problemu dzieci nieśmiałych. Studium w
aspekcie pedeutologii.

1508 Jerzy Materne

32/239Przestępca i przestępstwo w opinii mieszkańców Darłowa.1509 Stanisłąw Wawryniuk

127/2631Efektywność programu edukacji zdrowotnej stosowanego w klasach
początkowych.

1510 Elżbieta Jaroni

216/1987Środowisko życia rodzinnego dziecka a osiągnięcia szkolne ucznia1511 Bereźnicki Franciszek

127/3152Alkohol w poglądach i doświadczeniach młodzieży.1512 Jacek Mańczak

127/2991Młodociani sprawcy przestępstw ( na przykładzie mężczyzn osadzonych w
Areszcie Śledczym w Szczecinie )

1513 Wiesława Rempel

68/479Świadomość młodzieży licealnej a szkodliwości zażywania środków
odurzających.

1514 Kazimierz Wenta

15/9804Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w Gorzowie
Wielkopolskim.

1515 Aleksander Bielawiec

127/2835Uwarunkowania startu życiowego młodzieży wiejskiej ( na przykładzie gminy
Nowogard )

1516 Maria Czerepaniak - Walczak

68/480Klemens Trzebiatowski (1913-1984) - badacz dziejów polskiej oświaty i
organizacji nauczycielskich XIX i XX wieku.

1517 Danuta Koźmian

192/942Spejalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i jego rola w uspołecznianiu
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

1518 Szumilas Katarzyna

127/2720Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy interpersonalne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

1519 Włodzimierz Krysiaka

68/481Agresja i jej uwarunkowania u uczniów klas gimnazjalnych.1520 Franciszek Bereźnicki



68/317Czynniki rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas V-tych Szkoły
Podstawowej

1521 Nadzieja Cybulska

68/482Ustawodawstwo szkolne w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-1999).1522 Danuta Koźmian

192/944Wpływ gier problemowych na rozwój umysłowy dzieci sześcioletnich.1523 Bereźnicki Franciszek

68/483Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej.

1524 Franciszek Bereźnicki

192/945Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w rodzinie.1525 Bereźnicki Franciszek

15/9805Problemy wychowawcze dzieci wiejskich i miejskich występujące w pracy
szkoły.

1526 Aleksander Bielawiec

127/2836Sytuacja szkolna i rodzinna uczniów zdolnych na przykładzie klas drugich
szkoły podstawowej nr 8 w Policach

1527 Helena Łaś

127/2632Współdziałanie rodziny z przedszkolem w zakresie rozwijania samodzielności
dziecka przedszkolnego.

1528 Janina Świrko - Pilipczuk

68/484Przestępczość nieletnich jako problem społeczny w Stargardzie
Szczecińskim.

1529 Stanisław Wawryniuk

15/9843Normy formalne i nieformalne funkcjonujace w klasie szkolnej.1530 Kazimierz Wenta

127/2992Dojrzałość szkolna a zaburzenia komunikacji językowej1531 Elżbieta Jaroni

127/2721Wartości rozpoznawane i akceptowane przez młodzież szkół średnich w
sulęcinie.

1532 Janina Świrko - Pilipczuk

192/947Rola internetu w wspomaganiu nauki szkolnej młodziezy gimanzjalnej.1533 Sowiński Andrzej

127/2993Walory wycieczek szkolnych w procesie kształcenia uczniów w opinii
nauczycieli gimnazjum.

1534 Nadzieja Cybulska

192/948Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm grupowych
przez młodzież w wieku gimnazjalnym.

1535 Krysiak Włodzimierz

127/2539Rola obywatela w swiadomości uczniów starszych klas gimNAZJALNYCH.1536 Włądysław Krysiak

127/2994Działalność dydaktyczna i artystyczna państwowej szkoły muzycznej I
stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie w latach 1992 -
2003

1537 Danuta Koźmian

68/318Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Smardzewie w latach 1945-2001

1538 Danuta Koźmian

127/2995Wybrane czynniki rodzinne wpływające na poziom wyników nauczania
uczniów klas trzecich gimnazjum.

1539 Nadzieja Cybulska

127/3153Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy interpersonalne u
młodzieży.

1540 Włodzimierz Krysiak

192/1210Postawy nauczycieli wobec metod nauczania wykorzystywanych w klasach
początkowych.

1541 Jaroni Elżbieta

127/2633Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpesonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1542 Włodzimierz Krysiak

68/319Forma i treść przekazu radiowego w ocenie młodzieży szkół średnich1543 dr Janina Świrko-Pilipczuk

127/2996Koncepcje wychowania przedszkolnego w Polsce w latach 1945 - 19911544 Danuta Koźmian

192/949Zagrożenie wybranymi społęcznymi uwarunkowaniamu zachowań
przestępczych u młodzieży szkół średnich.

1545 Mańczak Jacek

216/1916Społeczne zaangażowanie grupy zawodowej pielęgniarek i połoznych na
przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wielkopolskim

1546 Kromolicka Barbara

192/950Osiągnięcia szkolne uczniów z różnych środowisk lokalnych.1547 Jaroni Elżbieta

127/2540Osiągnięcia szkolne dzieci i ich uwarunkowania rodzinne.1548 Elżbieta Jaroni

32/240Wpływ zabaw dydaktycznych na przygotowanie dzieci 6-letnich do czytania.1549 Helena Łaś

127/2541Świadomośc ekologiczna uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Sierakowie.1550 Nadzieja Cybulska

127/3154Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.1551 Nadzieja Cybulska

15/9806Normy funkcjonujące w klasie szkolnej.1552 Włodzimierz Krysiak

127/2542Twórczość dzieci w wieku przedszkolnym i jej uwarunkowania.1553 Janina Świrko - Pilipczuk

192/951Oddziaływanie multimediów na podświadomość młodzieży gimnazjalnej.1554 Wenta Kazimierz

178/2194Preferowany styl wychowania w rodzinie a ukształtowane postawy
interpersonalne dzieci w wieku gimnazjalnym

1555 Krysiak Włodzimierz

192/952Prostytucja w opinii uczniów szkół średnich1556 Mańczak Jacek



192/1211Działanność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
nr1  im. Przyjaciół Ziemii w Człuchowie w latach 1945 - 2005.

1557 Koźmian Danuta

178/2195Nagrody i kary preferowane w rodzinie i szkole w opinii uczniów w średnim
wieku szkolnym

1558 Mańczak Jacek

127/2997Determinanty aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży ośrodka
szkolenia i wychowania w stargardzie szczecińskim

1559 Zdzisław Zacha

68/485Praca pedagogiczna nauczycieli i jej uwarunkowania.1560 Kazimierz Wenta

127/2837Działalność szkoły na rzecz ograniczania niepowodzeń szkolnych ucznia1561 Kazimierz Wenta

68/486Terapia osób uzależnionych na przykładzie Ośrodka Resocjalizacji
MONAR-u w Kamieniu Rymańskim.

1562 Helena Łaś

68/487Sytuacja rodzinna uczniów o zróżnicowanym poziomie sukcesu szkolnego na
wsi.

1563 Stanisław Wawryniuk

127/2543Wzory agresywnych zachowań w audycjach telewizyjnych. Studium
pedagogiczne na przykładzie percepcji uczniów klas niższych.

1564 Jerzy Materne

68/488Młodzieży wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1565 Włodzimierz Krysiak

15/9844Agresja rówieśnicza wśród młodzieży dorastającej w średnim mieście.1566 Stanisław Wawryniuk

68/489Wychowanie w rodzinie z problemem alkoholizmu. Studium w aspekcie
aktualnej sytuacji społecznej.

1567 Jerzy Materne

192/953Nastawienie do rodzicielstwa u młodych rodziców.1568 Mańczak Jacek

68/97Działalnośc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Dąbroszynie

1569 prof. dr hab. Edyta Woźniak

127/3155Samokształcenie zawodowe pielęgniarek.1570 Kazimierz Jaskot

15/9807Wpływ stylu wychowania na postawy interpersonalne dzieci w średnim wieku
szkolnym.

1571 Włodzimierz Krysiak

127/2998Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący przyszłość młodzieży
wiejskiej.

1572 Wanda Woronowicz

127/2634Aspiracje edukacyjne a poziom osiągnięć w nauce uczniów szkoły
podstawowej.

1573 Nadzieja Cybulska

127/2722Aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka1574 Maria Czerepaniak - Walczak

127/2635Współdziałanie rodziny z przedszkolem w zakresie rozwijania samodzielności
dziecka.

1575 Janina Świrko - Pilipczuk

216/1917Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
empatii i tolerancji uczniów szkoły podstawowej

1576 Krysiak Włodzimierz

127/2636Więzi emocjonalne Z rodziną wychowanków domu dziecka.1577 Elżbieta Jaroni

32/241Gry komputerowe jako forma spędzania czasu wolnego przez uczniów klas
szóstych.

1578 Maria Czerepaniak - Walczak

68/490Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1579 Włodzimierz Krysiak

15/9845Rozwijanie zdolności twórczych dzieci sześcioletnich.1580 Franciszek Bereźnicki

127/2637Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów w śrenim wieku
szkolnym.

1581 Elzbieta Jaroni

68/491Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1582 Włodzimierz Krysiak

15/9808Wychowanie w rodzinie a agresywne zachowania uczniów w klasie szkolnej.1583 Włodzimierz Krysiak

192/955Zachowania czytelnicze w młodszym wieku szkolnym.1584 Korpaczewska Iwona

192/1212Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Technikum Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1992 - 2006.

1585 Koźmian Danuta

68/492Tolerancja jako problem edukacji szkolnej.1586 Stanisław Wawryniuk

127/2838Działalność organizacyjna i pedagogiczna biblioteki publicznej miasta i gminy
w myśliborzu w latach 1947 - 2001

1587 Danuta Koźmian

32/242Pozycja społeczna w klasie szkolnej dzieci z rodzin alkoholicznych.1588 Kazimierz Jaskot

127/2999Preferowany styl wychowania w rodzinie a ukształtowane postawy
intrapersonalne dzieci w wieku gimnazjalnym.

1589 Włodzimierz Krysiak

127/3156Warunki społeczno - ekonomiczne rodzin dziecka przedszkolnego a
przygotowanie do nauki szkolnej.

1590 Franciszek Bereźnicki

127/3157Zjawisko przemocy w szkole w poglądach i doświadczeniach uczniów.1591 Jacek Mańczak

127/2638Powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów z rodzin objętych pomoca
społeczną.

1592 Janina Świrko - Pilipczuk



127/2544Rodzina a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych.1593 Franciszek Bereźnicki

192/956Aspiracje zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.1594 Korpaczewska Iwona

68/493Wpływ wielostronnej aktywności dzieci 6-letnich na przygotowanie do nauki
szkolnej.

1595 Franciszek Bereźnicki

127/2839Działalność organizacyjna i pedagogiczna koszalińskiej biblioteki publicznej -
filii nr 3, czytelni dziecięcej im. gracjana bojara - fijałkowskiego w koszalinie w
latach 1957 - 2001

1596 Danuta Koźmian

127/2723Autorytet wychowawcy klasy a przejawiane postawy ideowe dzieci w średnim
wieku szkolnym.

1597 Włodzimierz Krysiak

192/1213Świadomość ekologiczna uczniów kl;as III szkoły podstawowej.1598 Cybulska Nadzieja

127/2639Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1599 Włodzimierz Krysiak

127/3000Praca nad sobą uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.1600 Andrzej Sowiński

127/3001Internet jako środek wspomagający uczenie się szkolne uczniów szkoły
podstawowej.

1601 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3158Proces komunikacji nauczyciela z uczniem w procesie edukacji.1602 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3159Postawa dzieci 6 - letnich i ich rodziców wobec szkoły.1603 Elżbieta Jaroni

178/2196Analiza porównawcza nastawień lękowych do szkoły u uczniów w młodszym i
średnim wieku szkolnym

1604 Mańczak Jacek

127/3002Plany życiowe wychowanków domu dziecka.1605 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3003Wpływ postaw rodzicielskich na funkcjonowanie dziecka w młodszej klasie
szkolnej.

1606 Wanda Woronowicz

127/3004Koncepcje wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich i w Niemczech
w XIX i na początku XX wieku.

1607 Danuta Koźmian

127/2724Pedagogika przedszkolna Fryderyka Wilhelma Fröbla i jej wpływ na
wychowanie przedszkolne w Polsce międzywojennej /1918-1939/.

1608 Danuta Koźmian

68/494Instytucjonalne formy pzreciwdziałania przemocy w rodzinie. Studium gminy
Polce.

1609 Stanisław Wawryniuk

216/1918Szkolnictwo specjalne, jego funkcja, zadania oraz nauczyciel w interpretacji
czasopisma "SZkoła Specjalna" w latach 1989-1999

1610 Koźmian Danuta

216/1919Preferowany styl wychowania w rodzinie a internalizacja norm młodzieży1611 Krysiak Włodzimierz

68/495Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Przedszkola
Publicznego nr 35 w Szczecinie w latach 1973 - 2001.

1612 Danuta Koźmian

127/3005Doskonalenie umiejętności kształcenia pojęć matematycznych u dzieci
sześcioletnich poprzez zabawy dydaktyczne.

1613 Wanda Woronowicz

127/3006Preferowany styl wychowania w rodzinie, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym.

1614 Włodzimierz Krysiak

216/1920Oczekiwania wychowanj=ków OSiW OHP wobec wychowawcy internatu1615 Czerepaniak - Walczak Maria

127/2725Wartości rozpoznawane i akceptowane przez młodzież niedostosowaną
społecznie.

1616 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2640Działalność dydaktyczna, wychiowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Kowalowie im. Niemieckich Bojowników Antyfaszytowskich w latach
1945-1999.

1617 Danuta Koźmian

127/2840Rodzina a sytuacja edukacyjna młodzieży z niepowodzeniem szkolnym1618 Helena Łaś

32/243Wpływ dramy na osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych.1619 Kazimierz Wenta

192/958Osiągnięcia szkolne uczniów z rodzin objętych bezrobociem.1620 Świrko - Pilipczuk Janina

68/496Młodzież wobec problemów współczesnej rzeczywistości.1621 Włodzimierz Krysiak

127/2841Trudności wychowawcze w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Studium na przykładzie funkcjonowania Ośrodka Szkolenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w typowym małym mieście

1622 Jerzy Materne

216/1988Mądrość w świadomości studentów1623 Ciechanowska Dorota

192/1214Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym a internalizacja norm
grupowych młodzieży.

1624 Krysiak Włodzimierz

32/244Postawy patriotyczne młodziezy dorastającej w Polcach.1625 Stanisłąw Wawryniuk

127/2641Warunki kulturalne rodziny a osiągnięcia szkolne dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

1626 Elżbieta Jaroni



127/2842Uwarunkowania trwałości decyzji alkoholików o podjęciu leczenia
odwykowego

1627 Helena Łaś

192/962Rola zajęć rewalidacyjnych w internacie w procesie rozwoju dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

1628 Mańczak Jacek

127/2843Nauczanie indywidualne, a poziom osiągnięć szkolnych oraz stopień
integracji z klasą dziecka upośledzonego umysłowo.

1629 Helena Łaś

68/497Sytuacja rodzinna młodzieży niedostosowanej w Stargardzie Szczecińskim.1630 Stanisłąw Wawryniuk

127/2844Patologiczne środowisko rodzinne, a zaburzenia w zachowaniu się dzieci w
młodszym wieku szkolnym na przykładzie uczniów klas III szkoły
podstawowej nr 8 w Policach.

1631 Helena Łaś

192/1215Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1632 Krysiak Włodzimierz

127/3007Kultura pedagogiczna współczesnych rodziców. Studium na przykładzie
wychowania dzieci w wieku przedszkolnego.

1633 Jerzy Materne

127/3008Efektywność wykorzystania Internetu w procesie kształcenia na przykładzie
treści z zakresu astronomii w trzeciej klasie gimnazjum.

1634 Janina Świrko - Pilipczuk

127/2726Zabawy dzieci w grupie pięciolatków.1635 Maria Czerepaniak - Walczak

192/1216Wiedza uczniów ponadgimnazjalnych w zakresie zjawiska alkoholizowania
się młodzieży.

1636 Cybulska Nadzieja

127/2727samodzielność w świadomości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Gorzowie Wielkopolskim.

1637 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3009Wpływ rozrywek umysłowych na dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich.1638 Wiesław Andrukowicz

15/9809Wybrane czynniki społeczno - środowiskowe róźnicujące poziom osiągnięć
szkolnych uczniów klas II i III.

1639 Nadzieja Cybulska

127/3160Oferta młodzieżowego domu kultury w Gryfinie dotycząca spędzania czasu
wolnego przez młodzież szkolną.

1640 Andrzej Sowiński

127/2545Postawy czytelnicze uczniów klas początkowych1641 Franciszek Bereźnicki

216/1989brak zgody/ Czytelnictwo dzieci w młodszym wieku szkolnym1642 Bereźnicki Franciszek

192/965Przemoc w mediach a zachowanie agresywne młodziezy gimnazjalnej.1643 Sowiński Andrzej

127/2845Nagrody w wychowywaniu dzieci w gimnazjum1644 Kazimierz Jaskot

127/3010Przemoc fizyczna wobec dziecka w rodzinie.1645 Kazimierz Jaskot

68/498Założone i rzeczywiste role gimnazjum w opinii uczniów.1646 Maria Czerepaniak - Walczak

216/1990Kształtowanie się aspiracji młodzieży licealnej w ramach zajęć
pozalekcyjnych

1647 Sowiński Andrzej

127/3161Wiedza nauczycieli przedszkoli i klas początkowych na temat zabawy.1648 Elżbieta Jaroni

127/2728Czas wolny ucznia szkoły podstawowej w środowisku wiejskim.1649 Janina Świrko - Pilipczuk

127/3011Idea pracy nad sobą w świadomości mieszkańców internatu.1650 Andrzej Sowiński

127/2546Stan świadomości ekologicznej uczniów klas gimnazjalnych / na przykładzie
środowiska wiejskiego/

1651 Nadzieja Cybulska

127/3162Środowisko rodzinne a stosunek emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym
i w młodszym wieku szkolnym do agresji.

1652 Elżbieta Jaroni

127/2642Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Janczewie w latach 1945-2003.

1653 Danuta Koźmian

127/2846Agresja rówieśnicza w szkołach podstawowych szczecina1654 Barbara Kromolicka

68/499Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży.1655 Helena Łaś

127/3163Dzieciństwo i jego wartość. Studium w aspekcie kultury pedagogicznej
współczesnej rodziny.

1656 Jerzy Materne

127/2847Nauka domowa w budżecie czasu ucznia III klasy szkoły podstawowej1657 Kazimierz Wenta

127/2643Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Zieleniewie w latach 1945-2003.

1658 Danuta Koźmian

178/2205Jakość życia rodzin adopcyjnych1659 Kromolicka Barbara

192/967Niepowodzenia szkolne uczniów szkoły podstawowej. Studium w aspekcie
barier socjalnych.

1660 Szumilas Katarzyna

68/98Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa1661 dr hab. Włodzimierz Krysiak

127/2848Przygotowanie rodziny zastępczej do pełnienia swej funkcji1662 Kazimierz Jaskot



127/3012Wpływ środowiska społecznego na proces resocjalizacji skazanych w
zakładzie karnym Nowogard.

1663 Wiesław Andrukowicz

216/1991brak zgody/ Zainteresowania młodzieży gimnazjalnej i jej wybrane
uwarunkowania

1664 Świrko-Pilipczuk Janina

192/968Wybrane rodzinne i szkolne uwarunkowania form czasu wolnego młodzieży
szkół średnich.

1665 Świrko - Pilipczuk Janina

13/65Niepowodzenia szkolne uczniów.1666 Wiesław Andrukowicz

127/2729Źródła, lęków szkolnych1667 Czerepaniak - Walczak Maria

68/500Normy moralne młodziezy dorastającej w Szczecinku.1668 Stanisłąw Wawryniuk

127/3013Przyczyny niepowodzeń ucznia.1669 Wiesława Andrukowicz

192/1217Przemiany funkcji opiekuńczo - wychowawczych współczesnej rodziny.1670 Świrko - Pilipczuk Janina


