
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Humanistyczny, pedagogika specjalna, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/16892Więzi uczuciowe wychowanków Zakładu dla dzieci upośledzonych umyslowo
w stopniu umiarkowanym

1 Murawska Krystyna

15/17453Stosunek społeczeństwa do ludzi chorych psychicznie2 Wenta Kazimierz

15/17123Samoocena młodziezy lekko upośledzonej umyslowo3 Krystyna Murawska

15/16843Zaburzenia w zachowaniu się dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu
lekkim

4 Rempel Wiesława

15/17227Żródło lęku u pacjentów onkologicznych5 Baran Bazyli

15/16867Resocjalizacja w Zakładzie Karnym w Płotach6 Suszek Kazimierz

15/17330Funkcjonowanie szkolne dzieci diabetycznych7 Murawska Krystyna

15/17014Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci
niepełnosprawnych

8 Laś Helena

15/16981Ośrodek Wczesnej Interwencji w Szczecinie i jego podopieczni9 Rempel Wiesława

15/17176Postawy młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec osób upośledzonych
umyslowo

10 Łaś Helena

15/17157Integracja szkolna w opiniach nauczycieli szkół publicznych /integracyjnych,
ogólnodostępnych, specjalnych/

11 Łaś Helena

15/16788Wpływ motywacji na przyswajanie materiału liczbowego na przykładzie
uczniów szkoły podstawowej masowej i specjalnej.

12 Augustynek Andrzej

15/17124Postawy młodzieży lekko upośledzonej umyslowo wobec zjawisk patologii
społecznej

13 Murawska Krystyna

15/17015Działalność Domu Dziecka im. prof. Jerzego Wołczyka w Mostach koło
Goleniowa w latach 1979-1994

14 Koźmian Danuta

15/16613Czas wolny osób niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych w oddziale
pracy chronionej przy zakładzie wtórczym "Społem" w Stargardzie

15 Helena Łaś

15/16526Poziom, struktura i wzory spożycia alkoholu wśród młodzieży szczecińskich
szkół artstycznych

16 Krystyna Murawska

15/17380Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo (w opiniach
rodziców wychowujących dzieci pełno bądź niepełnosprawne intelektualnie)

17 Łaś Helena

15/16505Czas wolny niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych w zakładzie
produkcji cukierków Spółdzielni Inwalidów im. "Botwina" w Szczecinie

18 Helena Łaś

15/16713Wpływ baśni na wyzwolenie reakcji agresywnych u dzieci sześcioletnich19 Wolska Anna

15/16924Opinie uczniów o piciu alkoholu przez dzieci i młodzież20 Sowiński Andrzej

15/17415Start zawodowy absolwentów Szkoły Zawodowej Specjalnej /na przykładzie
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 65 w Szczecinie

21 Łaś Helena

15/16474Funkcjonowanie zawodowe absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych
Specjalnych

22 Jadwiga Wabia

15/17228Potrzeby psychiczne i zachowanie się dziecka hospitalizowanego23 Baran Bazyli

15/16614Losy absolwentów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Suliszewie24 Helena Łaś

15/16743Działalność specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego w Świątkach k/
Szczecinka

25 Łaś Helena

15/16744Alkoholizm w rodzinie a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży na
przykładzie uczniów kl. IV - VIII nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

26 Rempel Wiesława

15/17057Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży uposledzonych umysłowo na
przykładzie Szkoły Specjalnej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w
Pyrzycach

27 Rempel Wiesława

15/16763Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców przestępstw (w świetle
postępowania Sądu Rodzinnego w Szczecinie w 1991 roku)

28 Rempel Wiesława



15/16868Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piecewie.

29 Łaś Helena

15/17416Postawy uczniów zdrowych wobec upośledzonych umysłowo w klasie
integracyjnej

30 Wenta Kazimierz

15/16411Poczucie zagrożenia i alienacji nieletnich dziewcząt przebywających w
placówce resocjalizacyjnej

31 Aleksander Bielawiec

15/17454Specyfika organizacyjno-programowa metodyki z zajęć w "klasie życia" dla
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym ( na przykładzie
"Klasy Życia" w Pleszewie)

32 Dykcik Władysław

15/17158Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców czynów karalnych (w świetle
postępowania sądu rodzinnego w Szczecinie w roku 1993)

33 Rempel Wiesława

15/17016Poglądy społeczno - psychologiczne Adolfa Dygasińskiego (1839-1902)34 Koźmian Danuta

15/16893Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin o zaburzonej strukturze naturalnej35 Rempel Wiesława

15/17229Wychowawcze funkcjonowanie Środowiskowego Ogniska
Resocjalizacyjnego w Koszalinie

36 Suszek Kazimierz

15/16764Potrzeby wychowanków Państwowych Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych /PMOW/ w świetle teorii H.A. Murraya

37 Bielawiec Aleksander

15/16925Rola wczesnego wykrywania wad słuchu w procesie rehabilitacji dzieci
niesłyszących

38 Suszek Kazimierz

15/16765Styl wychowania w rodzinie a funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych
umyslowo w stopniu lekkim

39 Łaś Helena

15/17331Wpływ uszkodzenia CUN na funkcjonowanie szkolne dzieci w wieku od 10 do
12 lat

40 Jackowska Ewa

15/17381Przyczyny alkoholizowania się nieletnich zatrzymanych w Szczecińskiej Izbie
Wytrzeźwień

41 Baran Bazyli

15/16615Alkoholizowanie się młodzieży /w świetle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych/

42 Wiesława Rempel

15/17382Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolna - Wychowawczego w Lipkach
Wielkich w latach 1963-1999

43 Baran Bazyli

15/16844Postawy religijne uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych44 Bielawiec Aleksander

15/17383Realizacja materiału "Funkcjonowanie w środowisku" w szkole życia na
przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemiańsku

45 Łaś Helena

15/17177Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej województwa gorzowskiego46 Bielawiec Aleksander

15/17125Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. S. Czarnieckiego w Reczu w latach 1945-1996

47 Koźmian Danuta

15/16674Przysposobienie do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie w latach
szkolnych 1983/1984 - 1988/89

48 Łaś Helena

15/16475Model placówki resocjalizacyjnej w opinii wychowanków49 Aleksander Bielawiec

15/17017Kazimiera Wróbel - pionierka kształcenia specjalnego na ziemi pilskiej
(działalność pedagogiczna, społeczna i organizacyjna).

50 Łaś Helena

15/16506Obraz ojca w oczach wychowawczych w środowisku wiejskim51 Bazyli Baran

15/17018poglądy pedagogiczne M. Grzegorzewskiej (1888-1967) oraz wkład w rozwój
pedagogiki specjalnej w Polsce

52 Koźmian Danuta

15/17126Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 9 im. J. Tuwima w Stargardzie Szczecińskim w latach
1962-1996

53 Koźmian Danuta

15/17178Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w woj. koszalińskim w latach 1946-1996

54 Koźmian Danuta

15/17417Świadomość społeczno - pedagogiczna rodziców dzieci upośledzonych
umysłowo

55 Wenta Kazimierz

15/16982Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci 13-15 letnich z rodzin rozbitych56 Bielawiec Aleksander

15/16527Truddorastania dziewcząt upośledzonych w stopniu lekkim uczęszczających
do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Szczecinie

57 Jadwiga Wabia

15/17332Bierność a aktywność społeczna uczniów w zajęciach pozalekcyjnych58 Sowiński Andrzej

15/16582Rola współpracy rodziny i szkoły w zapobieganiu i zwalczaniu przejawów
niedostosowania społecznego uczniów szkół specjalnych

59 Krystyna Balińska



15/17455Człowiek z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie -
nastawienia i oczekiwania

60 Dykcik Władysław

15/16845Postawy społeczne oraz stosunek do kształcenia integracyjnego w
warunkach szkoły masowej z klasami specjalnymi

61 Rempel Wiesława

15/16846Sytuacja wychowawcza nieletnich objętych postępowaniem sądowym (na
przykładzie chlopców skierowanych do Państw. Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego w Trzebieży)

62 Rempel Wiesława

15/16926Uwarunkowania trudności wychowawczych uczniów klas młodszych63 Suszek Kazimierz

15/16789Wychowawca idealny a realny w wyobrażeniach wychowanków PMOW w
Renicach

64 Murawska Krystyna

15/16790Obraz rodziny w rysunkach dzieci upośledzonych umysłowo65 Murawska Krystyna

15/17159Wychowawcze funkcjonowanie Szkoły Życia na przykładzie Szkoły Życia
przy DPS w Nowym Czarnowie

66 Suszek Kazimierz

15/17058Przysposobienie do zawodu opóźnionych w nauce uczniów szkół
podstawowych na przykładzie klas przysposobiających do zawodu o profilu
monter podzespołów elektronicznych Szkoły Podstawowej w Broczynie

67 Łaś Helena

15/16641Plany zawodowe młodzieży niedosłyszącej i głuchej ósmych klas szkoły
podstawowej

68 Helena Łaś

15/17384Zjawisko lęku szkolnego u uczniów klas czwartych szkół podstawowych69 Baran Bazyli

15/17019Start zawodowy absolwentów pedagogiki specjalnej Uniwersytetu
Szczecińskiego

70 Łaś Helena

15/16430Odporność psychiczna nauczycieli szkół specjalnych71 Krystyna Murawska

15/17333Postawy wobec uczniów niepełnosprawnych dominujące w klasie
integracyjnej

72 Wenta Kazimierz

15/17230Styl wychowania a funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim

73 Łaś Helena

15/17231Kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i
intelektualnie (na podstawie SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
w Policach)

74 Łaś Helena

15/16528Wiedza na temat resocjalizacji pracowników instytucji resocjalizacyjnych75 Aleksander Bielawiec

15/16894Poglądy na dewiacje społeczne wychowanków placówek resocjalizacyjnych76 Bielawiec Aleksander

15/16431Samoocena a przystosowanie w grupie internackiej specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego w Tanowie

77 Kazimierz Suszek

169/1610Zaburzenia zachowania dzieci a środowisko rodzinne.78 Helena Łaś

15/17179Obraz świata w rysunkach dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim
w wieku 11-13 lat

79 Suszek Kazimierz

15/17232Działalność Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie80 Rempel Wiesława

15/16766Integracja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z uczniami
pełnosprawnymi w warunkach szkoły powszechnej we Włoszech

81 Łaś Helena

169/1611Rola i miejsce rodziców w szkole ogólnodostępnej.82 Urszula Morcinek

15/17233Trudności adaptacyjne dzieci hospitalizowanych83 Suszek Kazimierz

169/1612Trudności w nauce u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.84 Urszula Morcinek

15/16927Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie szkolne dziecka upośledzonego
umyslowo w stopniu lekkim w SOSzW w Międzychodzie

85 Łaś Helena

15/16507Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo (na
przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Podgrodziu)

86 Wieslawa Rempel

15/16984Profilaktyka narkomanii wśród młodzieży szkolnej województwa
szczecińskiego

87 Bielawiec Aleksander

15/16476Postrzeganie i akceptacja siebie i rówieśników na terenie szkoły przez
potencjalnych przestępców i potencjalnych nieprzestępców

88 Aleksander Bielawiec

169/1613Postawy rodziców wobec niepełnosprawnosci dziecka.89

15/17234Funkcjonowanie społeczne wychowanków internatu "Szkoły Życia" nr 1 w
Szczecinie

90 Żółkowska Teresa

15/16791Zaburzenia w zachowaniu się uczniów klas IV-VIII SP nr 17 w Gorzowie
Wlkp.

91 Rempel Wiesława

15/16895Kontakty interpersonalne osób w wieku starszym92 Murawska Krystyna



15/16583Patologia życia rodzinnego a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i
młodzieży /na przykładzie uczniów klas IV do VIII szkoły podstawowej nr 66 w
Szczecinie

93 Wiesława Rempel

15/17334Funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży przewlekle chorych
przebywających na leczeniu w szpitalu

94 Jackowska Ewa

15/16508Uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej przez uczniów szkół
podstawowych specjalnych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

95 Helena Łaś

15/16869Możliwości w zakresie percepcji wzrokowej dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim w I klasie specjalnej szkoły podstawowej (na przykładzie
SOSW w Policach).

96 Wabia Jadwiga

15/16870Integracja społeczna młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i
młodzieży z normą intelektualną w czasie wolnym w warunkach internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich.

97 Łaś Helena

15/17127Postawy rodziców wobec dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim i
stopniach głębszych

98 Jackowska Ewa

15/17128Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniach umiarkowanym i znacznym ze szczególnym uwzględnieniem
mechanizmów powstawania

99 Jackowska Ewa

15/17129Pionierzy pedagogiki specjalnej na Ziemi Szczecińskiej - państwo Lidia i Piotr
Dzwinkowie

100 Łaś Helena

15/17180Ocena zjawisk patologii społecznej przez mieszkańców Bytowa101 Bielawiec Aleksander

15/16642Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży - uczniów szkoły
podstawowej nr 19 w Szczecinie

102 Wiesława Rempel

15/16509Patologia życia rodzinnego a nauka szkolna i zachowanie się dzieci103 Wiesława Rempel

15/16928Aspiracje rodzinne wychowanków domu dziecka104 Suszek Kazimierz

15/16510Spożywanie alkoholu przez młodzież (w świetle wypowiedzi uczniów
szczecińskich szkół ponadpodstawowych)

105 Wiesława Rempel

15/16511Wpływ metody dobrego startu na naukę czytania i pisania dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym upośledzonych umysłowo w klasie II (na
przykładzie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Kalekich w
Policach)

106 Helena Łaś

15/16847Zaburzenia w zachowaniu się młodzieży upośledzonej umysłowo uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym nr 2 w Szczecinie

107 Rempel Wiesława

15/16985Subnorma intelektualna a nieprzystosowanie społeczne na przykładzie
uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 w Szczecinie

108 Rempel Wiesława

169/1614Terapia dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w młodszym wieku
szkolnym.

109 Teresa Żółkowska

15/16714Patologia życia rodzinnego i zachowanie się dzieci  i młodzieży uczniów
szkoły podstawowej nr 6 w Świnoujściu

110 Rempel Wiesława

15/17235Uprawianie sportu a efekty resocjalizacji wychowanków PMOW w Renicach111 Baran Bazyli

15/16792Zintegrowane działania rewalidacyjne szkoły i internaty na rzecz dzieci
upośledzonych w stopniu lekkim z trudnościami w czytanie i pisaniu. /na
przykładzie SOSW w Policach/

112 Łaś Helena

15/17020Plany zawodowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich realizacje113 Łaś Helena

15/16871Postawy rodzicielskie, a przystosowanie społeczne dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim.

114 Suszek Kazimierz

15/16986Funkcjonowanie dziecka upośledzonego umyslowo w stopniu lekkim w
szkole masowej

115 Seul - Michałowska Sylwia

15/16987Wpływ rodziny na aspiracje życiowe młodzieży klas ósmych szkoły
podstawowej

116 Seul - Michałowska Sylwia

15/16584Praca rewalidacyjna nad dziećmi z rodzin patologicznych nie realizujących
obowiązku szkolnego

117 Halina Łaś

15/16896Funkcjonowanie szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym
wychowawywanych przez samotnych ojców

118 Murawska Krystyna

15/17060Zachowania zahamowania dzieci i młodzieży /na przykładzie uczniów klas od
IV do VIII szkoły podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim/

119 Rempel Wiesława

15/17059Rozwój społeczny osób upośledzonych umysłowo poprzez uczestnictwo we
Wspólnotach Ruchu "Wiara i światło"

120 Łaś Helena

15/16675Aspiracje życiowe młodzieży w normie intelektualnej oraz upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim

121 Łaś Helena



15/17061Problem oświaty, szkolnictwa i wychowania na łamach czasopisma
"Muzeum" w latach 1929-1939

122 Koźmian Danuta

15/17087Trudności wychowawcze w szkole jako problem pedagogiczny123 Suszek Kazimierz

15/16929Rewalidacja upośledzonych umyslowo w stopniu  umiarkowanym i znacznym
na przykładzie III poziomu nauczania Szkoły Życia przy DPS w Nowym
Czarnowie.

124 Łaś Helena

15/17456Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży z wadą słuchu125 Rempel Wiesława

15/16793Dewiacja społeczna w wymiarze pozytywnym126 Rempel Wiesława

15/17335Nauczyciele o inteligencji szkolnej młodzieży niepełnosprawnej127 Łaś Helena

15/16616Losy życiowe absolwentów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile

128 Zdzisław Błażejewski

15/17385Efektywność rehabilitacji społecznej dorosłych osób z upośledzeniem
umysłowym w WTZ w Gryficach

129 Żółkowska Teresa

15/17336Czynniki warunkujące poziom lęku u matek osób z upośledzeniem
umysłowym

130 Jackowska Ewa

15/17062Poglądy społeczno-pedagogiczne Stanisława Thuugutta /1873-1941/131 Koźmian Danuta

15/16897Wpływ poziomu kulturowego rodziców na ich postawy wobec dzieci
upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim

132 Wabia Jadwiga

15/16412Niektóre problemy z zakresu dewiacji społecznej w świetle wypowiedzi
młodzieży wybranych szkół ponadpodstawowych miasta Szczecina

133 Wiesława Rempel

15/16715Organizacja pracy rewalidacyjnej z dziećmi głębiej uposledzonymi na
przykładzie funkcjonowania klas życia w SP nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

134 Łaś Helena

15/17457Postawy rodzicielskie a przystosowanie dzieci uposledzonych umysłowo w
stopniu lekkim do życia w internacie

135 Łaś Helena

15/17418Postawy rodzicielskie matek dzieci autystycznej136 Błażejewski Zdzisław

15/16872Poziomy przygotowania do podjęcia nauki a sytuacja szkolna uczniów klas
początkowych

137 Rempel Wiesława

15/16477Czas wolny a zainteresowania zawodowe wychowanków Domu Dziecka138 Jadwiga Wabia

15/17160Stosunki spoleczna w grupie wychowawczej domu dziecka139 Suszek Kazimierz

15/17161Postawy uczniów ogólnodostępnej szkoły publicznej wobec osób
upośledzonych umysłowo

140 Łaś Helena

15/17337Funkcjonowanie szkolne dzieci sabowidzących141 Murawska Krystyna

15/17181Monografia Dziecka z rozszczepem kręgosłupa142 Murawska Krystyna

15/17338Przejawy agresywności i uwarunkowania u młodzieży szkolnej143 Bielawiec Aleksander

15/17162Czynniki warunkujące integrację szkolną uczniów upośledzonych umysłowo
na przykładzie klas integracyjnych w wszkole podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim.

144 Łaś Helena

15/17236Sytuacja społeczno - ekonomiczna rodziny a niepowodzenia szkolne dzieci w
starszych klasach szkoły podstawowej

145 Baran Bazyli

15/16643Przydatność zawodowa w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej
absolwentów ZSZ dla młodzieży upośledzonej umyslowo w stopniu lekkim i w
normie intelektualnej

146 Helena Łaś

15/16988Trudności wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi przez nauczycieli
szkół podstawowych

147 Bielawiec Aleksander

15/17163Dr Edward Jędruch w służbie osób niepełnosprawnych148 Łaś Helena

15/16716Efektywność i działąlność dydaktyczno - wyrównawczej szkoły podstawowej
nr 12 w Stargardzie Szczecińskim w klasach I-III

149 Łaś Helena

15/16585Start zawodowy absolwentów pedagogiki specjalnej Uniwersytetu
Szczecińskiego

150 Helena Łaś

15/16989Wpływ właściwości osobowych nauczyciela na samopoczucie uczniów i
atmosfery na lekcji

151 Seul - Michałowska Sylwia

15/16794Przyczyny niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych uczniów zasadniczej
szkoły zawodowej specjalnej przy specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym nr 2 w Szczecinie

152 Łaś Helena

15/16745Państwowe Sanatorium Neuropsychiatrii w Nowym Czarnowie153 Rempel Wiesława

15/17182Integracja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w opinii nauczycieli
szkół publicznych i specjalnych

154 Łaś Helena



15/16644Sytuacja wychowawcza w okresie nieletności, a późniejsze funkcjonowanie
mężczyzn - byłych podsądnych

155 Wiesława Rempel

15/16898Narkotyzowanie się młodzieży szkolnej156 Bielawiec Aleksander

15/17386Postawy społeczeństwa wiejskiego wobec osób upośledzonych umysłowo157 Łaś Helena

15/16990Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych na 30,55 i 57 w Szczecinie

158 Rempel Wiesława

15/17088Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców przestępstw (w okresie
poprzedzającym ingerencję sądu)

159 Rempel Wiesława

15/16529Adaptacja społeczno - zawodowa absolwentów pedagogiki specjalnej lat
1980-1983 WSP w Szczecinie

160 Helena Łaś

15/16432Rola kultury fizycznej w nabywaniu pozycji w strukturze grupy wychowawczej
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

161 Kazimierz Suszek

15/16586Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo z rodzin
patologicznych nie realizujących obowiązku szkolnego

162 Helena Łaś

15/17130Postawy środowiska wiejskiego wobec dzieci i młodzieży odbiegających od
normy 

163 Murawska Krystyna

15/17419Obraz rodziny w rysunkach dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim164 Wenta Kazimierz

15/17237Kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim (na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Suliszewie)

165 Łaś Helena

15/16899Obraz osób odbiegających od normy w percepcji studentów uczelni
szczecińskich

166 Murawska Krystyna

15/16900Obraz ról rodzinnych w percepcji chłopców wychowywanych przez samotne
matki

167 Murawska Krystyna

15/16746Funkcjonowanie szkolne dzieci w klasach I-III SP nr 1 w Szczecinie (na tle
kategorii diagnostycznych określonych w 6 roku życia).

168 Rempel Wiesława

15/17420Funkcjonowanie szkolne dzieci z zespołem Downa169 Żółkowska Teresa

15/17339Postawy młodzieży lekko upośledzonej umysłowo wobec narkomanii170 Murawska Krystyna

15/17183Wpływ środków masowego przekazu na zachowania agresywne uczniów
Szkoły Specjalnej

171 Murawska Krystyna

15/17238Zintegrowane działania rewalidacyjne szkoły i internatu na rzecz dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym (na
przykładzie SOSW w Myśliborzu)

172 Łaś Helena

15/16530Patologia rodziny a realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci uposledzone
umysłowo w stopniu lekkim

173 Helena Łaś

15/16587Indywidualna praca rewalidacyjna nad dziećmi upośledzonymi umysłowo nie
realizującymi obowiązku szkolnego

174 Helena Łaś

15/16873Poziom uspołecznienia dzieci upośledzonych umysłowo a ich sytuacja
rodzinna.

175 Suszek Kazimierz

15/16645Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim a jego
funkcjonowanie w klasie szkolnej

176 Helena Łaś

15/16676Sytuacja wychowawcza w okresie nieletności a późniejsze funkcjonowanie
kobiet byłych podsądnych (i byłych wychowanek PDD w Policach)

177 Rempel Wiesława

15/16991Zróżnicowane poziomy przygotowania do pojęcia nauki /określone w 6 roku
życia/ a sytuacja szkolna uczniów klas początkowych

178 Rempel Wiesława

15/16588Proces socjalizacji dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych
spokrewnionych

179 Bazyli Baran

15/17184Wpływ metody G. Domana na rozwój dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Studium przypadku

180 Murawska Krystyna

15/16901Zainteresowania osób w wieku starszym181 Murawska Krystyna

15/17340Postawy młodzieży licealnej oraz uczęszczającej do szkół zawodowych
wobec osób upośledzonych umysłowo

182 Jackowska Ewa

15/16677Sytuacja w okresie nieletności a późniejsze funkcjonowanie mężczyzn -
byłych podopiecznych sądu (i byłych wychowanków Państwowego Domu
Dziecka w Policach)

183 Rempel Wiesława

15/16902Poziom samooceny i system wartości młodocianych przetępców184 Murawska Krystyna

15/17239Twórczość plastyczna dzieci sześcioletnich185 Radomska - Tomczuk Maria

15/17185Stygmaty a funkcjonowanie dziecka w klasie186 Seul - Michałowska Sylwia



15/17458Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów klas
V, VI, VIII Szkoły Podstawowej nr 69 w Poznaniu)

187 Rempel Wiesława

15/16795Agresja upośledzonych umysłowo w okresie dorastania188 Murawska Krystyna

15/16512Alkoholizowanie się młodzieży /w świetle wypowiedzi uczniów
ponadpodstawowych miasta Szczecina/

189 Wiesława Rempel

15/16874Przygotowanie zawodowe młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim i
młodzieży w normie intelektualnej w zawodzie krawiec odzieży damskiej.

190 Łaś Helena

15/16646Proces rewalidacji i jego efekty w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym nr 1 w Szczecinie

191 Helena Łaś

15/16747Zaburzenia w zachowaniu się uczniów klas od V do VIII Szkoły Podstawowej
nr 45 w Szczecinie.

192 Rempel Wiesława

15/16992Funkcjonowanie szkolne dzieci z grup dyspenseryjnych193 Wabia Jadwiga

15/17341Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim w szkole specjalnej

194 Łaś Helena

15/17131Opinie młodzieży z PMOW oraz uczniów ZSZ na temat patologii społecznej195 Bielawiec Aleksander

15/16748Środowiskowe uwarunkowania podejmowania czynów przestępczych przez
nieletnie

196 Augustyniak Andrzej

15/16875Uwarunkowania osiągnięć szkolnych (na przykładzie Medycznego Studium
Zawodowego nr 2 w Szczecinie).

197 Suszek Kazimierz

15/16531Sytuacja szkolna potencjalnych przestępców i nieprzestępców198 Aleksander Bielawiec

15/16589Lęk i agresja u wychowanków PMOW w zależności od realizowanego
systemu resocjalizacyjnego

199 Bazyli Baran

15/17387Wpływ dziecka upośledzonego w stopniu lekkim na tworzenie się nowych
więzi rodzinnych

200 Wenta Kazimierz

15/17186Palenie papierosów wśród młodzieży szkolnej201 Bielawiec Aleksander

15/17421Życie rodzinne absolwentów szkoły zawodowej specjalnej202 Łaś Helena

15/16678Działalność szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu

203 Łaś Helena

15/16903Aktywność społeczna jako czynnik różnicujący dzieci lekko upośledzone
umyslowo od dzieci o prawidłowym rozwoju

204 Wabia Jadwiga

15/16532Zjawisko ucieczek chłopców z Państwowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Śliwnie Bałtyckim i jego uwarunkowania

205 Jadwiga Wabia

15/16533Przystosowanie społeczne dzieci z rodzin niepełnych206 Aleksander Bielawiec

169/1617Terapia zachowań autystycznych metodą Carla Delacato.207 Teresa Żółkowska

15/16717Praca rewalidacyjna Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Szczecinie i jej efekty

208 Łaś Helena

15/16590Obraz własnej osoby a funkcjonowanie szkolne dziecka otyłego209 Bazyli Baran

15/16433Losy absolwentów Medycznego Zawodowego NR 2 w Szczecinie210 Kazimierz Suszek

15/16767Usprawnienie dziecka autystycznego w rodzinie211 Łaś Helena

15/17459Zaburzenia w zachowaniu się dzieci na przykładzie klas gimnazjalnych
Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Stargardzie

212 Rempel Wiesława

15/17388Warunki rozwojowe dzieci objętych edukacją niepubliczną213 Rempel Wiesława

15/16647Funkcjonowanie zawodowe osób upośledzonych umysłowo w Spółdzielni
Inwalidów "Selsin" w Szczecinie

214 Helena Łaś

15/16904Psychospołeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji215 Bielawiec Aleksander

15/17187Lucjan Zagrzecki jako współtwórca pdagogiki narodowej w drugiej
Rzeczypospolitej

216 Koźmian Danuta

15/16434Samoocena upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a wyniki w nauce217 Kazimierz Suszek

15/16513Funkcjonowanie klas specjalnych w Szkole Podstawowej w Suchaniu218 Helena Łaś

15/17240Integracja szkolna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych na
przykładzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim

219 Łaś Helena

15/17188Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci
niepełnosprawnych.

220 Łaś Helena

15/17342Postawy rodziców wobec integracji szkolnej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie

221 Łaś Helena



15/16905Trudności wychowawcze przejawiane przez dzieci upośledzone umyslowo w
stopniu lekkim w opini rodziców i nauczycieli

222 Bielawiec Aleksander

15/16718Poczucie sensu życia wychowanków placówek resocjalizacyjnych223 Bielawiec Aleksander

15/17422Profilaktyka alkoholowa wśród młodzieży szkolnej224 Bielawiec Aleksander

15/16848Sytuacja wychowawcza dzieci skierowanych do Państwowego Pogotowia
Opiekuńczego im. K. Maciejewicza w Szczecinie na mocy decyzji sądowych

225 Rempel Wiesława

15/16617Czas wolny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a dzieci
normalnie rozwiniętych umysłowo

226 Helena Łaś

15/16679Zaburzenia w zachowaniu się (niedostosowanie społeczne) a osiągnięcia
szkolne uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Strzelcach Krajeńskich

227 Rempel Wiesława

15/17241Związki przyjacielskie niepełnosprawnych umyslowo w stopniu lekkim w
wieku 12-18 lat

228 Suszek Kazimierz

15/17089Funkcjonowanie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczecinie229 Rempel Wiesława

15/16534Losy życiowe bbyłych podopiecznych Sądu Opiekuńczego w Szczecinie230 Wiesława Rempel

15/17423Postawy rodzicielskie matek a funkcjonowanie szkolne dziecka
upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

231 Wenta Kazimierz

15/16719Przygotowanie do zawodu stolarza młodzieży upośledzonej umyslowo w
stopniu lekkim na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy
SOSW nr 2 w Szczecinie

232 Łaś Helena

15/16768Sytuacja rodzinna potencjalnych przestępców i nieprzestępców233 Bielawiec Aleksander

15/17164Zaburzenia w zachowaniu się uczniów kl.IV-VIII Szkoły Podstawowej234 Rempel Wiesława

15/17389Postawy uczniów ogólnodostępnej szkoły podstawowej wobec osób
upośledzonych umysłowo (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 4 w
Szczecinie)

235 Łaś Helena

15/17343Rozumienie pojęć:miłość, małżeństwo, rodzina przez młodzież z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

236 Jackowska Ewa

15/16478Środowisko rodzinne a samoocena młodzieży w wieku dorastania237 Kazimierz Suszek

15/16535Wybrane zmienne osobowościowe a funkcjonowanie nieletnich w
placówkach resocjalizacyjnych

238 Aleksander Bielawiec

15/17460Wiedza nauczycieli szkół ogólnodostępnych publicznych o kształceniu dzieci
niepełnosprawnych

239 Łaś Helena

15/16749Adaptacja dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo w młodszym wieku
szkolnym, do życia w internacie (np O.S.W. dla Dzieci Kalekich w Policach).

240 Łaś Helena

15/17242Bezrobocie rodziców a sytuacja szkolna dziecka241 Baran Bazyli

15/16906Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin marynarskich242 Rempel Wiesława

15/17063Myśl wychowawcza obozu politycznego sanacji w Polsce okresu
międzywojennego w latach 1926-1939

243 Koźmian Danuta

15/17090Losy absolwentów Specjalnej Szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej
o profilu rolniczym dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w
Święciecowie

244 Łaś Helena

15/17390Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim (na
przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie)

245 Łaś Helena

15/16640Rozpoznawanie niedojrzałości szkolnej u dzieci 7-letnich i ich funkcjonowanie
w klasie I

246 Helena Łaś

15/16680Czynniki determinujące opóźnienia uczniów w nauce i sposoby ich
przezwyciężania poprzez naukę w Ochotniczych Hófcach Pracy (na
podstawie OHP w Stargardzie Szczecińskim)

247 Łaś Helena

15/16536Określenia wzorów, poziomu i struktury spożycia alkoholu przez uczniów
Zespołu Szkół Rolniczych w Szczecinie Dąbiu i uwarunkowania
środowiskowe

248 Krystyna Murawska

15/17021Dziecko upośledzone umyslowo w rodzinie samotnej matki249 Suszek Kazimierz

15/16435Proces kształcenia zawodowego położonej na podstawie Medycznego
Studium Zawodowego nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w
Szczecinie

250 Helena Łaś

15/16993Współpraca rodziny i szkoły w szkołach typu Waldorf a szkołach masowych251 Wabia Jadwiga

15/16876Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój czynności samoobsługowych małych
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.

252 Wabia Jadwiga

15/17344Postawy młodzieży pełnosprawnej wobec osób upośledzonych umysłowo253 Łaś Helena



15/16479Sposoby komunikowanie się dzieci głuchych z otoczeniem254 Kazimierz Suszek

15/17243Aspiracje rodzinne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Trzebieży

255 Suszek Kazimierz

15/16591Czynniki socjalizujące wychowanków rodzinnych Domów Dziecka256 Bazyli Baran

15/17244Zaburzenia w zachowaniu się dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim (na przykładzie uczniów klas od V do VIII SPS przy SOSW w
Waniorowie)

257 Rempel Wiesława

15/16750Czas wolny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i dzieci w
normie intelektualnej (na przykładzie klas siódmych).

258 Łaś Helena

15/17424Nauczyciel - wychowawca w poglądach Marii Grzegorzewskiej259 Łaś Helena

15/17245Cechy twórczości plastycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym260 Radomska Maria

15/16648Trudności wychowawcze i ich uwarunkowania261 Kazimierz Suszek

15/17064Dzialalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 1 im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie w latach
1947-1991

262 Koźmian Danuta

15/17461Wpływ środowiska rodzinnego na percepcję dzieci przedszkolnych wartości
uniwersalnych na przykładzie fenomenu miłości

263 Andrukowicz Wiesław

15/16415Sytuacjo społeczno - pedagogiczna i ekonomiczna osób głębiej
upośledzonych umysłowo

264 Wiesława Rempel

15/16907Postawy społeczne i stosunek do kształcenia integracyjnego w środowisku
szkoły masowej

265 Rempel Wiesława

15/17345Struktura rodziny a stopnie szkolne ucznia szkoły podstawowej specjalnej266 Wenta Kazimierz

15/17391Wartości uznawane przez młodzież ruchu światło-życie267 Baran Bazyli

15/17165Zróżnicowane poziomy przygotowania do podjęcia nauki a sytuacja szkolna
uczniów w klasach początkowych

268 Rempel Wiesława

15/16592Przejawy i rozmiary niedostosowania społecznego wśród uczniów szkoły
podstawowej specjalnej oraz czynniki je determinujące

269 Krystyna Balińska

15/17463Wybrane czynniki skuteczności kształcenia uczniów specjalnych potrzeb
edukacyjnych w aspekcie integracji na przykładzie ośrodka opiekuńczego dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Szczecinie w latach
1999/2000

270 Radecki Edward

15/17065Sposoby radzenia sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich271 Jackowska Ewa

15/16537Osobowościowe wyznaczniki efektywności resocjalizacji nieletnich
przestępców

272 Aleksander Bielawiec

15/17464Integracja szkolna uczniów pełno i niepełnosprawnych na przykładzie Szkoły
Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

273 Łaś Helena

15/16930Postawy rodzicielskie i nadpobudliwość psychiczna dziecka upośledzonego
umysłowo

274 Suszek Kazimierz

15/17246Twórczości plastyczne dzieci niepełnosprawnych275 Suszek Kazimierz

15/17346Terapeutyczny walor zajęć pozalekcyjnych276 Sowiński Andrzej

15/17247Postawy średniego personelu medycznego i pacjentek oddziału położniczego
wobec promocji zdrwia w aspekcie rozwoju dzieci i młodzieży

277 Suszek Kazimierz

15/16538Wpływ rozwodu w rodzinie na funkcjonowanie szkolne chłopców w średnim
wieku szkolnym

278 Krystyna Murawska

15/17347Wpływ zajęć teatralnych na aktywność osób upośledzonych umysłowo279 Wenta Kazimierz

15/17132Działalność organizacyjna i wychowawcza Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w latach 1977-1996

280 Koźmian Danuta

15/17022Wzajemne stosunki między dziećmi upośledzonymi umyslowo w warunkach
internatu

281 Suszek Kazimierz

15/16416Postawy młodzieży szkół średnich wobec spożywania alkoholu282 Aleksander Bielawiec

15/17133Czynniki warunkujące integrację szkolną uczniów uposledzonych umyslowo
na przykladzie szkoły podstawowej nr 65 w Bydgoszczy

283 Laś Helena

15/16480Wybrane zagadnienia z zakresu dewiacji społecznej /w świetle wypowiedzi
młodzieży uczęszczającej do wybranych szkół ponadpodstawowych miasta
Szczecina/

284 Wiesława Rempel

15/17066Profilaktyka palenia papierosów realizowana w szczecińskich szkołach285 Bielawiec Aleksander

15/16908Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin inwalidów wzroku286 Rempel Wiesława



15/16539Wpływ rozbicia rodziny na funkcjonowanie szkolne dziewcząt klas V-VIII
szkoły podstawowej

287 Krystyna Murawska

15/16649Losy absolwentów Szkoły Państwowej Specjalnej nr 38 w Szczecinie dla
uczniów upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim

288 Helena Łaś

15/17392Alkoholizowanie się młodzieży licealnej na przykładzie Liceum
Ogólnokształcącego w Gryfinie

289 Baran Bazyli

15/16618Problematyka dewiacji społecznej w świetle wypowiedzi młodzieży
upośledzonej umysłowo

290 Wiesława Rempel

15/16931Lęk jako podłoże trudności wychowawczych u dzieci w młodszym wieku
szkolnym

291 Sowiński Andrzej

15/16909Postawy rodzicielskie a psychospołeczne funkcjonowanie dzieci w szkole292 Bielawiec Aleksander

15/17425Zachowania agresywne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim293 Wenta Kazimierz

15/17189Wpływ dysfunkcji narządów ruchu na kształtowanie samooceny młodzieży w
strszym wieku szkolnym

294 Murawska Krystyna

15/16932Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim a poziom
wyników nauczania w zawodowej szkole specjalnej

295 Suszek Kazimierz

15/16436Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 w Szczecinie296 Kazimierz Suszek

15/17348Palenie papierosów wśród młodzieży szkolnej297 Bielawiec Aleksander

15/16540Wpływ formalno-prawnego rozbicia rodziny na funkcjonowanie szkolne
chłopców w średnim wieku szkolnym

298 Krystyna Murawska

15/16849Sytuacja szkolna uczniów klas początkowych /na tle kategorii
diagnostycznych określonych w szóstym roku życia/

299 Rempel Wiesława

15/17465Postawy mieszkańców domu pomocy społecznej wobec osób psychicznie
chorych

300 Łaś Helena

15/16681Losy absolwentów Szkoły przysposabiającej do zawodu - specjalność murarz
przy Zasadniczej Szkole Zawodowej ZZDZ w Trzebiatowie

301 Łaś Helena

15/16619Działalność opiekuńczo - wychowawcza wybranych internatów dla dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

302 Zdzisław Błażejewski

15/16437Losy absolwentów specjlanego ośrodka szkolno-wychowawczego Nr 3 w
Szczecinie

303 Kazimierz Suszek

15/16438Środowiskowy charakter funkcjonowania ośrodka szkolno - wychowawczego
im. Mieszka I w Chojnie

304 Helena Łaś

15/16877Postawy rodzicielskie a rewalidacja dziecka upośledzonego umysłowo w
stopniu lekkim.

305 Łaś Helena

15/17067Palenie papierosów wśród młodzieży szkół szczecińskich306 Bielawiec Aleksander

15/17134Opinie mieszkańców Karlina na temat Patologii społecznej307 Bielawiec Aleksander

15/16994Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w szkole masowej308 Seul - Michałowska Sylwia

15/17466Wybrane czynniki kształcenia osób specjalnych potrzeb edukacyjnych w
aspekcie integracji

309 Radecki Edward

15/16650Przygotowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim do
wyboru zawodu na przykładzie klasy VIII szkoły podstawowej specjalnej nr 25
w Szczecinie

310 Helena Łaś

15/17467Synektyka a rozwijanie aktywności twórczej u dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

311 Andrukowicz Wiesław

15/16995Dewiacja społeczna w wymiarze pozytywnym312 Rempel Wiesława

15/17468Wartościowanie nowych form aktywności społeczno-kulturalnej osób
niewidomych w środowisku życia i poza nim

313 Dykcik Władysław

15/17166Dziecko z dysfunkcją słuchu w szkole masowej314 Rempel Wiesława

15/16796Poziomy przygotowania do podjęcia nauki a sytuacja szkolna uczniów klas
początkowych

315 Rempel Wiesława

15/16850Zachowanie twórcze nauczycieli Liceów Ogólnokształcących316 Bielawiec Aleksander

15/16769Alkoholizowanie się młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego317 Bielawiec Aleksander

15/16751Kryteria wyboru liderów w szkole masowej i pogotowiu opiekuńczym318 Augustynek Andrzej

15/16481Przystosowanie społeczne osób upośledzonych umysłowo319 Kazimierz Suszek

15/17426Percepcja i realizacja społecznych poglądów Marii Grzegorzewskiej na
osobowość nauczyciela - wychowawcy wśród pedagogów specjalnych

320 Łaś Helena



15/17190Sytuacja społeczno - psychologiczna ludzi bezdomnych województwa
szczecińskiego

321 Baran Bazyli

15/16482Uwarunkowania podjęcia studiów i postawy do przyszłego zawodu (na
przykładzie studentów pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego)

322 Kazimierz Suszek

15/17469Wybrane czynniki kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w aspekcie integracji (np. badań przeprowadzonych w SP  nr 3
Kargowej w latach 1999/00).

323 Radecki Edward

169/1618Zaburzenia zachowania dzieci a środowisko rodzinne.324

15/17068Postawy uczniów szkół podstawowych i średnich wobec osób upośledzonych
umyslowo oraz niewidomych

325 Łaś Helena

15/16483Sposoby komunikowania się dzieci niedosłyszących z otoczeniem326 Kazimierz Suszek

15/17091Plany zawodowe studentów ostatniego roku Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Szczecińskiego a ich urzeczywistnienie po zakończeniu studiów
(na przykładzie roku 1995/1996)

327 Łaś Helena

15/16593Sytie nieletności a późniejsze funkcjonowanie mężczyzn - byłych
podsądnych

328 Wiesława Rempel

15/17470Problemy dydaktyczno-wychowawcze rodziny dziecka z zespołem Downa329 Andrukowicz Wiesław

169/1619Wybrane metody pracy z dzieckiem autystycznym.330 Teresa Żółkowska

15/17393Niepowodzenia w nauce /na przykładzie uczniów klas od IV do VIII
szczecińskich szkół podstawowych nr 27,51 i 60/

331 Rempel Wiesława

15/16752Zaburzenia percepcji wzrokowo- słuchowych a trudności w nauce czytania i
pisania uczniów klas młodszych.

332 Augustynek Andrzej

15/16682Absolwenci kierunku pedagogika specjalna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego

333 Rempel Wiesława

15/16720Atmosfera wychowawcza w rodzinach nauczycielskich a funkcjonowanie
dziecka w szkole

334 Wolska Anna

15/16651Dewiacja społeczna w wymiarze pozytywnym /w świetle badań sondażowych/335 Wieslawa Rempel

15/16797Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży (np. wychowanków
Państwowego Domu Dziecka w Gdańsku Oruni)

336 Rempel Wiesława

15/16555Rodzinne uwarunkowania toksykomanii dorastającej młodzieży337 Krystyna Murawska

15/16770Postawy rodzicielskie samotnych matek a funkcjonowanie szkolne dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

338 Łaś Helena

15/17191Wpływ sytuacji stresowej na wyniki nauczania w szkole339 Seul - Michałowska Sylwia

15/16439Efektywność funkcjonowania Zespołów Korekcyjno Kompensacyjnych n
aprzykładzie szkoły podstawowej w Ińsku

340 Helena Łaś

15/16721Czas wolny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i normie
intelektualnej z klas ósmych na przykładzie SP nr 52 i SP nr 70 w Szczecinie

341 Łaś Helena

15/16514Spożywanie alkoholu przez młodzież /w świetle opinii uczniów
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych miasta Polic/

342 Wiesława Rempel

15/17349Muzykoterapia i jej wpływ na rewalidację osób upośledzonych umysłowo343 Wenta Kazimierz

15/16440Wpływ zajęć wychowawczych w internacie na rewalidację dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w młodszym wieku szkolnym

344 Helena Łaś

15/17350Poczucie alienacji wśród młodzieży szkolnej345 Bielawiec Aleksander

15/16484Kultura spożywania alkoholu wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego346 Kazimierz Suszek

15/16515Start zakierunku Pedagogika Specjalne Uniwersytetu Szczecińskiego z 1986
r.

347 Helena Łaś

15/16594Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów pedagogiki specjalnej
Uniwersytetu Szczecińskiego

348 Helena Łaś

15/17192Obraz rodziny dziecka z rodziny patologicznej w rysunku dzieci349 Baran Bazyli

15/16910Współpraca rodziców dzieci uposledzonych umyslowo z placówki
rehabilitacyjnymi

350 Bielawiec Aleksander

15/17135Stosunki interpersonalne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej351 Murawska Krystyna

15/17394Efektywność rewalidacji społecznej uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim

352 Łaś Helena

15/17167Rozwój dzieci alergicznych353 Suszek Kazimierz

15/16771Postawy otoczenia społecznego wobec jednostek upośledzonych umyslowo354 Bielawiec Aleksander



15/16652Niepowodzenia szkolne jako jedna z głównych przyczyn podejmowania przez
nieletnich prób samobójczych

355 Krystyna Balińska

15/17193Działalność i poglądy pedagogiczne Adolfiny Gorzyckiej - Wieleżyńskiej
/1866-1925/

356 Koźmian Danuta

15/16722Czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim na
przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świątkach
/Szczecinek

357 Łaś Helena

15/16441Przyszpitalna Szkoła Podstawowa nr 17 przy Państwowym Szpitalu
Klinicznym Nr 1 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej

358 Kazimierz Suszek

15/17427Funkcjonowanie oddziału dla dzieci autystycznych i zaburzoną komunikacją
językową przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Szczecinie

359 Błażejewski Zdzisław

15/17194Opinie na temat integracji szkolnej uczniów pełno - i niepełnosprawnych
intelektualnie oraz ich rodziców

360 Laś Helena

15/16485Potencjalni przestępcy - wybrane korelaty osobowości361 Aleksander Bielawiec

169/1620Pomoc dziecku niepełnosprawnemu w szkole masowej.362 Urszula Morcinek

169/1621nauczanie języka angielskiego w szkole specjalnej na przykładzie ZSS nr 1 w
Szczecinie.

363 Urszula Morcinek

15/16595Patologia życia rodzinnego nauka szkolna i zachowanie się dzieci i młodzieży
/ na przykładzie uczniów klas IV - VII Szkoły Podstawowej nr 20 w
Szczecinie/

364 Wiesława Rempel

15/17351Czynniki wpływające na spożywanie alkoholu przez studentów I i II roku
studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

365 Jackowska Ewa

15/16653Postawy społeczne oraz stosunek do kształcenia integracyjnego w
środowisku szkoły masowej

366 Wiesława Rempel

15/16620Sytuacja społeczno - ekonomiczna absolwentów ośrodka szkolno -
wychowawczego dla dzieci głuchych w Poznaniu

367 Helena Łaś

15/16996Zjawisko palenia papierosów wśród młodzieży szkolnej368 Bielawiec Aleksander

15/16654Sytuacja wychowawcza objętych postępowaniem sądowym /na przykładzie
byłych wychowanków PMZW w Trzebieży/

369 Wiesława Rempel

15/17395Patologia rodzin a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i młodzieży370 Rempel Wiesława

15/17396Postawy wychowanek z domów dziecka Trójmiasta wobec życia seksualnego371 Baran Bazyli

169/1622Terapia ruchem u dzieci upośledzonych w stopniu lekkim.372 Teresa Żółkowska

15/16683Działalność opiekuńczo - wychowawcza w warunkach Państwowego
Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

373 Rempel Wiesława

15/16772Postawy społeczne oraz stosunek do kształcenia integracyjnego w
środowisku szkoły masowej

374 Rempel Wiesława

15/17352Czynniki wpływające na spożywanie alkoholu przez studentów IV i V roku
studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

375 Jackowska Ewa

15/17428Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym jako
środowisko wychowawcze

376 Błażejewski Zdzisław

15/16753Start zawodowy absolwentów pedagogiki specjalnej US z 1990 r.377 Łaś Helena

15/16621Funkcjonowanie kół zainteresowań w szkołach podstawowych /założenia
teoretyczne a praktyka/

378 Zdzisław Błażejewski

15/17069Agresywność wychowanków Państwowego Domu Dziecka jako wynik
długotrwałego stresu

379 Jackowska Ewa

15/16655Plany zawodowe studentów ostatniego roku Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Szczecińskiego a ich urzyczewistnienie po zakończeniu studiów
/na przykładzie roku 1988/1999 /

380 Helena Łaś

15/16723Sytuacja wychowawcza w okresie nieletności, a późniejsze funkcjonowanie
mężczyzn byłych podsądnych /i byłych wychowanków  Państwowego Domu
Dziecka nr 4 w Policach

381 Rempel Wiesława

15/16656Identyfikacja z rolami związanymi z własną płcią u wychowanek Domu
Dziecka

382 Bazyli Baran

15/17136Postawy studentów wobec osób upośledzonych umyslowo383 Łaś Helena

15/16622Oczekiwania uczniów szkół średnich w stosunku do nauczycieli384 Zdzisław Błażejewski

15/17168Efektywność przysposobienia do pracy ogrodnika młodzieży upośledzonej
umyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

385 Łaś Helena

15/16724Przestępczość nieletnich miasta Szczecina / w świetle orzecznictwa
sądowego w roku 1989/

386 Rempel Wiesława



15/17248Rewalidacja dzieci upośledzonych w stopniu umiarekowanym i znacznym (na
przykładzie SOSW w Tarnowie)

387 Łaś Helena

15/17137Problemy pedagogiki Specjalnej na łamach czasopisma "Szkoła
Specjalna"pod redakcją Marii Grzegorzewskiej w latach 1946-1967

388 Koźmian Danuta

15/17070Recepcja baśni u dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim389 Wabia Jadwiga

15/16486Podstawy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wobec rodziców i
innych członków rodziny

390 Jadwiga Wabia

15/16851"Agresja" i lęk a poziom socjalizacji wychowanków zakładów
resocjalizacyjnych

391 Bielawiec Aleksander

15/16541Start zawodowy absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku
Pedagogika Specjalna rocznik 1987

392 Helena Łaś

15/17195Postawy uczniów szkół podstawowych wobec jednostek upośledzonych
umyslowo

393 Murawska Krystyna

15/17071Start zawodowy absolwentów Szkoły Zawodowej Specjalnej na przykładzie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
w Szczecinie

394 Łaś Helena

15/16754Zaburzenia w zachowaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
np. uczniów klas IV-VIII Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Swiatkach k/ szczecinka.

395 Rempel Wiesława

15/16852Funkcjonowanie szkolne uczniów klas III / na tle kategorii i diagnostycznych
określonych w szóstym roku życia/

396 Rempel Wiesława

15/17196Wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie ucznia w młodszym wieku
szkolnym

397 Seul - Michałowska Sylwia

15/17092Integracja klas specjalnych w szkole masowej398 Łaś Helena

15/17249Rewalidacja osób głęboko upośledzonych umysłowo na przykładzie Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Gorzowie Wielkopolskim

399 Łaś Helena

15/17072Palenie papierosów wśród młodzieży w Kamieniu Pomorskim400 Bielawiec Aleksander

15/16442Wpływ funkcjonowania systemu dydaktyczno - wychowawczego
Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie -
Skolwinie

401 Krystyna Murawska

15/17093Działalność wychowawcza Pogotowia Opiekuńczego w Polanowie w latach
1945-1995

402 Koźmian Danuta

15/16657Pozycja społeczna dziecka w klasie Szkoły dla upośledzonych umysłowo403 Kazimierz Suszek

15/17197Obraz rodziny w rysunkach dzieci upośedzonych umyslowo w stopniu lekkim
w wieku przedszkolnym

404 Suszek Kazimierz

15/17023Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo poprzez zajęcia sportowo-
rekreacyjne w szkole życia.

405 Suszek Kazimierz

15/17198Przyczyny i rodzaje przemocy jakim poddana jest mlodzież szkolna406 Bielawiec Aleksander

15/17353Funkcjonowanie rodzin dzieci głębiej upośledzonych umysłowo z
uwzględnieniem stosowanych sposobów stymulacji rozwoju

407 Jackowska Ewa

15/17199Stereotypowe spostrzeganie ucznia czynnikiem warunkującym jego
osiągnięcia szkolne

408 Seul - Michałowska Sylwia

15/16798Dzieci nieakceptowane w klasie w śrenim wieku szkolnym409 Murawska Krystyna

15/16725Organizacja i efektywność zespołów korekcyjno-kompensacyjnych w szkole
podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim

410 Łaś Helena

15/16684Sytuacja społeczno - zawodowa kobiet - byłych podsądnych /i byłych
wychowanek PMZW w Szczecinie/

411 Rempel Wiesława

15/16799Zaburzenia w zachowaniu sie dzieci i młodzieży ( na przykładzie uczniów
klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej w Pęzinie)

412 Rempel Wiesława

15/17200Determinanty twórczości plastycznej dzieci w wieku młodszoszkolnym413 Seul - Michałowska Sylwia

15/17201Funkcjonowanie osób upośledzonych umyslowo w rodzinach prokreacyjnych414 Murawska Krystyna

15/16997Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców czynów karalnych /w świetle
postępowania Sądu Rozinnego w Szczecinie w 1994r./

415 Rempel Wiesława

15/16596Obraz wychowawcy PMOW w oczach jego wychowanka a agresja
wychowanka PMOW

416 Bazyli Baran

15/16685Funkcjonowanie Schroniska dla nieletnich w Szczecinie417 Rempel Wiesława

15/17169Sport i turystyka w procesie rewalidacji młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim na przykladzie SOSW nr 2 w Szczecinie

418 Suszek Kazimierz



169/1625Metody rewalidacyjne wykorzystywane w terapii dzieci autystycznych.419 Teresa Żółkowska

15/17202Monografia dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym420 Murawska Krystyna

15/17397Patologia rodzin a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i młodzieży421 Rempel Wiesława

15/17073Przejawy agresywności i ich uwarunkowania u dzieci 10-12 letnich422 Bielawiec Aleksander

15/17398Kształtowanie umiejętności samoobsługowych wśród dzieci upośledzonych
umyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole życia

423 Wenta Kazimierz

15/17203Myśl pedagogiczna Frydertka Wilhelma Frobla i jej recepcja w Polsce424 Koźmian Danuta

15/16878Losy absolwentów Przedszkola Specjalnego w Szczecinie425 Suszek Kazimierz

15/16933Percepcja i resocjalizacja społeczna poglądów Marii Grzegorzewskiej na
osobowość nauczyciela - wychowawcy

426 Łaś Helena

15/17170Pozytywna decyzja społeczna /w świetle badań sondażowych/427 Rempel Wiesława

15/16800Zaburzenia w zachowaniu się dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim /np. uczniów klas IV - VIII SP nr 38 w Szczecnie/

428 Rempel Wiesława

15/17250Postawy rodziców wobec dzieci niedostosowanych społecznie429 Łaś Helena

15/16801Rewalidacja dziecka umysłowo upośledzonego w "szkole życia" na
przykladzie I poziomu nauczania

430 Łaś Helena

15/16773Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży na przykładzie uczniów klas
od IV do VIII szkoły podstawowej nr 5 w Szczecinie

431 Rempel Wiesława

15/16726Problematyka dewiacji społecznej w opiniach młodzieży upośledzonej
umysłowo

432 Rempel Wiesława

15/16802Rozbicie rodziny a rozwój społeczno-emocjonalny dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

433 Murawska Krystyna

15/16542Losy życiowe byłych podopiecznych Sądu Opiekuńczego w Szczecinie434 Wiesława Rempel

15/16686Rewalidacja indywidualna nad dziećmi upośledzonymi umysłowo nie
realizującymi obowiązku szkolnego

435 Łaś Helena

15/16755Środowiskowe uwarunkowania podejmowania czynów przestępczych przez
nieletnich

436 Augustynek Andrzej

15/17094Zróżnicowane poziomy przygotowania do podjęcia nauki a sytuacja szkolna
uczniów klas początkowych

437 Rempel Wiesława

15/17095Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jako próba unowocześnienia pracy
z dorosłymi upośledzonymi umysłowo : monografia.

438 Suszek Kazimierz

169/1626Metody pracy z osobami z uposledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i
głębokim.

439 Teresa Żółkowska

15/17354Rozwój emocjonalno - społeczny dzieci niepełnosprawnych ruchowo objętych
nauczaniem w klasach integracyjnych

440 Murawska Krystyna

15/17138Wpływ wybranych czynników na poczucie jakości życia mieszkańców domów
pomocy społecznej

441 Jackowska Ewa

15/16487Środowisko rodzinne a samoocena uczniów klas ósmych442 Kazimierz Suszek

15/16658Czynniki różnicujące zachowanie uczniów na terenie szkoły443 Kazimierz Suszek

15/17471Czyny karalne nieletnich w świetle orzecznictwa Sądu Rejonowego w Żarach
1998 r.

444 Rempel Wiesława

15/16687Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym w warunkach Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Tanowie

445 Rempel Wiesława

15/17472Sytuacja wychowawcza odób z niepełnosprawnością intelektualną (na
przykładzie podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w
Szczecinie)

446 Rempel Wiesława

15/16659Aktywność społeczna absolwentów kierunku Pedagogika Specjalna
Uniwersytetu Szczecińskiego

447 Helena Łaś

169/1627Pozycja dziecka niepełnosprawnego w klasie szkolnej.448 Teresa Żółkowska

15/17429Czas wolny dzieci i młodzieży uposledzonej umysłowo w stopniu lekkim449 Błażejewski Zdzisław

15/17251Poziom rozwoju społecznego osób upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym, wychowywanych w domu rodzinnym i w domu
pomocy społecznej

450 Baran Bazyli

15/17024Dzialalność opiekuńcza i wychowawcza młodzieżowego ośrodka
wychowawczego im. J. Korczaka w Śliwnie Bałtyckim w l. 1965-94

451 Koźmian Danuta



15/17473Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów klas
od IV do VIII SP w Wolinie)

452 Rempel Wiesława

15/16998Wybrane czynniki determinujące adptację uczniów klas pierwszych szkół
średnich do nowej rzeczywistości szkolnej

453 Seul - Michałowska Sylwia

169/1628Indywidualna praca z uczniami majacymi trudnościz uczeniem się
matematyki /na przykładzie uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 3
w Białogardzie/

454 Helena Łaś

15/16597Patologia życia rodzinnego a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i
młodzieży uczniów klas od IV do VIII szkoły Podstawowej nr 30 w Szczecinie/

455 Wiesława Rempel

169/1629Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu / np. uczniów klasy II
SP nr 74 w Szczecinie/

456 Helena Łaś

15/16488Sytuacja rodzinna dzieci w Milicyjnej Izbie Dziecka457 Kazimierz Suszek

15/17139Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez młodzież z
upośledzeniem umysłowym

458 Jackowska Ewa

15/16803Wpływ zawodowych praktyk pielęgniarskich na kształtowanie się postaw
zawodowych uczniów Liceum Medycznego

459 Murawska Krystyna

15/17096Rodzina a sytuacja szkolna dziecka460 Suszek Kazimierz

15/17074Zjawisko palenia papierosów wśród młodzieży szkolnej w Połczynie Zdroju461 Bielawiec Aleksander

15/17430Profilaktyka alkoholowa wśród młodzieży szkolnej462 Bielawiec Aleksander

15/16999Psychospołeczne korelaty agresywności dzieci w wieku 12-14 lat463 Bielawiec Aleksander

15/17140Kształcenie zawodowe i zatrudnienie osób uposledzonych umyslowo w
stopniu lekkim /na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w
Głogowie/

464 Laś Helena

15/16756Zarys systemu szkolnictwa specjalnego w RFN ze szczególnym
uwzględnieniem Berlina oraz Szkoły dla Upośledzonych Umysłowo im. Peter
Frenkenfeld.

465 Rempel Wiesława

15/16688Czynniki determinujące opóźnienia szkolne uczniów w nauce i sposoby ich
przezwyciężania poprzez zespoły dydaktyczno - wyrównawcze

466 Łaś Helena

15/17474Wizerunek dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim w opinii
uczniów szkoły podstawowej środowiska wiejskiego

467 Dykcik Władysław

15/16804Jednostka upośledzona umysłowo w stopniu lekkim w opinii nauczycieli i
uczniów w środowisku wiejskim

468 Murawska Krystyna

15/16805Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w
warunkach specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w Świebodzinie

469 Rempel Wiesława

15/16496Rehabilitacja a aspiracje dzieci kalekich470 Jadwiga Wabia

15/16443Samoocena a absencja szkolna471 Kazimierz Suszek

15/16806Niektóre uwarunkowania aktywności werbalnej dzieci  w młodszym wieku
przedszkolnym

472 Murawska Krystyna

15/17355Postawy młodzieży pełnosprawnej wobec osób upośledzonych umysłowo473 Łaś Helena

15/16911Pozycja wychowanków Domu Dziecka w Szkole Masowej474 Rempel Wiesława

15/16516Funkcjonowanie osób dorosłych objętych w okresie nieletności
postępowaniem wykonawczym sądu

475 Wiesława Rempel

15/16623Problemy oceniania uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej476 Zdzisław Błażejewski

15/17475Złodociani sprawcy przestępstw (na przykładzie mężczyzn odbywających
karę wolności w warunkach Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim)

477 Rempel Wiesława

15/17252Funkcjonowanie uczniów z upośedzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym w klasie szkolnej na przykładzie Podstawowej Szkoły
Specjalnej przy SOSW w Tanowie

478 Żółkowska Teresa

15/17476Adaptacja społeczno - zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
uczestniczących w pracach warsztatu terapii zajęciowej w Szczecinie - Płoni

479 Żółkowska Teresa

15/16624Wpływ zajęć wychowanków w internacie na aktywność dziecka
upośledzonego umyslowo w stopniu lekkim w młodszym wieku szkolnym

480 Helena Łaś

15/17204System wartości Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach481 Murawska Krystyna

15/16625Nauka szkolna i zachowaniae się dzieci pochodzących z rodzin rozbitych (na
przykładzie uczniów klas V - VIII Szkoły Podstawowej Nr 36 m. Poznania)

482 Wiesława Rempel

15/17205Poczucie sensu życia i jego uwarunkowania wśród młodzieży szkolnej483 Bielawiec Aleksander

15/17431Start zawodowy absolwentów absolwentów pedagogiki rewalidacyjnej rocznik
1999

484 Łaś Helena



15/17000Wybrane rodzinne uwarunkowania poczucia niezależności i zależności
studentów szczecińskich uczelni

485 Murawska Krystyna

15/17432Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych486 Wenta Kazimierz

15/17171Zaburzenie w zachowaniu się uczniów klas od IV-VIII SP nr 1 w Stargardzie
Szczecińskim

487 Rempel Wiesława

15/16543Poziom, struktura i wzory spożycia alkoholu wśród studentów Akademii
Rolniczej w Szczecinie

488 Krystyna Murawska

15/17356Uczestnictwo dziecka nadpobudliwego w treningu twórczej wizualizacji489 Sowiński Andrzej

15/16934Wady postawy uczniów szkoły podstawowej490 Suszek Kazimierz

15/17253Sytuacja psychologiczna dziecka w różnych typach rodzin wiejskich491 Baran Bazyli

15/16598Sytuacja wychowawcza w okresie nieletności a późniejsze funkcjonowanie
mężczyzn - byłych podsądnych

492 Wiesława Rempel

15/16599Socjalizacja dzieci przebywających w rodzinach zastępczych493 Bazyli Baran

15/16660Rodzina żołnierza zawodowego jako środowisko wychowawcze494 Kazimierz Suszek

15/17141Poziom wychowania seksualnego mlodzieży upośledzonej umyslowo w
stopniu lekkim

495 Murawska Krystyna

15/16774Psychospołeczna charakterystyka uczniów sprawiających trudności
wychowawcze

496 Bielawiec Aleksander

15/17097Przestępczość i resocjalizacja pensjonariuszy Zakładu Karnego w
Nowogardzie.

497 Łaś Helena

15/16935Przygotowanie do życia uczniów upośledzonych w stopniu lekkim w
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

498 Suszek Kazimierz

15/17206Kształtowanie poczucia podmiotowości u uczniów klas początkowych499 Seul - Michałowska Sylwia

15/17075Przyczyny palenia papierosów przez młodzież szkolną500 Bielawiec Aleksander

15/17254Kontakty wychowanków domów dziecka z rodziną a ich zachowanie się w
placówce

501 Baran Bazyli

15/16517Efektywność realizacji programu nauczania języka polskiego w klasie 
siódmej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i kalekich w
wybranych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych Polic

502 Helena Łaś

15/17255Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umyslowo (rodziców
zdrowych dzieci i upośledzonych umysłowo)

503 Łaś Helena

15/16489Postawy rodzicielskie matek a funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych
umysłowo

504 Jadwiga Wabia

15/17399Funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego w
internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Brzechwy
w Świątkach k/Szczecinka

505 Żółkowska Teresa

15/17477Postawy uczniów ogólnodostępnej szkoły podstawowej wobec osób z
upoślezeniem umysłowym - na przykładzie Szkoły Podstawowej w
Węgorzynie

506 Łaś Helena

15/16775Opinia studentów Szczecina na temat patologii społecznej507 Bielawiec Aleksander

15/16490"Pojęcie własnego ja' dzieci z rodzin alkoholików508 Aleksander Bielawiec

15/16936Aspiracje życiowe młodzieży Liceum Medycznego509 Suszek Kazimierz

15/17478Samoocena dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim510 Wenta Kazimierz

15/16544Patologia życia rodzinnego a nauka szkolna i zachowanie się uczniów511 Wiesława Rempel

15/17433Wpływ stresu na występowanie objawów nerwicowych u młodzieży512 Jackowska Ewa

15/16518Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci sześcioletnich objętych
jednorocznym oddziaływaniem stymulacyjno korekcyjnym przedszkola

513 Helena Łaś

15/17479Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych wobec osób niepełnosprawnych514 Wenta Kazimierz

15/17400Subnorma intelektualna a zaburzenia w zachowaniu się dzieci515 Rempel Wiesława

15/16444Postawy wobec nauki uczniów drugorocznych516 Krystyna Murawska

15/16853Dynamika postaw rodzicielskich wobec dzieci z zespołem Downa517 Murawska Krystyna

15/16417Poglądy mieszkańców Szczecinia na temat patologii społecznej518 Aleksander Bielawiec

15/17207Postawy młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec osób niesłyszących"519 Laś Helena

15/17001Zagrożenie narkomanią młodzieży szkół szczecińskich520 Bielawiec Aleksander



15/16689Losy absolwentów "Szkoły Życia" przy Państwowym Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci w Rokitnie

521 Łaś Helena

15/17357Postawy młodzieży wobec samobójstw522 Łaś Helena

15/17256Zaburzenia w zachowaniu się dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim (na przykładzie uczniów klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 8 przy SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu)

523 Rempel Wiesława

15/17208Patologia społeczna w Nowej Soli i stosunek społeczeństwa do niej524 Bielawiec Aleksander

15/16445Wpływ ojca na funkcjonowanie szkolne dziecka w środowisku wiejskim525 Krystyna Murawska

15/16854Czyny karalne i ich nieletni sprawcy / w świetle orzecznictwa sądowego
wobec mieszkańców Szczecina za 1988 rok/

526 Rempel Wiesława

15/17257Funkcjonowanie nauczyciela w roli wychowawcy klasy w opinii uczniów
starszych klas szkoły podstawowej

527 Baran Bazyli

15/16855Sytuacja psychospołeczna dzieci z rodzin rozbitych528 Bielawiec Aleksander

15/16600Motywacja szkolnego uczenia się wychowanków Domów Dziecka529 Bazyli Baran

15/17002Wplyw form spędzania czasu wolnego na rozwój zainteresowań zawodowych
dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim

530 Wabia Jadwiga

15/16776Potrzeby nieletnich przestępców - wychowanków PMOW531 Bielawiec Aleksander

15/17480Życie rodzinne absolwentów specjalnej szkoły podstawowej w Waniorowie532 Łaś Helena

15/16519Przygotowanie do pracy zawodowej i społecznej absolwentów Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie kierunek - pedagogika specjalna
rewalidacja upośledzonych umysłowo

533 Helena Łaś

15/17358Czynniki warunkujące start zawodowy młodzieży upośledzonej w stopniu
lekkim

534 Łaś Helena

15/16777Współpraca przedszkola specjalnego z rodziną w rewalidacji dziecka
upośledzonego umysłowo

535 Łaś Helena

15/17434Konflikty między uczniami i nauczycielami w szkole, ich przyczyny oraz
sposoby rozwiązywania

536 Bielawiec Aleksander

15/17098Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo w warunkach Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pyrzycach.

537 Rempel Wiesława

15/17076Posatwy studentow wyższych uczelni wobec osób upośledzonych umyslowo i
kalekich fizycznie

538 Łaś Helena

15/16856Psychospołeczne wyznaczniki empatii nauczycieli539 Bielawiec Aleksander

15/16418Alkoholizowanie się młodzieży /w świetle wypowiedzi uczniów
uczęszczających do różnego typu szkół ponadpodstawowych w Szczecinie

540 Wiesław Rempel

15/16778Czyny karalne nieletnich miasta Szczecina /w świetle orzecznictwa
sądowego za rok 1987/

541 Rempel Wiesława

15/17142Rehabilitacja osób upośledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym w warsztacie terapii zajęciowej nr 1 w Szczecinie

542 Laś Helena

15/16601Przejawy i czynniki determinujące nieprzystosowanie społeczne młodzieży
zamieszkałej na terenie uprzemysłowionym na przykładzie miasta Police

543 Krystyna Balińska

15/16879Funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
obciążonych dziedzicznie.

544 Wabia Jadwiga

15/16880Podstawy wobec leczenia odwykowego opartego o program i działalność
grup anonimowych alkoholików

545 Wabia Jadwiga

15/17077Rolapotrzeby samorealizacji zawodowej w modelu procesu stresu w
zawodzie nauczyciela

546 Jackowska Ewa

15/17209Obraz rodziny w percepcji dziecka z rodzin rozbitych547 Murawska Krystyna

15/17435Start zawodowy absolwentów Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu
Szczecińskiego z 1998 roku

548 Łaś Helena

15/16727Rewalidacja dziecka upośledzonego umysłowo w szkole podstawowej nr 3 w
Myśliborzu

549 Łaś Helena

15/16661Adaptacja Społeczno - Zawodowa Absolwentów kierunku Pedagogika
Specjalna Uniwersytetu Szczecińskiego

550 Helena Łaś

15/17481Wybrane determinanty kształcenia dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych
w aspekcie integracji na podstawie przeprowadzonych w szkole podstawowej
w Pile w roku szkolnym 1999-2000

551 Radecki Edward

15/17359Rozwój emocjonalno - społeczny dzieci chorych na cukrzycę insulinozależną552 Murawska Krystyna



15/17143Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Publicznego
Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie w latach 1972-1996

553 Koźmian Danuta

15/16728Charakterystyka osobowości wychowanków placówek resocjalizacyjnych na
podstawie badań kwestionariuszem H. G. Gougha

554 Bielawiec Aleksander

15/17482Współudział internatu w usamodzielnianiu wychowanków głebiej
upośledzonych umysłowo

555 Dykcik Władysław

15/16520Patologia rodzin a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i młodzieży556 Wiesława Rempel

15/16912Wpływ postaw rodzicielskich wobec dzieci niedosłyszących na ich
funkcjonowanie w społeczności internetu

557 Wabia Jadwiga

15/17436Postawy rodzicielskie matek wobec dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym

558 Błażejewski Zdzisław

15/16937Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka upośledzonego w stopniu
lekkim w szkole specjalnej

559 Łaś Helena

15/17078Zjawisko palenia papierosów przez mlodzież szkół średnich w mieście Pile560 Bielawiec Aleksander

15/16626Sytuacja życiowa pensjonariuszy Domu Rencistów w Dębcach Gmina
Gryfino

561 Zdzisław Błażejewski

15/17079Teoretyczne postawy i praktyczna realizacja Samorządu Uczniowskiego w
Polskiej Pedagogice XX w.

562 Koźmian Danuta

15/17099Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych dzieci i mlodzieży na przykladzie
uczniów klas od V do VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzyżu

563 Rempel Wiesława

15/16627Zaburzenia w zachowaniu się dzieci upośledzonych umysłowo /na
przykładzie uczniów klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 we Wrześni/

564 Wiesława Rempel

15/16545Patologia życia rodzinnego a nauka szkolna i zachowanie się dzieci i
młodzieży

565 Wiesława Rempel

15/17025Zadania szkoły i nauczyciela w założeniach ideowo - wychowawczych
pedagogiki narodowej na łamach "Głosu Nauczycielskiego" w latach
1917-1929

566 Koźmian Danuta

15/16807Sytuacja społeczna i ekonomiczna rodziny a jej oddziaływanie na warunki dla
rozwoju stwarzane dziecku z zespołem downa

567 Łaś Helena

15/16491Wiedza wychowawców państwowych młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i zakładów poprawczych na temat resocjalizacji a postawy
wychowanków wobec nich

568 Aleksander Bielawiec

15/17258Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób głebiej
upośledzonych umysłowo ( na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Koszalinie)

569 Łaś Helena

15/17259Rewalidacja mlodzieży upośledzonej umysłowo w Warsztacie
terapeutycznym /na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu/

570 Łaś Helena

15/16492Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole571 Kazimierz Suszek

15/16419Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z rodzin rozbitych572 Aleksander Bielawiec

15/16913Funkcjonowanie szkolne dzieci z padaczką w szkołach podstawowych
ogólnodostępnych

573 Wabia Jadwiga

15/17401Rozwój społeczny wychowanków SOSW nr 2 w Szczecinie pochodzących z
rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych

574 Baran Bazyli

15/17080Zagrożenie paleniem papierosów dziewcząt ze szkół szczecińskich575 Bielawiec Aleksander

15/16446Rewalidacja upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
na podstawie pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Niemieńsku

576 Helena Łaś

15/16447Proces przygotowania do zawodu ogrodnika uczniów upośledzonych
umyslowo w stopniu lekkim oraz uczniów w normie intelektualnej na
przykładzie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Policach i ZSO Szczecin
Zdrojach

577 Helena Łaś

15/16628Ideał osobowości nauczyciela w opinii Marii Grzegorzewskiej578 Helena Łaś

15/16602Wszkoły w zapobieganiu demoralizacji nieletnich579 Krystyna Balicka

15/16662Trudności wychowawcze i ich uwarunkowania580 Kazimierz Suszek

15/17210Pedagodzy żydowscy i ich wkład do polskiej pedagogiki Drugiej
Rzeczypospolitej

581 Koźmian Danuta

15/17100Sytuacja dzieci specjalnej troski w szkole masowej582 Suszek Kazimierz

15/16521Możliwości adaptacyjne uposledzonych umysłowo stonia lekkiego do służby
wojskowej

583 Helena Łaś

15/17172Walenty Filipowicz - działalność pedagogiczna i społeczna584 Łaś Helena



15/16493Przystosowanie dzieci przewlekle chorych do warunków szpitalnych585 Jadwiga Wabia

15/17402Rodzina a funkcjonowanie ucznia z lekkim stopniem upośledzenia
umysłowego w klasie szkolnej

586 Żółkowska Teresa

15/16629Funkcjonowanie placówki oświatowo wychowawczej w Podgrodziu w latach
1952-1988

587 Zdzisław Błażejewski

15/17144Wpływ upośledzenia umyslowego na strukturę systemu wartości młodzieży588 Jackowska Ewa

15/16914Poziom dojrzałości społecznej wychowanków domu dziecka w starszym
wieku przedszkolnym

589 Murawska Krystyna

15/17437Problemy patologii społecznej a komputery590 Bielawiec Aleksander

15/16603Wpływ przedmiotu praca - technika na wybór zawodu przez uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

591 Helena Łaś

15/17483Dojrzałość szkolna a funkcjonowanie dzieci w klasach początkowych592 Andrukowicz Wiesław

15/16808Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie szkolne uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim np. klas I-III SP Specjalnej nr 14 w Gorzowie
Wlkp.

593 Łaś Helena

15/17026Postawa słuchaczek wydziału położnych wobec promocji zdrowia594 Suszek Kazimierz

15/16809Funkcjonowanie rodzin dzieci z zespołem Downa w pierwszych latach życia
dziecka

595 Łaś Helena

15/17403Dr A. Stecewicz w służbie osób niepełnosprawnych596 Łaś Helena

15/17145Pionierzy kształcenie specjalnego na ziemi szczecińskiej - Karol Penar597 Laś Helena

15/16546Nauka szkolna i zachowanie się uczniów wywodzących się z rodzin
patologicznych

598 Wiesława Rempel

15/17360Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Publicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie w latach 1977-1998

599 Koźmian Danuta

15/16757Podstawy społeczne oraz stosunek do kształcenia integracyjnego w
środowisku szkoły masowej.

600 Rempel Wiesława

15/17003Zaburzenia w zachowaniu się uczniów klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej
w Gryficach

601 Rempel Wiesława

15/17361Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo. /Rodziców
posiadających dzieci pełnosprawne intelektualnie bądź upośledzone
umysłowo/

602 Łaś Helena

15/16938Postawy nauczycieli wobec dziecka upośledzonego umysłowo603 Suszek Kazimierz

15/17362Postawy młodzieży zatrzymanej w policyjnej Izbie Dziecka wobec zjawisk
patologii społecznej

604 Murawska Krystyna

15/16939Funkcjonowanie klas specjalnych w szkole powszechnej w opiniach
nauczycieli, rodziców i uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 3 w
Trzciance.

605 Łaś Helena

169/1633Rodzina jako źródło nieprzystosowania społecznego.606 Teresa Żółkowska

15/17484Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów klas
IV, V, VI, VIII Szkoły Podstawowej nr 14 w Stargardzie Szczecińskim)

607 Rempel Wiesława

15/17004Wpływ właściwości nauczyciela na atmosferę panującą w klasie szkolnej608 Seul - Michałowska Sylwia

15/16810Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne byłych wychowanków
placówek "Monaru".

609 Rempel Wiesława

15/17005Wpływ postaw wychowawczych opiekunów na zachowania agresywne i
lękowe wychowawców domów dziecka.

610 Wabia Jadwiga
 

15/16547Nauka szkolna i zachowanie się dzieci pochodzących z rodzin
patologicznych

611 Wiesława Rempel

15/17363Stosunek mieszkańców Szczecina do patologii społecznej612 Bielawiec Aleksander

15/17260Sytuacja wychowawcza sprawców czynów karalnych w okresie
poprzedzającym ich umieszczenie w schronisku dla nieletnich w Szczecinie

613 Rempel Wiesława

15/17081Integracja szkolna dzieci upośledzonych umyslowo na przykładzie klas
specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie Zdroju

614 Łaś Helena

15/17261Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym na przykładzie SOSW w Myśliborzu

615 Łaś Helena

15/17404Pacjenci hospitalizowani psychiatrycznie i ich wyobrażenia o rodzinie616 Suszek Kazimierz

15/16857Czyny karalne nieletnich /w świetle orzecznictwa Sądu Rodzinnego w
Szczecinie w roku 1991/

617 Rempel Wiesława



15/16663Dziecko z dysfunkcją słuchu w szkole masowej618 Rempel Wiesława

15/16448Sytuacja szkolna dzieci z grup dyspanseryjnych w Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

619 Helena Łaś

15/16420System wartości nieletnich przestępców620 Aleksander Bielawiec

15/16548Patologia rodziny a nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dzieci
umysłowo upośledzone w stopniu lekkim

621 Helena Łaś

15/16604Losy absolwentów szkoły podstawowej specjalnej nr 38 w Szczecinie622 Helena Łaś

15/16664Środowiskowe uwarunkowania przystosowania społecznego623 Suszek Kazimierz

15/16758Organizacja kształcenia specjalnego uczniów upośledzonych w stopniu
lekkim w Gnieźnie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2).

624 Rempel Wiesława

15/16494Osobowości korelaty efektywności resocjalizacji625 Aleksander Bielawiec

15/16630Czas wolny uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Człuchowie

626 Helena Łaś

15/16665Absolwenci kierunku Pedagogika Specjalna Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego

627 Rempel Wiesława

15/16522Alkoholizowanie się młodziezy (w tle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych miasta Świebodzina)

628 Wiesława Rempel

15/17027Dorośli uposledzeni umysłowo w społeczeństwie629 Suszek Kazimierz

15/17211Obraz rodziny w rysunkach dziecki w wieku 7-12 lat przebywających w
Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie

630 Baran Bazyli

15/17146Geneza, rozwój i główne założenia psychoanalizy oraz jej miejsce w
pedagogice drugiej Rzeczypospolitej

631 Koźmian Danuta

15/16421Sytuacja wychowawcza osób upośledzonych umysłowo objetych w wieku
przedszkolnym specjalną opieką pedagogiczną

632 Wiesława Rempel

15/16667Przejawy aktywności intelektualnej młodzieży starszoharcerskiej633 Bielawska Danuta

15/16422Rewalidacja dzieci głębiej uposledzonych umysłowo w warunkach Miejskiego
Przedszkola nr 21 w Szczecinie

634 Wiesława Rempel

15/16423Próba weryfikacji teorii zróżnicowanych powiązań E.H. Sutherlanda635 Aleksander Bielawiec

15/17438Rodzina a funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu głębszym

636 Żółkowska Teresa

15/17262Inspirowanie wycieczką przyrodniczą twórczości plastycznej dzieci 6-7 letnich637 Radomska - Tomczuk Maria

15/16915Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin inwalidów narządu słuchu638 Rempel Wiesława

15/17405Internat jakośrodowisko wychowawcze dla uczniów szkoły życia639 Wenta Kazimierz

15/17439Postawy rodzicielskie matek wobec dzieci upośledzonych umysłowo640 Błażejewski Zdzisław

15/16858Zaburzenia w zachowaniu się dzieci z dysfunkcją słuchu641 Rempel Wiesława

15/17440Uwarunkowania poczucia życia młodzieży szkolnej642 Bielawiec Aleksander

15/17485Wybrane czynniki integracyjnego kształcenia dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (np. dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
objętych nauczaniem indywidualnym w SP nr 74 w Szczecinie w latach
1999/2000).

643 Radecki Edward

15/17263Zaburzenie w zachowaniu się uczniów klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej
w Marianowie

644 Rempel Wiesława

15/16549Charakterystyka Bio-Psycho-Społeczna potencjalnych przestępców i
potencjalnych nieprzestępców

645 Aleksander Bielawiec

15/16811Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie szkolne uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanym w klasie VII /np. SP Specjalnej nr 14 w
Gorzowie Wlkp.

646 Łaś Helena

15/16881Rodzina jako środowisko rewalidacyjne dzieci z zespołem Downa647 Laś Helena

15/16424Organizacja i przebieg procesu rewalidacji dzieci i młodzieży w specjalnym
ośrodku szkolno - wychowawczym w Policach

648 Wiesława Rempel

15/16812Trudności wychowawcze wieku dorastania u uczniów lekko upośledzonych
umysłowo i w normie intelektualnej na przykładzie uczniów szkoły
podstawowej specjalnej nr 38 i szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie

649 Łaś Helena

15/16859Zjawisko narkomanii w województwie Legnickim / wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych

650 Bielawiec Aleksander



15/17006Psychospołeczne uwarunkowania alkoholizowania się młodzieży w wieku
szkolnym

651 Bielawiec Aleksander

15/17028Przygotowanie zawodowe  w zakresie krawiectwa młodzieży kalekiej i
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim (na przykładzie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej przy Ośrodku Szkoleniowo- Wychowawczym dla Dzieci Kalekich
w Policach).

652 Łaś Helena

15/16759Działalność Szkoły Podstawowej nr 26 przy Specjalistycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie.

653 Rempel Wiesława

15/17441Przystosowanie społeczne uczniów upośledzonych umyslowo i fizycznie w
klasie integracyjnej

654 Wenta Kazimierz

15/16550Funkcjonowanie osób dorosłych objętych w okresie nieletności
postępowaniem sądów

655 Wiesława Rempel

15/16813Proces przysposobienia zawodowego młodzieży opóźnionej w nauce w
Szkole Przysposobienia Zawodowego w Trzebiatowie

656 Łaś Helena

15/17364Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci
niepełnosprawnych

657 Łaś Helena

15/17212Obraz najbliższego otoczenia w rysunkach dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim

658 Suszek Kazimierz

15/17213Samoocena dorastających dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim

659 Jackowska Ewa

15/16495Charakterystyka psychospołeczna zmiennych potencjalnych przestępców i
potencjalnych nieprzestępców

660 Aleksander Bielawiec

15/17365Uczestnictwo dziecka przejawiającego agresję w terapii twórczej wizualizacji661 Sowiński Andrzej

15/17264Pozalekcyjna twórczość plastyczna dzieci662 Radomska - Tomczuk Maria

15/16882Funkcjonowanie zawodowe absolwentów ZSZS w Strzelcach Krajeńskich663 Wabia Jadwiga

15/17442Poziom umiejetności muzycznych osób z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębszym

664 Żółkowska Teresa

15/17173Integracja społeczna w opiniach mlodzieży pełno i niepełnosprawnej
intelektualnie na przykladzie uczniów zasadniczych szkół zawodowych

665 Łaś Helena

15/16690Funkcjonowanie klasy specjalnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach666 Łaś Helena

15/17147Opinie uczniów VIII klas Szkół Podstawowych i uczniów Zasadniczych Szkół
Zawodowych na temat patologii społecznej

667 Bielawiec Aleksander

15/17007Poziom umysłowy jako czynnik różnicujący samoocenę668 Wabia Jadwiga

15/16729Organizacja i efektywność pracy zespołów korekcyjno-konpensacyjnych na
przykładzie szkoły podstawowej nr 13 w Stargardzie Szczecińskim

669 Łaś Helena

15/17486Wybrane czynniki skuteczności kształcenia ku integracji uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie badań
przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej przy Samodzielnym
Ośrodku Rehabilitacji i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w 

670 Radecki Edward

15/17214Samoocena i system wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo671 Murawska Krystyna

15/16730Spożywanie alkoholu przez młodzież /w świetle opinii uczniów szkół
ponadpodstawowych miasta Szczecina/

672 Rempel Wiesława

15/16883Rola Olimpiad Specjalnych w rewalidacji upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Warninie.

673 Łaś Helena

15/16731Dyspozycyjna koncentracja na sobie wychowanków Placówek
Resocjalizacyjnych

674 Bielawiec Aleksander

15/17265Kolorystyka prac plastycznych dzieci 6-letnich675 Radomska - Tomczuk Maria

15/16940Przystosowanie szkolne uczniów676 Suszek Kazimierz

15/17443Znaczenie wychowawcze zwierząt domowych w życiu dzieci uczęszczających
do klas IV-VI szkoły podstawowej w Szczecinie

677 Bielawiec Aleksander

15/16779Przestępczość nieletnich mieszkańców Szczecina (w świetle orzecznictwa
sądowego w roku 1990)

678 Rempel Wiesława

15/16605Efektywność środków wychowawczych stosowanych przez sąd rodzinny
wzglęgem nieletnich uczniów szkół specjalnych

679 Krystyna Balińska

169/1634Rodzina patologiczna a funkcjonowanie dziecka w szkole na przykładzie
Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie.

680 Helena Łaś

15/17008System wartości a poczucie sensu życia osób w starszym wieku681 Murawska Krystyna

15/17009Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin rozbitych682 Bielawiec Aleksander



15/16631Rola środowiska rodzinnego w genezie nerwic dziecięcych683 Zdzisław Błażejewski

15/17366Uwarunkowania i przejawy agresywności u młodzieży szkolnej684 Bielawiec Aleksander

15/16941Integracja dzieci upośledzonych w szkole masowej w świetle opinii
nauczycieli szkół podstawowych

685 Suszek Kazimierz

15/16780Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży / na przykładzie uczniów kl.
od IV do VII szkoły podstawowej w Trzebieży

686 Rempel Wiesława

15/16632Wpływ pracy - techniki na przygotowanie do wyboru zawodu uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

687 Helena Łaś

15/17266Dzieci z zaburzeniami w zachowaniu się /na przykładzie uczniów klas od IV
do VIII szkoły podstawowej nr 33 w Szczecinie

688 Rempel Wiesława

15/17267Twórczość plastyczna dzieci 6-letnich689 Radomska - Tomczuk Maria

15/17444Rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie w małej miejscowości690 Wenta Kazimierz

15/17367Palenie papierosów wśród młodzieży szkolnej691 Bielawiec Aleksander

15/17215Postawy młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec osób z zaburzeniami
narządów ruchu

692 Laś Helena

15/17268Problem integracji w świetle opinii nauczycieli szkoły masowej693 Suszek Kazimierz

15/16732Problematyka wykolejenia społecznego chłopców przebywających w
schronisku dla nieletnich w Szczecinie

694 Rempel Wiesława

15/16860Dysfunkcja rodziny a system wartości dzieci w wieku szkolnym695 Murawska Krystyna

15/16633Sytuacja wychowawcza w okresie nieletności a późniejsze funkcjonowanie
osób głębiej upośledzonych umyslowo

696 Wiesława Rempel

15/16634Sytuacja społeczno - ekonomiczna kobiet objętych w okresie nieletności
postępowaniem sądu

697 Wiesława Rempel

15/17487Postawy rodziców a rewalidacja dziecka z wadą słuchu698 Wenta Kazimierz

15/16814Uczestnictwo w zajęciach korekcyjno -kompensacyjnych a funkcjonowanie
dziecka w szkole

699 Murawska Krystyna

15/16815Udział ojców w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim700 Łaś Helena

15/17148Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin o zaburzonej strukturze naturalnej701 Rempel Wiesława

15/17488Życie rodzinne absolwentów podstawowej szkoły specjalnej nr 52 w
Szczecinie

702 Łaś Helena

15/17010Funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych w szkołach podstawowych ogólnie
dostępnych

703 Wabia Jadwiga

15/16497Poziom uspołecznienia uczniów szkół specjalnych dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

704 Jadwiga Wabia

15/17029Proces przysposobienia do pracy młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu umiarkowanym i znacznym na przykładzie Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Święciechowie.

705 Łaś Helena

15/17445Integracja szkolna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkole
ogólnodostępnej

706 Łaś Helena

15/16733Dezorganizacja rodzin a nauka szkolna i zachowanie się dzieci /na
przykładzie uczniów klas IV do VIII SP nr 56 w Szczecinie/

707 Rempel Wiesława

15/16635Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie
zatrudnionych w Oddziale Pracy Chronionej przy Zakładzie Wytwórczym
"Społem" w Stargardzie Szczecińskim

708 Helena Łaś

15/17269Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wielkopolskim i jego uczestniczy709 Rempel Wiesława

15/16666Trudności wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem zachowań
agresywnych

710 Suszek Kazimierz

15/17489Aspiracje edukacyjne młodzieży z wadą słuchu711 Wenta Kazimierz

169/1635Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku rodzinnym.712 Teresa Żółkowska

15/17216Monografia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym713 Murawska Krystyna

15/16691Przestępczość nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem czynów
popełnionych przez grupy koedukacyjne w świetle orzecznictwa z Sądu
Rodzinnego w Szczecinie za rok 1986 r

714 Rempel Wiesława

15/17406Szkoła życia a funkcjonowanie dzieci z głębszym stopniem upośledzenia
umysłowego w środowisku rodzinnym na podstawie SOSW w Świątkach

715 Żółkowska Teresa

15/17407Wpływ zabawy na wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych
umyslowo

716 Wenta Kazimierz



15/16734Atmosfera wychowawcza w rodzinach nauczycielskich a funkcjonowanie
dziecka w szkole

717 Wolska Anna

15/17408Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży z wadami słuchu718 Rempel Wiesława

15/17149Aspiracje życiowe wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Szczecinie

719 Wabia Jadwiga

15/16498Funkcjonowanie szkolne dzieci kalekich w szkole masowej i Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla dzieci kalekich w Policach

720 Wabia Jadwiga

15/17446Czas wolny młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim721 Błażejewski Zdzisław

15/16861Dewiacja społeczna w wymiarze pozytywnym / świetle badań sondażowych/722 Rempel Wiesława

15/16449Zachowanie dzieci pochodzących z rodzin alkoholicznych w sytuacjach
szkolnych

723 Krystyna Murawska

15/16735Empatia wychowanków placówek resocjalizacyjnych724 Bielawiec Aleksander

15/17490Młodzież a percepcja wartości uniwersalnych (prawdy, dobra, piękna)725 Andrukowicz Wiesław

15/17270Konflikt nieletnich z prawem. Charakterystyka psychologiczna726 Suszek Kazimierz

15/17368Psychospołeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich727 Bielawiec Aleksander

15/16425Potrzeby nieletnich przestępców w świetle teorii Murray'a728 Aleksander Bielawiec

15/17409Rewalidacja dzieci i młodzieży z głębszym stopniem upośledzenia
umysłowego np. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego w
Koszalinie

729 Żółkowska Teresa

15/16606Sytuacja psychospołeczna dzieci z rodzin rozbitych w szkole730 Aleksander Bielawiec

15/17369Monografia dziecka chorego na białaczkę731 Murawska Krystyna

15/16450Dojrzałość szkolna a samoocena732 Kazimierz Suszek

15/16816Data ukończenia studiów: 1992-07-10;
Data ur: 1965-06-30;
Data ost. zal.: 1992-05-25;
Funkcjonowanie szkole uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym - uczestników olimpiad specjalnych krajowych i europejskich
/np. specjalnego ośrodka szkol

733 Łaś Helena

15/16692Powodzenia i niepowodzenia szkolne absolwentów Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie w Zasadniczych Szkołach
Zawodowych Specjalnych

734 Łaś Helena

15/17082Problemy oświaty, szkolnictwa i wychowania na lamach czasopisma
"Muzeum" w latach 1918-1928

735 Koźmian Danuta

15/17370Uczestnictwo dziecka z rodziny patologicznej w treningu twórczej wizualizacji736 Sowiński Andrzej

15/16499Wpływ zabaw tematycznych na poziom uspołecznienia dzieci głębiej
upośledzonych umysłowo

737 Jadwiga Wabia

15/17410Obraz relacji nauczyciel - dziecko w świadomości sześcioletnich
przedszkolaków

738 Baran Bazyli

15/17030Rewalidacja młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim przez udział
w igrzyskach sportowych.

739 Łaś Helena

15/16500Zaburzenia w funkcjonowaniu szkolnym dzieci znerwicowanych740 Jadwiga Wabia

15/17150Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego w Grzybowie w latach 1971-1996

741 Koźmian Danuta

15/17151Rola zwierząt domowych w wychowywaniu dzieci i młodzieży742 Bielawiec Aleksander

15/16942Trudności wychowawcze uczniów - wychowanków domu dziecka743 Sowiński Andrzej

15/17491Innowacje pedagogiczna w opinii nauczycieli szkół podstawowych744 Andrukowicz Wiesław

15/17271Dzieci upośledzone umysłowo i kształcenie integracyjne w opiniach kadry
pedagogicznej i uczniów w normie intelektualnej (na przykładzie SP nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim)

745 Rempel Wiesława

15/17217Poczucie sensu życia wśród mlodzieży szkolnej i jego uwarunkowania746 Bielawiec Aleksander

15/16781Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców przestępstw /w świetle
postępowania Sądu Rodzinnego w Szczecinie 1990/

747 Rempel Wiesława

15/17011Wpływ więzi emocjonalnej w rodzinie na kształtowanie się osobowości dzieci
niesłyszących

748 Seul - Michałowska Sylwia

15/17411Praca rewalidacyjna z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Niemieńsku

749 Łaś Helena



15/16884Efektywność przysposobienia do pracy upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w
Niemińsku - Zamku.

750 Łaś Helena

15/16916Problematyka dewiacji społecznej w świetle wypowiedzi uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie

751 Rempel Wiesława

15/16760Kryteria wyboru przywódcy w klasie specjalnej i w klasie masowej752 Augustynek Andrzej

15/16607Aspiracje perspektywistyczne dziewcząt przebywających w placówce
resocjalizacyjnej i dziewcząt wychowywanych w rodzinie

753 Bazyli Baran

15/16943Stosunek rówieśników i nauczycieli do uczniów sprawiających trudności
wychowawcze

754 Sowiński Andrzej

15/16944Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie szkolne dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanym w klasach Iv - VI w szkole podstawowej
nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim

755 Łaś Helena

15/16885Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkole
powszechnej

756 Łaś Helena

15/16501Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze757 Jadwiga Wabia

15/16817Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych wobec osób odbiegających od
normy psychofizycznej

758 Murawska Krystyna

15/16736Zaburzenia w zachowaniu się wychowanków Państwowego Domu Dziecka nr
2 w Szczecinie Zdrojach

759 Rempel Wiesława

15/17101Przyczyny powrotu do przestępstwa na podstawie osadzonych recydywistów
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

760 Łaś Helena

15/16862Nieformalne ruchy młodzieżowe w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych761 Bielawiec Aleksander

15/17102Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób głębiej
upośledzonych Umysłowo w Jarocinie

762 Łaś Helena

15/17152Subkultura w opinii młodzieży szkolnej763 Bielawiec Aleksander

15/16917Palenie apierosów przez młodzież szkolną764 Bielawiec Aleksander

15/16945Palenie papierosów w opinii uczennic szkoły średniej765 Sowiński Andrzej

15/16782Problem alkoholizowania się młodzieży szkół średnich i zawodowych w
Stargardzie Szczecińskim

766 Bielawiec Aleksander

15/17218Wychowanie społeczno-moralne i wychowanie w rodzinie w poglądach
pedagogicznych F. Wilhelma Foerstera /1869-1996/

767 Koźmian Danuta

15/16761Zaburzenia w zachowaniu się młodzieży / na przykładzie uczniów klas III
Zespołu Łączności w Szczecinie/

768 Rempel Wiesława

15/17219Obraz własnej osoby dorosłych osób upośledzonych umysłowo ujawniony w
ich rysunkach

769 Suszek Kazimierz

15/17012Poglądy młodzieży na zjawisko patologii społecznej770 Bielawiec Aleksander

15/16886Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Policach771 Suszek Kazimierz

15/16946Rodzinno - ekonomiczne uwarunkowania trudności wychowawczych uczniów
szkoły podstawowej

772 Sowiński Andrzej

15/16693Sytuacja społeczno - zawodowa kobiet objętych w okresie nieletności
postępowaniem sądu (na przykład byłych wychowanek PMZW w Szczecinie)

773 Rempel Wiesława

15/17412Postawy młodzieży zdrowej wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
np. pierwszej prywatnej szkoły średniej w Polsce

774 Łaś Helena

15/16863Postawy rodzicielskie wobec dzieci z móżgowym porażeniem dziecięcym775 Murawska Krystyna

15/16918Młodzież szkół ponadpodstawowych wobec współczesnych ruchów
młodzieżowych

776 Bielawiec Aleksander

15/17174Wyobrażenia młodzieży o życiu w rodzinie777 Suszek Kazimierz

15/16668Trudności wychowawcze występujące na terenie szkoły podstawowej778 Suszek Kazimierz

15/17492Współpraca przedszkola specjalnego z rodziną dziecka upośledzonego
umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

779 Łaś Helena

15/16551Uwarunkowania i efekty pracy rewalidacyjnej z dziećmi uposledzonymi
umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w ośrodku wczesnej
interwencji TPD w Szczecinie

780 Helena Łaś

169/1637Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu /np.
uczniów klas I SP nr 5 w Białogardzie/

781

15/16887Wspomaganie rodzin dzieci upośledzonych umyslowo przez wspólnoty
"Wiary i Światła"

782 Wabia Jadwiga



15/17447Współpraca rodziców z przedszkolem specjalnym w nauczaniu samoobsługi
dzieci głębiej upośledzonych umysłowo

783 Łaś Helena

15/16523Przestępczość i resocjalizacja pensjonariuszy Zakładu Karnego w
Nowogardzie

784 Wiesława Rempel

15/16694Adaptacja społeczno - zawodowa nauczycieli wybranych placówek
szkolnictwa specjalnego na terenie województwa szczecińskiego

785 Łaś Helena

15/16783Sytuacja wychowawcza nieletnich sprawców przestępstw ( w świetle
postępowania sądu rodzinnego w Szczecinie w w latach 1987)

786 Rempel Wiesława

15/17220Geneza i ewolucja ideału wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego w
Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

787 Koźmian Danuta

15/16502Upośledzenie umysłowe w świadomości społecznej na przykładzie
nauczycieli studiujących zaocznie

788 Kazimierz Suszek

15/16919Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie prospołeczne dzieci
upośledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym

789 Wabia Jadwiga

15/17493Rodzina w percepcji młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim790 Wenta Kazimierz

15/17448Jakość życia osób z uposledzeniem umysłowym791 Żółkowska Teresa

15/16737Ucieczka dzieci i młodzieży z domów rodzinnych oraz ich podłoże /wg stanu
zatrzymań w Policyjnej Izbie Dziecka w Szczecinie w okresie od 25.02.1991
do 06.05.1991 r./

792 Rempel Wiesława

15/17031Czas wolny młodzieży Centrum Kształcenia Medycznego793 Suszek Kazimierz

15/16947Aktywność społeczna uczniów wychowanków Domu Dziecka794 Sowiński Andrzej

15/16451Rola szkoły w organizowaniu czasu wolnego uczniów klas starszych Szkoły
Podstawowej

795 Zdzisław Błażejewski

15/16762Rola zespołu korekcyjno-kompensacyjnego w przezwyciężaniu trudności w
czytaniu i pisaniu u uczniów klas młodszych (np. SP w Wapnicy).

796 Łaś Helena

15/17371Postawy młodzieży ze szkół średnich wobec AIDS797 Bielawiec Aleksander

15/16608Poglądy i działalność pedagogiczna dr Zofii Zbyszewskiej798 Bazyli Baran

15/17221Patologia społeczna w Gryfinie i stosunek do niej młodzieży799 Bielawiec Aleksander

15/16864Dynamika postaw macieżyńskich kobiet w ciąży i po porodzie800 Murawska Krystyna

15/17222Narkotyzowanie się młodzieży szkolnej801 Bielawiec Aleksander

15/16669Dewiacja społeczna w wymiarze pozytywnym /w świetle badań sondażowych/802 Rempel Wiesława

169/1638Praca indywidualna z dzieckiem niedosłyszącym w klasie gimnazjalnej szkoły
ogólnodostepnej.

803 Urszula Morcinek

15/17449Plany życiowe z upośledzeniem umysłowym przebywającym w Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz uczestników warsztatów
terapii zajęciowej w Szczecinie - Płoni

804 Żółkowska Teresa

169/1639Uwarunkowania startu szkolnego.805 Urszula Morcinek

15/16784Udział ojca w rewalidacji dziecka upośledzonego umyslowo w stopniu lekkim806 Łaś Helena

15/17272Postawy wobec osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych807 Łaś Helena

15/16636Wagary szkolne uczniów szkół podstawowych w Gryfinie808 Zdzisław Błażejewski

15/17450Zachowanie przystosowawcze dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz uczestników warsztatu terapii
zajęciowej

809 Żółkowska Teresa

15/16609Spożywanie alkoholu przez Młodzież w świetle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych miasta Szczecina

810 Wiesława Rempel

15/17083Powstanie i działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza specjalnego
ośrodka szkolno - wychowawczego imienia Marii Konopnickiej w Glogowie w
latach 1960-1995

811 Koźmian Danuta

15/16818Udział ojca w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym np. Przedszkola Specjalnego w Gorzowie
Wielkopolskim

812 Łaś Helena

15/17153Wpływ wybranych czynników psychospołecznych na występowanie tendencji
siucydalnych u młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego

813 Jackowska Ewa

15/16888Samoocena dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.814 Suszek Kazimierz

15/16670Współpraca przedszkola specjalnego w rewalidacji dziecka upośledzonego
umyslowo

815 Łaś Helena

15/17103Sytuacja wychowawcza dzieci z rodzin inwalidów słuchu816 Rempel Wiesława



15/17104Funkcjonowanie Zespołu Publicznych Szkół Specjalnych w Międzyrzeczu817 Suszek Kazimierz

15/17451Kształcenie integracyjne dzieci upośledzonych umysłowo w szkole
ogólnodostępnej

818 Łaś Helena

15/17452Dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w rodzinie819 Wenta Kazimierz

15/16452Rola drużyny harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku" w rewalidacji dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie ośrodka szkolno -
wychowawczego imienia Mieszka I w Chojnie

820 Danuta Węgrzyn

15/17413Postawy uczniów szkół publicznych wobec osób upośledzonych umyslowo821 Łaś Helena

15/16948Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w
warunkach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Suliszewie
(szkoła podstawowa i zawodowa).

822 Łaś Helena

15/16426Absolwenci kierunku pedagogiki specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Szczecinie

823 Wiesława Rempel

15/17084Rozwój społeczny osób upośledzonych umysłowo poprzez uczestnictwa w
Ruchu "Wiara i Światło"

824 Łaś Helena

15/17223Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakresie narządu ruchu w
rodzinach prokreacyjnych

825 Murawska Krystyna

15/17105Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim.

826 Łaś Helena

15/16865Sytuacja szkolna uczniów klas początkowych /na tle kategorii
diagnostycznych określonych w szóstym roku życia/

827 Rempel Wiesława

15/17372Terapeutyczny walor zaęć pozalekcyjnych828 Sowiński Andrzej

15/17373Emocjonalne więzi z rodziną młodzieży od 14 do 18 roku życia
przebywających w zakładach poprawczych

829 Wenta Kazimierz

15/16738Postawy wobec wartości altruizmu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim

830 Wolska Anna

15/17032Plany zawodowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
kończącej Zasadniczą Szkołę Zawodową Ogrodniczą w Policach i ich
realizacja.

831 Łaś Helena

15/16739Zaburzenia w zachowaniu się wychowanków Państwowego Domu Dziecka nr
4 w Policach

832 Rempel Wiesława

15/17033Regionalizm w Drugiej Rzeczypospolitej oraz jego wpływ na wychowanie i
oświatę w interpretacji czasopisma "Ziemia" w latach 1918-1939.

833 Koźmian Danuta

15/16637Sytuacja społeczno - zawodowa mężczyzn objętych w okresie nieletności
postępowaniem wykonawczym sądu

834 Wiesława Rempel

15/16552Wpływ zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej na postępy uczniów w
czytaniu i pisaniu klas II-IV szkoły podstawowej specjalnej

835 Helena Łaś

15/16695Praca zespołów korekcyjno - kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w
Wolinie Pomorskim

836 Łaś Helena

15/16949Uczniowie przejawiający trudności wychowawcze a ich wzory osobowe.837 Sowiński Andrzej

15/16920Agresja dziewcząt w okresie dorastania838 Murawska Krystyna

15/16427Osobowościowe korelaty efektywności resocjalizacji839 Aleksander Bielawiec

15/16740Resocjalizacja przez kształcenie osadzonych podejmujących naukę w
zakładzie karnym

840

15/16610Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach
szkoły powszechnej

841 Helena Łaś

15/16741Funkcjonowanie społeczne jednostek o zachowaniach psychopatycznych
wśród innych przestępców schronisk i zakladów poprawczych w Koszalinie i
w Szczecinie

842 Wolska Anna

15/16453Rewalidacja dzieci i młodzieży uposledzonej umysłowo w warunkach
specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku

843 Wiesława Rempel

15/17494Analiza i ocena pracy rewalidacyjno - wychowawczej rodziców dzieci z
zespołem Downa

844 Dykcik Władysław

15/17374Wpływ scen brutalnych emitowanych w programach telewizyjnych na
występowanie zachowań agresywnych u dzieci

845 Jackowska Ewa

15/16553Formalno - prawne rozbicie rodziny a funkcjonowanie szkolne dziewcząt w
średnim wieku szkolnym

846 Krystyna Murawska

15/17154Nagrody i kary w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli847 Bielawiec Aleksander



15/17155Działalność organizacyjno - pedagogiczna specjalistycznego Ośrodka
Diagnozy i Rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu w Szczecinie w
latach 1963-1996

848 Koźmian Danuta

15/16454Spożywanie alkoholu przez młodzież /w świetle wypowiedzi uczniów Szkół
Ponadpodstawowych/

849 Wiesława Rempel

15/16428Niektóre aspekty dewiacji społecznej w świetle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych / miasta Aleksandrowa Kujawskiego/

850 Wiesława Rempel

15/17156Kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim w zawodach: krawiec, kucharz, stolarz, tapicer/na przykladzie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej/

851 Laś Helena

15/16611Efektywność środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnich
stosowanych względem nieletnich podsądnych Sądu Rodzinnego i Nieletnich
w Gryficach w latach 1985/1987

852 Krystyna Balińska

15/16638Działalność pedagogiczna, naukowa i społeczna Marii Grzegorzewskiej853 Helena Łaś

15/16455Czynniki różnicujące pozycję dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu
lekkim w grupie internackiej

854 Kazimierz Suszek

15/17375Postawy matek wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym855 Jackowska Ewa

15/16639Losy życiowe matek pozbawionych władzy rodzicielskiej856 Zdzisław Błażejewski

15/16429Alkoholizowanie się młodzieży w świetle wypowiedzi uczniów szkół
podstawowych /miasta Kielce/

857 Wiesława Rempel

15/17034Poziom uspołecznienia dziecka upośledzonego umyslowo858 Suszek Kazimierz

15/16524Przysposobienie do pracy zawodowej młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu umiarkowanym w specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w
Tanowie

859 Helena Łaś

15/17414Wpływ środowiska szkoły specjalnej i klasy integracyjnej na usprawnianie
dzieci upośledzonych umysłowo.

860 Wenta Kazimierz

15/17035Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczo - Wychowawczego w Szczecinie861 Suszek Kazimierz

169/1642Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu w starszym wieku szkolnym.

862 Urszula Morcinek

15/16742Działalność pedagogiczna i społeczna pionierów pedagogiki specjalnej na
ziemi szczecińskiej

863 Łaś Helena

15/17106Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Umyslowo jako
placówka opiekuńczo - wychowawcza

864 Suszek Kazimierz

15/17085Poczucie jakości życia u kobiet i mężczyzn z udarem mózgu865 Jackowska Ewa

15/16921Zaburzenia percepcji dzieci upośledzonych umyslowo a ich konsekwencje
pedagogiczne

866 Wabia Jadwiga

15/17495Wybrane determinanty kształcenia osób specjalnych potrzeb edukacyjnych w
Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w Aspekcie integracji

867 Radecki Edward

15/16456Rola pracy - techniki w wyborze zawodu na przykładzie specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego w Gryfinie

868 Helena Łaś

15/16503Postawy rodziców w stosunku do dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim

869 Kazimierz Suszek

15/16554Patologia rodziny a realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej specjalnej

870 Helena Łaś

15/17224Obraz rodziny w percepcji dzieci lekko upośledzonych umysłowo871 Murawska Krystyna

15/16457Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w warunkach
specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego w Suliszewie

872 Wiesława Rempel

15/17225Warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli szkół
publicznych

873 Łaś Helena

15/16458Przyczyny moczenia się, a efekty terapii u dzieci przebywających na leczeniu
w latach 1983-1985 w Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej
w Nowym Czarnowie

874 Kazimierz Suszek

15/16459Rewalidacja wychowanków upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim w
integracji społecznej na przykładzie Państwowego Domu Dziecka w
Trzciance

875 Helena Łaś

15/16819Poziom nauki czytania i pisania w klasie I szkoły podstawowej dzieci,
objętych pracą kompensacyjno-wyrównawcza przedszkola rejonowego
urzędu poczty w Szczecinie

876 Łaś Helena



15/17036Uwarunkowania przysposobienie do pracy uczniów upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i znacznym na przykładzie Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku.

877 Łaś Helena

15/17273Postawy nauczycieli szkół masowych wobec uczniów upośledzonych
umysłowo na przykładzie Szkoły Podstawowej w Drawnie

878 Baran Bazyli

15/17037Problem palenia papierosów u uczniów w młodszym wieku szkolnym.879 Sowiński Andrzej

15/17376Rozwój emocjonalno - społeczny dzieci maltretowanych w rodzinie880 Murawska Krystyna

15/16866Poziom przystosowania do życia społecznego młodzieży lekko upośledzonej
umysłowo w wieku 16-19 lat (na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 w Szczecinie).

881 Rempel Wiesława

15/17013Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży /na przykładzie uczniów klas
Iv-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie/

882 Rempel Wiesława

15/17226Zjawisko palenia papierosów wśród młodzieży szkolnej883 Bielawiec Aleksander

15/16950Rewalidacja upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i jej efekty na
przykładzie klasy VIII w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w
Nowogardzie.

884 Łaś Helena

15/16785Postawy rodziców a rewalidacja dziecka upośledzonego umyslowo w stopniu
lekkim w szkole specjalnej

885 Łaś Helena

15/16671Absolwenci kierunku pedagogika specjalna byłej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Szczecinie

886 Rempel Wiesława

15/17377Poczucie alienacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej887 Bielawiec Aleksander

15/17378Postawy społeczeństwa wobec osób upośledzonych umyslowo i
uszkodzeniami narządu ruchu

888 Łaś Helena

15/16786Charakterystyka psychospołeczna dzieci z domu dziecka w świetle teorii
Gaugha

889 Bielawiec Aleksander

15/17175Wiedza nauczycieli ogólnodostępnych szkół publicznych o kształceniu dzieci
niepełnosprawnych

890 Łaś Helena

15/16787Postawy rodzicielskie osób z niepełnosprawnością ruchową891 Bielawiec Aleksander

15/17274Twórczość plastyczna klas I-III dzieci w masowej a specjalnej892 Radomska - Tomczuk Maria

15/16612Funkcjonowanie rodzin zastępczych a występowanie przejawów
nieprzystosowania społecznego wśród wychowanków tych rodzin

893 Krystyna Balińska

15/17107Trudności matematyczne dzieci lekko upośledzonych umysłowo na
przykładzie klasy VIII Publicznej SP Specjalnej nr 67 w Szczecinie

894 Łaś Helena

15/16460Usamodzielnienie wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym na przykładzie Ośrodka Wychowawczego w Pile

895 Helena Łaś

15/16922Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas od IV do VIII szkół
podstawowych nr 30, 54, 62, 72 w Szczecinie

896 Rempel Wiesława

15/17496Sprawność umysłowa dzieci a ich wypowiedzi plastyczne897 Radomska - Tomczuk Maria

15/16504Środowisko rodzinne a samoocena uposledzonych umyslowo898 Kazimierz Suszek

15/16672Przydatność zawodowa absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla
młodzieży upośledzonej umyslowo w lekkim stopniu i w normie intelektualnej
w zawodzie stolarza

899 Łaś Helena

15/17086Start zawodowy absolwentów szkół zawodowych specjalnych /na przykladzie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu ogrodnika przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Policach/

900 Łaś Helena

15/17275Postawy wobec kobiet u skazanych za przestępstwa seksualne901 Baran Bazyli

15/17038Rodzina a funkcjonowanie uczniów w szkole wiejskiej.902 Suszek Kazimierz

15/17379Rysunek dziecka z rodziny patologicznej903 Wenta Kazimierz

15/16525Wybór zawodu przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim na
przykładzie SOSW w Świebodzinie

904 Helena Łaś

15/16673Ucieczki dzieci i młodzieży z domów rodzinnych (na przykładzie małoletnich
przebywających w milicyjnej izbie dziecka w Szczecinie w okresie od
01.02.1990 do 10.04.1990)

905 Rempel Wiesława

15/16923Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący powodzenia i niepowodzenia
szkolne uczniów uposledzonych umyslowo w stopniu lekkim

906 Wabia Jadwiga

15/16889Resocjalizacja niedostosowanej społecznie młodzieży, upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim, na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 6 w Goleniowie.

907 Łaś Helena


