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68/768Kontrola i ocena osiągnięć uczniów klas I - III w opinii nauczycieli, rodziców i
ich dzieci.

1 Wiesław Andrukowicz

15/14390Rola dramy w rozwijaniu myślenia twórczego na lekcjach języka polskiego
uczniów klasy III

2 Franciszek Bereźnicki

15/15682Świadomość rodziców jako czynnik respektowania prawa dziecka do czasu
wolnego w młodszym wieku szkolnym

3 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14569Autorytet nauczyciela klas początkowych i jego dydaktyczne uwarunkowania
w opinii rodziców i kierownictwa szkoły na przykł. SP nr III Biały Bór w r. sz.
95/96

4 Edward Radecki

15/14663Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów na lekcjach
języka polskiego w klasie pierwszej

5 Franciszek Bereźnicki

15/15371Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
grupie dzieci sześcioletnich

6 Franciszek Bereźnicki

15/15493Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

7 Włodzimierz Krysiak

127/1126Twórcza aktywność intelektualna a osiągnięcia szkolne uczniów klasy drugiej
nauczania zintegrowanego

8 Franciszek Bereźnicki

15/14877Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
Rozłazinie Im. Bohaterów Stutthofu województwo Gdańskie w latach
1945-1995

9 Danuta Koźmian

15/14570Wybrane czynniki determinujące aktywność ucznia i nauczyciela10 Sylwia Seul - Michałowska

15/14391Droga do finałów wojewódzkich zawodów przedmiotowych
matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych w roku szkolnym
1993/1994

11 Zdzisław Zacha

127/1163Komputer w zintegrowanej szkole12 Kazimiez Wenta

15/15494Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

13 Włodzimierz Krysiak

15/14392Droga do finałów woj. W zawodach przedmiotów hum. Młodzieży szkół podst.
Woj.. Szczecińskiego w roku szk. 1993/94

14 Zdzisław Zacha

15/15753Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych

15 Elżbieta Jaroni

68/769Wartości w integracji grupy dzieci sześcioletnich.16 Wiesław Andrukowicz

15/14453Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych17 Elżbieta Jaroni

127/1164Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
imienia Mieszka I w Mieszkowicach w latach 1945 - 2003

18 Danuta Koźmian

68/770Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne dzieci.19 Elżbieta Jaroni

127/939Rozwój myślenia pojęciowego w wieku od 9 do 15 roku życia.20 Włodzisław Zeidler

15/15754Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty dydaktyczne z "Poznawania
Przyrody" dzieci sześcioletnich

21 Nadzieja Cybulska

127/1165Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
intrapersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym

22 Włodzimierz Krysiak

15/15295Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania problemów przez uczniów
klasy III szkoły podstawowej i ich efektywność w zakresie zdolności
intelektualnych i umiejętności językowych

23 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15296Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

24 Włodzimierz Krysiak

15/14723Stosunki społeczne wśród uczniówa efekty dydaktyczne25 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15684Zainteresowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym26 Maria Węglińska



127/990Rola środowiska szkoły masowej na integrację społeczną dzieci o obniżonej
sprawności umysłowej

27 Kazimierz Wenta

15/14664Wpływ rozrywek umysłowych na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

28 Nadzieja Cybulska

15/14878Społeczne skutki bezrobocia a szkoła29 Robert Woźniak

15/14879Trudności i niepowodzeń uczniów klas początkowych a ich sytuacja rodzinna30 Stanisław Wawrzyniak

32/381Wpływ umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przez dzieci
6-letnie na przygotowanie do nauki szkolnej.

31 Franciszek Bereźnicki

15/14454Problemy wychowawcze i dydaktyczne w klasie szkolnej32 Kazimierz Jaskot

13/424Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów klas II.33 Franciszek Bereźnicki

68/771Rozwój twórczości uczniów klas początkujących w edukacji plastycznej.34 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1127Muzykalność dzieci w wieku wczesnoszkolnym35 Wenta Kazimierz

15/15495Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na efekty dydaktyczne uczniów
ze środowiska społeczno - przyrodniczego w kl. III

36 Nadzieja Cybulska

15/15534Kultura pedagogiczna rodziców37 Wiesław Andrukowicz

127/940Funkcjonowanie uczniów zdolnych w klasach początkowych38 Franciszek Bereźnicki

127/1128Motywy i czynniki determinujące uczenie się uczniów klas szóstych szkoły
podstawowej

39 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14724Wpływ twórczego rozwiązywania problemów ma osiągnięcia uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

40 Franciszek Bereźnicki

15/14880Wpływ gier dydaktycznych na umiejętności językowe i cechy myślenia
twórczego (na przykładzie j. polskiego)

41 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14571Funkcjonowanie szkolne uczniów z rodzin wielodzietnych w środowisku
miejskim i wiejskim

42 Krystyna Murawska

15/14665Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego /na przykładzie klasy III/

43 Elżbieta Jaroni

15/15535Stosunek dzieci do ich niepełnosprawnych kolegów44 Danuta Bielawska

15/15147Metody wychowawcze a atmosfera życia rodzinnego45 Andrzej Sowiński

15/15372Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w klasie I szkoły podstawowej a
środowisko lokalne

46 Elżbieta Jaroni

68/772Wpływ gier problemowych na osiągnięcia szkolne w klasie drugiej.47 Franciszek Bereźnicki

15/14572Proces adaptacji dzieci siedmioletnich do warunków szkolnych48 Zdzisław Błażejewski

15/15222Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia /na przykładzie uczniów edukacji
wczesnoszkolnej/

49 Józefa Krupa

15/14455Wychowanie obywatelskie w założeniach teoretycznych i prawnoustrojowych
Komisji Edukscji Narodowej /1773-1794/

50 Danuta Koźmian

15/15373Warunki rodzinne dziecka sześcioletniego a jego poziom samodzielności51 Wiesław Andrukowicz

15/15755Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
1 w Kamieniu Pomorskim w latach 1946-1999

52 Danuta Koźmian

15/15496Osobowość a cechy twórczości plastycznej dzieci w młodszym wieku
szkolnym

53 Maria Radomska - Tomczuk

13/431Wychowanie w szkole ogólnokształcącej w Polsce w latach 1949-1956.54 Danuta Koźmian

15/15536Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje ( na podstawie badań w SP nr 3 w Płotach w latach 1998/99)

55 Edward Radecki

15/15756Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych

56 Elżbieta Jaroni

15/14573Szkoła jako czynnik zainteresowań dzieci w młodszym wieku szkolnym57 Danuta Bielawska

15/15446Wiedza pedagogiczna współczesnych nauczycieli58 Jerzy Materne

15/14456Rozwijanie zdolności myślenia matematycznego uczniów klasy drugiej szkoły
podstawowej a ich ociągnięcia z matematyki

59 Elżbieta Jaroni

15/15757Wych zdolności twórczych dzieci sześcioletnich60 Franciszek Bereźnicki

68/773Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne.61 Elzbieta Jaroni

15/14574Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klasy trzeciej na
lekcjach języka polskiego

62 Franciszek Bereźnicki



15/14394Identyfikacja z wykonywanym zawodem nauczycieli klas początkowych63 Zdzisław Błażejewski

15/15717Rozwijanie aktywności twórczej na zajęciach edukacyjnych w klasie III64 Franciszek Bereźnicki

15/15297Wpływ autorytetu nauczyciela wychowanie muzycznego na upodobania
muzyczne uczniów starszych klas podstawowych

65 Andrzej Sowiński

15/15685Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych66 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14779Uzdolnienia dzieci klas siódmych a ich powodzenie szkolne67 Andrzej Sowiński

15/15148Wychowanie małego dziecka w poglądach Ellen Key i Marii Montessori oraz
ich aktualność

68 Danuta Koźmian

15/14575Emocje negatywne jako bezpośrednie następstwo spostrzeganego stresu w
zawodzie nauczyciela

69 Anna Wolska

15/15758Działalność kulturalno - oświatowa i pozaszkolna Muzeum Regionalnego w
Barlinku w latach 1961-1999

70 Danuta Koźmian

15/14881Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania uczniów z poznawania
przyrody w klasie zerowej

71 Nadzieja Cybulska

127/991Samoocena umiejętności dydaktycznych uczniów klas trzecich a ocena
nauczyciela.

72 Janina Parafiniuk - Soińska

68/735Rodzina a powodzenia i niepowodzenia w nauce uczniów klas III w szkole
wiejskiej.

73 Bereźnicki Franciszek

15/14882Aktywność dzieci wiejskich w czasie wolnym74 Ryszard Stachowski

15/15497Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

75 Włodzimierz Krysiak

15/15223Wpływ uczenia się przez rozwiązywanie problemów na osiągnięcia szkolne
uczniów klas trzecich w zakresie języka polskiego

76 Franciszek Bereźnicki

15/14395Kształtowanie twórczego myślenia uczniów klas drugich na lekcjach języka
polskiego

77 Janina Parafiniuk - Soińska

13/425Wpływ determinantu uczniów na ich twórczość.78 Wiesław Andrukowicz

15/15299Czynniki różnicujące poziom wytworów plastycznych dzieci sześcioletnich79 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15224Skutki złego kształcenia głosu u uczniów klas początkowych /na przykładzie
uczniów klasy drugiej/

80 Dominika Kwaśnik

15/14396Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki nauczania w klasach I-III81 Wiesława Andrukowicz

15/15606Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
6 im. Wł. Broniewskiego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1970-1998

82 Danuta Koźmian

32/382Wpływ teórczego rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne uczniów
w klasie I.

83 Franciszek Bereźnicki

15/15498Rozwój procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne uczniów klas
początkowych (na przykładzie klasy III)

84 Elżbieta Jaroni

68/774Wpływ uczniów klas trzecich na efekty ich kształcenia.85 Wiesław Andrukowicz

15/15298Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

86 Franciszek Bereźnicki

15/15454Wpływ wybranych metod heurystycznych na rozwój intelektualnych zdolności
twórczych uczniów klas drugich

87 Franciszek Bereźnicki

15/14883Wpływ czynników społeczno-środowiskowych na dojrzałość i sukcesy
uczniów w nauce uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Sławnie

88 Zdzisław Zacha

15/14576Opowiadanie jako czynnik rozwoju zdolności twórczych i sprawności
językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym

89 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15300Inscenizacja jako metoda rozwijania zdolności twórczych i umieętności
językowych uczniów klasy trzeciej

90 Janina Świrko - Pilipczuk

127/941Postawy rodzicielskie a pozycja dziecka w klasie szkolnej.91 Robert Woźniak

15/14577Wpływ rodziców i nauczycieli na adaptację uczniów w klasie czwartej szkoły
podstawowej

92 Sylwia Seul - Michałowska

15/15537Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje

93 Edward Radecki

15/14780Uwarunkowania postaw wobec szkoły uczniów w młodszym wieku szkolnym94 Bazyli Baran

15/15149Atmosfera Wychowawcza rodziny, a rozwój intelektualny dziecka w
młodszym wieku szkolnym

95 Andrzej Sowiński

15/14457Wpływ wycieczek na efekty dydaktyczne ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

96 Nadzieja Cybulska



15/15499Płeć a wypowiedzi pisemne uczniów klasy II na temat obrazka (na
przykładzie środowiska wielkomiejskiego)

97 Maria Węglińska

15/14578Wpływ rozwiązywania problemów na umiejętności językowe i zdolności
twórcze uczniów w młodszym wieku szkolnym

98 Jaina Świrko - Pilipczuk

15/14725Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach j. polskiego w klasie
pierwszej

99 Franciszek Bereźnicki

15/14884Czynności samoobsługowe dzieci 6-letnich100 Włodzimierz Krysiak

15/14781Wpływ filmu dydaktycznego na efektywność nauczania chemii w klasie
siódmej

101 Wiktor Moś

68/775Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną w klasie III.102 Nadzieja Cybulska

15/15538Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętność wypowiadania się uczniów w klasie trzeciej szkoły podstawowej

103 Franciszek Bereźnicki

15/14749Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki kształcenia przyrodniczego uczniów
w klasie zerowej

104 Nadzieja Cybulska

15/15301Rola piodsenki w rozwijaniu wyobrażeń muzycznych dzieci w młodszym
wieku szkolnym

105 Bogdan Boguszewski

15/14458Opinie nauczycieli o uwarunkowaniach swojej pracy zawodowej106 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14885Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na proces adaptacji do
dalszej nauki uczniów klas IV w wybranych szkołach podstawowych Tczewa

107 Zdzisław Zacha

15/15718Świadomość ekologiczna uczniów klas początkowych108 Nadzieja Cybulska

15/14886Wykorzystanie materiałów przyrodniczych w twórczości plastycznej dzieci
klas I-III

109 Maria Radomska - Tomczuk

127/1166Preferowany styl wychowania w rodzinie a ukształtowane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym

110 Włodzimierz Krysiak

15/15455Sytuacja rodzinna a prace plastyczne dziecka111 Maria Radomska - Tomczuk

13/432Przemoc w szkole w opinii młodzieży dorastającej w dużym mieście.112 Stanisław Wawryniuk

15/15759Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów
klasy trzeciej

113 Elżbieta Jaroni

15/14887Wpływ zróżnicowanej pracy domowej z języka polskiego w klasie drugiej na
osiągnięcia szkolne uczniów

114 Franciszek Bereźnicki

127/1129Środowisko rodzinne jako determinant osiągnieć uczniów klas trzecich.115 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15500Rozwój procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne uczniów klas
początkowych (na przykładzie klasy I)

116 Elżbieta Jaroni

15/14888Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów klas
początkowych

117 Franciszek Bereźnicki

15/15456Kolorystyka prac plastycznych dzieci118 Maria Radomska - Tomczuk

68/736Ocena opisowa w opinii nauczycieli i uczniów.119 Janina Parafiniuk-Soińska

15/15607Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowania dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej

120 Franciszek Bereźnicki

15/14889Potrzeby zawodowe nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w małym
mieście

121 Robert Woźniak

15/15150Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

122 Nadzieja Cybulska

15/15760Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy pierwszej

123 Nadzieja Cybulska

127/1167Świadomość uczniów w młodszym wieku szkolnym w zakresie prawa dziecka
od czasu wolnego

124 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14726Sytuacja szkolna uczniów z trudnościami w nauce125 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15151Metody rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy II szkoły podstawowej

126 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14890Style wychowania w rodzinie127 Robert Woźniak

68/776Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna.128 Elżbieta Jaroni

15/15501Rodzaj szkoły a osiągnięcia szkolne uczniów klas III /na przykładzie
publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej/

129 Elżbieta Jaroni

15/15447Wpływ gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie trzeciej

130 Franciszek Bereźnicki



15/15225Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów w klasie pierwszej z języka
polskiego

131 Franciszek Bereźnicki

15/14727Twórcze rozwiązywanie problemów przez dzieci na lekcjach matematyki w
klasie III

132 Franciszek Bereźnicki

15/14891Innowacje pedagogiczne133 Wiesław Andrukowicz

15/14892Postawy interpersonalne uczniów pełnosprawnych wobec rówieśnika
upośledzonego w stopniu lekkim

134 Ryszard Stachowski

68/777Efektywność wybranych technik systemu TROP w zakresie rozwoju cech
myślenia twórczego dzieci w wieku przedszkolnym.

135 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14893Aktywność szkoły w środowisku lokalnym136 Robert Woźniak

15/14459Wpływ dramy na rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych137 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14895Wpływ gier dydaktycznych na umiejętności językowe i cechy myślenia
twórczego (na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej szkoły
podstawowej)

138 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14397Opinie i oczekiwania uczniów kl. III wobec nauczycieli139 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14894Szkoła ukraińska w środowisku lokalnym140 Robert Woźniak

127/942Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
numer 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie w latach 1959 - 2002

141 Danuta Koźmian

15/14896Świadomość wychowawcza rodziców a respektowanie prawa dziecka do
czasu wolnego w młodszym wieku szkolnym

142 Maria Czerepaniak - Walczak

127/992Preferowany przez rodziców styl wychowania a przejawianie postawy
kulturowe u młodzieży

143 Włodzimierz Krysiak

15/14897Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na efekty dydaktyczne ze środowiska
społeczno-przyrodniczego uczniów klasy drugiej

144 Nadzieja Cybulska

15/14398Trudności wychowawcze uczniów klas początkowych w środowisku
małomiasteczkowym

145 Zdzisław Błażejewski

15/15608Działalność wychowawcza i opiekuńcza Przedszkola Miejskiego w Reczu w
latach 1946-1998

146 Danuta Koźmian

15/14666Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną i wyniki w nauce uczniów klas
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim

147 Zdzisław Zacha

127/1130Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
kłodzinie w latach 1958 - 2002

148 Danuta Koźmian

15/15262Wykształcenie rodziców a dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w
szkole

149 Elżbieta Jaroni

15/14898Kształtowanie wyobrażeń dzieci w młodszym wieku szkolnym pod wpływem
baśni

150 Ryszard Stachowski

15/14899Pozycja dziecka w rodzinie i szkole151 Stanisłąw Wawryniuk

15/14750Gry i zabawy dydaktyczne a wyniki kształcenia uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

152 Nadzieja Cybulska

15/14579Inscenizacja jako czynnik rozwoju twórczych zdolności i umiejętności
językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym

153 Janina Świrko - Pilipczuk

13/433Świadomość ekologiczna uczniów klas drugich.154 Nadzieja Cybulska

15/15374Uwarunkowania nieśmiałości dzieci155 Aleksander Bielawiec

15/14580Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną i sukcesy w nauce
uczniów klas pierwszych Szoły Podstawowej nr 1 w Policach

156 Zdzisław Zacha

15/15502Czynnik biologiczny a wypowiedź pisemna uczniów szkoły podstawowej na
temat obrazka

157 Maria Węglińska

15/15539Twórczość plastyczna na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych158 Wiesław Andrukowicz

15/15152Indywidualizacja pracy lekcyjno - domowej z języuka polskiego w klasie II159 Franciszek Bereźnicki

15/15503Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
intrapersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

160 Włodzimierz Krysiak

15/14399Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych uczniów klas młodszych szkoły podstawowej

161 Włodzimierz Krysiak

15/14782Stopień samodzielności uczniów klas trzecich162 Wiesław Andrukowicz

15/15719Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych

163 Elżbieta Jaroni

15/14900Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci siedmioletnie164 Kazimierz Jaskot



15/14751Wiedza matek o motywacjach szkolnych dzieci w młodszym wieku szkolnym
( na przykładzie środowiska małomiasteczkowego)

165 Maria Węglińska

68/737Rodzina a powodzenia i niepowodzenia w nauce uczniów klas trzecich.166 Franciszek Bereźnicki

13/434Obraz studenta na tle zmieniającej się rzeczywistośći kraju.167 Włodzimierz Krysiak

15/15540Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju w latach 1945-1998

168 Danuta Koźmian

15/14581Charakter atmosfery wychowawczej rodziny a zachowania prospołeczne
uczniów

169 Andrzej Sewiński

15/14667Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów z matematyki w
klasie pierwszej

170 Franciszek Bereźnicki

15/14901Twórczość plastyczna dzieci 6-7 letnich171 Maria Radomska

15/14668Wpływ rozrywek umysłowych na efekty dydaktyczne ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy III

172 Nadzieja Cybulska

15/14400Rozwój podmiotowości uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej173 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14582Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

174 Danuta Bielawska

15/15302Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

175 Włodzimierz Krysiak

15/15720Stosunek dzieci w młodszym wieku do lektury szkolnej176 Maria Węglińska

15/15303Upodobania muzyczne dzieci 10-letnich a preferencje muzyczne w szkolnych
imprezach kulturalnych

177 Andrzej Sowiński

15/15375Trudnościwychowawcze dzieci z klas I-III178 Aleksander Bielawiec

15/15153Indywidualizacja pracy domowej z matematyki w klasie trzeciej179 Franciszek Bereźnicki

15/15376Autorytet wychowawczy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

180 Włodziemierz Krysiak

68/778Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania przyrodniczego dzieci 6
letnich.

181 Nadzieja Cybulska

15/15541Wiedza nauczycieli i samowiedza uczniów o stanie zdrowia182 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15377Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

183 Franciszek Bereźnicki

15/14460Nauczanie zróżnicowane na języku polskim w klasie III184 Francizek Bereźnicki

15/14902Leworęczność u dzieci przystępujących do nauki szkolnej185 Ryszard Stachowski

15/14461Założenia wychowawcze pedagogiki narodowej w Polsce międzywojennej
1918-1939

186 Danuta Koźmian

15/15378Przygotowanie do zawodu, a trudności pedagogiczne nauczycieli klas
początkowych

187 Janina Świrko - Pilipczuk

68/738Nauczanie zintegrowane w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów klas III.188 Franciszek Bereźnicki

15/15761Rodzinne uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych dzieci w
klasach początkowych

189 Franciszek Bereźnicki

13/435Studenckie wyobrażenia siebie na tle zmieniajacego się społeczeństwa.190 Włodzimierz Krysiak

13/436Stosunek dzieci w młodszym wieku szkolnym do rekalmy telewizyjnej /na
przykładzie uczniów klas II i IV/.

191 Maria Węglińska

68/739Postawy czytelnicze uczniów klasy trzeciej.192 Janina Parafiniuk-Soińska

15/14903Pedagogiksa wczesnoszkolna Jana Henryka Pestalozziego na tle potrzeb
oświatowych i społeczno - gospodarczych w Europie w pierwszej połowie XIX
wieku

193 Danuta Koźmian

15/15226Osobowość a kolorystyka prac plastycznych194 Maria Radomska - Tomczuk

15/15721Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich (na przykładzie środowiska
miejskiego)

195 Nadzieja Cybulska

15/15458Rodzina a twórczość plastyczna dziecka w młodszym wieku szkolnym196 Maria Radomska - Tomczuk

15/14904Rozumienie przyjaźni przez dzieci niesłyszące w starszym wieku szkolnym197 Helena Łaś

15/15154Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki a ich osiągnięcia z tego
przedmiotu w pierwszym roku nauki

198 Elżbieta Jaroni

15/14583Funkcjonowanie szkolne dzieci nadpobudliwuch psychoruchowo199 Krystyna Murawska

15/14401Wpływ autorytetu nauczyciela - wychowawcy na stosunek do obowiązków
szkolnych uczniów klas młodszych szkoły podstawowej

200 Włodzimierz Krysiak



15/15263Wpływ rozwiązywania problemów na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie I

201 Nadzieja Cybulska

15/14905Obraz samego siebie - spostrzeganie jedynactwa przez dzieci sześcioletnie202 Ryszard Stachowski

15/14783Czynniki determinujące dojrzałość szkolną uczniów klas I SP nr. 8 w
Szczecinie w roku szkolnym 96/97

203 Zdzisław Zacha

15/14906Role społeczne dziecka w szkole204 Robert Woźniak

13/437Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich.205 Nadzieja Cybulska

15/14784Wpływ poziomu dojrzałości szkolnej na proces adaptacji dziecka do nauki w
kl. I Szkół Podstawowych nr 61 i 42 w Szczecinie

206 Zdzisław Zacha

15/14907Problemy kultury w środowisku dzieci wiejskich207 Robert Woźniak

15/15227Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

208 Józefa Krupa

15/14785Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie
pierwszej

209 Franciszek Bereźnicki

15/14728Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie drugiej210 Franciszek Bereźnicki

15/14908Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań szkolnych211 Elżbieta Jaroni

15/14729Audycja telewizyjna inspiracją swobodnej ekspresji plastycznej dzieci w
młodszym wieku szkolnym

212 Maria Radomska - Tomczuk

15/15722Wpływ ćwiczeń wspierających elementarne zdolności umysłowe na rozwój
aktywności twórczej dzieci

213 Franciszek Bereźnicki

15/15762Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci sześcioletnich214 Franciszek Bereźnicki

15/15379Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

215 Włodzimierz Krysiak

127/944Życie i twórczość Kazimierza Obuchowskiego216 Włodzisław Zeidler

127/943Formowanie się systemu wartości w rodzinie. Studium w aspekcie
wychowania chrześcijańskiego.

217 Jerzy Materne

68/740Stasunki społeczne wśród uczniów klas integracyjnych218 Janina Parafiniuk-Soińska

15/15504Wpływ pochodzenia społecznego na wypowiedź dzieci 6-letnich na temat
obrazka

219 Nadzieja Cybulska

15/15542Formy pracy w przedszkolu jako źródło zainteresowań przyrodniczych dzieci
6-letnich

220 Danuta Bielawska

15/15380Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

221 Włodzimierz Krysiak

15/14752Ocena tradycyjna a ocena opisowa w świetle opinii nauczycieli, rodziców i
uczniów klas I-III szkoły podstawowej

222 Wiesław Andrukowicz

15/14669Wpływ rodziny w nauce dzieci w młodszym wieku szkolnym szkół
podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim

223 Zdzisław Zacha

68/779Samodzielność dziecka wmłodszym wieku szkolnym i jej rodzinne
uwarunkowania.

224 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14786Czysamopoczucie uczniów klas I-III w szkole225 Danuta Bielawska

15/15505Bażnicujący pisemne wypowiedzi uczniów klas I-IV na temat obrazka226 Maria Węglińska

15/15459Roozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w klasie drugiej227 Franciszek Bereźnicki

15/14584Dolegliwości i zaburzenia somatyczne jako następstwa spostrzeganego
stresu w zawodzie nauczyciela

228 Anna Wolska

15/14402Indywidualizacja nauczania na lekcjach języka polskiego w klasie drugiej
szkoły podstawowej

229 Franciszek Bereźnicki

15/15460Wychowanie przez muzykę w świadomości nauczyciela230 Iwona Tomaszewska

13/426Poziom rozwoju wybranych właściwości psychicznych a poziom osiągnięć
szkolnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

231 Elżbieta Jaroni

15/14462Wspomaganie rozwoju myślenia uczniów w procesie rozwiązywania zadań
testowych a ich osiągnięcia z matematyki / na przykładzie kl. III/

232 Elżbieta Jaroni

127/1131Relacje zachodzące pomiędzy chłopcami a dziewczętami w klasie szkolnej233 Kazimierz Jaskot

15/15543Wiedza nauczyciela i samowiedza uczniów o tempramencie234 Janina Parafiniuk - Soińska

68/848Młodzież p[oborowa wobec problemów współczesnej rzeczywistości (na
przykładzie wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie)

235 Włodzimierz Krysiak



15/14670Wpływ rodziny na rozwój zainteresowań dzieci w młodszym wieku szkolnym
w środowisku wiejskim

236 Zdzisław Zacha

15/15228Poczuucie bezpieczeństwa dziecka w szkole w młodszym wieku szkolnym237 Danuta Bielawska

15/15229Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

238 Józefa Krupa

15/14753Motywacje dzieci w młodszym wieku szkolnym w opinii matek i ich dzieci (na
przykładzie środowiska wiejskiego)

239 Maria Węglińska

15/14787Wpływ gier dydaktycznych na efekty nauczania języka polskiego uczniów
klasy trzeciej

240 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15506Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

241 Nadzieja Cybulska

15/14788Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na wybór szkoły i zawodu
uczniów klas ósmych w gminie Lubomierz

242 Zdzisław Zacha

15/15155Wpływ indywidualizacji pracy domowej na osiągnięcia szkolne uczniów z j.
polskiego w klasie drugiej szkoły podstawowej

243 Franciszek Bereźnicki

15/14909Dzieci o odmiennym rozwoju jako problem współczesnej szkoły. Studium na
przykładzie klas I-III

244 Jerzy Materne

15/14910Przygotowanie dzieci 6 - letnich do przyjęzia nauki w szkole podstawowej245 Aleksander Bielawiec

15/14911Obciążenia uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi246 Danuta Bielawska

15/14912Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki kształcenia dzieci sześcioletnich w
poznawaniu przyrody

247 Nadzieja Cybulska

15/14754Wiedza matek o motywacjach szkolnych dziecka w młodszym wieku
szkolnym /np.. Środowiska wielkomiejskiego/

248 Maria Węglińska

15/15461Wpływ środowiska rodzinnego na powodzenia i niepowodzenia szkolne
uczniów klas początkowych

249 Franciszek Bereźnicki

15/15763Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania przyrodniczego dzieci
6-letnich

250 Nadzieja Cybulska

15/15230Uczenie się przez rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie
II

251 Franciszek Bereźnicki

15/15544Wrażliwość na muzykę artystycznąuczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w
Dobrzanach

252 Bohdan Boguszewski

15/14403Wpływ autorytetu nauczyciela - wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
intrapersonalnych uczniów

253 Włodzimierz Krysiak

15/15304Czynniki różnicujące poziom czytania i czytelnictwa uczniów klasy drugiej254 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15609Samodzielność uczniów kończących szczebel nauczania początkowego i
wybrane czynniki ją różnicujące

255 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14913Rozrywki umysłowe a wyniki nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego uczniów klasy drugiej

256 Nadzieja Cybulska

15/14730Opinie uczniów klasy drugiej o programach telewizyjnych dla dzieci257 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14914Motywy szkolne uczniów w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie klasy
II)

258 Maria Węglińska

15/15686Radości, lęki oraz marzenia dzieci w młodszym wieku szkolnym na
przykładzie dzieci klas II

259 Maria Węglińska

32/383Czas wolny uczniów kl. II i kl. II SP a poziom osiągnięć dydaktycznych.260 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15305Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach trzecich szkoły podstawowej

261 Franciszek Bereźnicki

127/994Trudności oceniania opisowego262 Franciszek Bereźnicki

15/14789Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

263 Włodzimierz Krysiak

15/15723Działalność i poglądy społeczno - pedagogiczne Mariana Falskiego
(1881-1974)

264 Danuta Koźmian

15/14585Funkcjonowanie szkolne uczniów klas początkowych dzieci z rodzin
nauczycielskich (na podstawie badań przeprowadzonych w SP nr 21 w
Koszalinie w latach 1995/1996)

265 Edward Radecki

15/15610Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
8 im. J. Korczaka w Gorzowie wielkopolskim w latach 1956-1998

266 Danuta Koźmian

15/14671Wpływ rodzin nauczycielskich na rozwój uzdolnień i zainteresowań własnych
dzieci w środowisku miejskim

267 Zdzisław Zacha

13/438Rola książki w rozwoju dziecka w procesie wychowania.268 Kazimierz Wenta



127/995Preferowany przez rodziców styl wychowania a przejawiane postawy
społeczne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

269 Włodzimierz Krysiak

68/780Wpływ rozrywek umysłowych w nauczaniu zintegrowanym w klasie pierwszej.270 Franciszek Bereźnicki

15/14586Reakcje emocjonalne jako następstwa spostrzeganego stresu u nauczycieli z
zaburzeniami emocjonalnymi

271 Anna Wolska

15/15687Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas trzecich w
nauczaniu zintegrowanym

272 Franciszek Bereźnicki

15/15381Kształtowanie samodzielności u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim w klasach I-III

273 Wiesław Andrukowicz

15/15507Rozwój procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów klas
początkowych z matematyki (na przykładzie klasy II)

274 Elżbieta Jaroni

15/15611Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej dzieci
6-letnich

275 Nadzieja Cybulska

15/14587Koncepcje nauczania początkowego w polskiej pedagogice w pierwszej
połowie XX wieku

276 Danuta Koźmian

15/14672Podstawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

277 Włodzimierz Krysiak

15/14915Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 7-letnie278 Kazimierz Jaskot

68/741Rodzina a czas wolny uczniów klas trzecich.279 Franciszek Bereźnicki

15/15724Świadomość ekologiczna uczniów trzecich (na przykładzie środowiska
miejskiego)

280 Nadzieja Cybulska

15/15725Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
4 w Stargardzie Szczecińskim im. Majora Henryka Sucharskiego w latach
1956-1999

281 Danuta Koźmian

68/781Wpływ twórczej aktywności na przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki
w szkole.

282 Franciszek Bereźnicki

127/996Preferowany przez rodziców styl wychowania a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym

283 Włodzimierz Krysiak

15/15508Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

284 Włodzimierz Krysiak

15/14588Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
w Zietuniu w województwie Ciechanowskim w latach 1945-1995

285 Danuta Koźmian

68/849Aktywność zabawowa dzieci 5 letnich.286 Kazimierz Jaskot

15/14916Umiejętności samoobsługowe dzieci 6-letnich287 Włodzimierz Krysiak

127/1132Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Gardnie w latach 1956 - 2002

288 Danuta Koźmian

15/14790Dyskusja jako metoda aktywizująca na lekcjach języka polskiego w klasie III289 Wiktor Moś

15/15306Inscenizacja jako metoda rozwijania zdolności twórczych i umiejętności
językowych dziecka 6-letniego

290 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14731Środowisko lokalne i czas wolny jako czynniki różnicujące osiągnięcia
szkolne z j. polskiego uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

291 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15462Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
1 im. M. Dąbrowskiej w Gryfinie w latach 1945-1998

292 Danuta Koźmian

68/850Rodzina a fumkcjonowanie dziecka w szkole.293 Franciszek Bereźnicki

15/15688Przygotowanie studentów pedagogiki wczesnoszkolnej do realizacji
służących rozwojowi samodzielności uczniów

294 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14791Inspirowanie utworami literackimi twórczości plastycznej dziecka w młodszym
wieku szkolnym

295 Maria Radomska - Tomczuk

127/945Funkcje wychowawcze telewizji. Studium w aspekcie kształtowania wartości
u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

296 Jerzy Materne

127/1168Walory wycieczek dydaktyczno - wychowawczych w opinii nauczycieli i
uczniów klas początkowych

297 Franciszek Bereźnicki

68/742Wpływ motywacji uczenia się na poziom osiągnięć dydaktycznych na
przykładzie uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej.

298 Janina Parafiniuk-Soińska

15/14589Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie pierwszej

299 Franciszek Bereźnicki

15/15509Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na efekty dydaktyczne uczniów
ze środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

300 Nadzieja Cybulska



15/15764Rola wyobraźni w rozwoju twórczego myślenia i umiejętności językowych /na
przykładzie dzieci sześcioletnich/

301 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1133Wartości moralne dzieci w wieku wczesnoszkolnym302 Robert Woźniak

15/15612Alkoholizm w rodzinie a niepowodzenia szkolne dzieci303 Wiesław Andrukowicz

15/15463Poezja a twórczość plastyczna dziecka304 Maria Radomska - Tomczuk

15/15464Prace plastyczne jako źródło informacji o dziecku305 Maria Radomska - Tomczuk

15/14755Wybrane indywidualne uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki ( na
przykładzie klasy II )

306 Elżbieta Jaroni

15/14792Wpływ stylu wychowawczego preferowanego przez rodziców na
kształtowanie postaw społecznych dzieci

307 Władysław Krysiak

15/14917Działalność i poglady społeczno-pedagogiczne Ireny Kosmowskiej
(1979-1945)

308 Danuta Koźmian

15/15613Rozwój poznawczy dziecka a jego osiągnięcia szkolne309 Elżbieta Jaroni

15/15382Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

310 Franciszek Bereźnicki

127/946System wartości w wychowaniu chrześcijańskim w rodzinie311 Robert Woźniak

68/743Nauczanie zintegrowane w świetle opinii nauczycieli, rodziców i uczniów.312 Franciszek Bereźnicki

15/15614Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci z klas I-III313 Wiesław Andrukowicz

68/851Edukacja wczesnoszkolna dziecka dyslektycznego a osiągnięcia w nauce.314 Kazimierz Wenta

15/15765Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów klasy315 Franciszek Bereźnicki

15/15156Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz
pozytywnego stosunku emocjonalnego uczniów klas początkowych do
matematyki

316 Elżbieta Jaroni

15/14918Świadomość rodziców jako czynnik respektowania prawa do czasu wolnego
dziecka w wieku przedszkolnym

317 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15157Inscenizacja jako metoda rozwijania aktywności twórczej i umiejętności
językowych uczniów klasy drugiej

318 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14919Aspiracje szkolne i zawodowe dzieci w środowisku rodzin wojskowych319 Robert Woźniak

15/14463Wpływ wycieczek na efekty dydaktyczne ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

320 Nadzieja Cybulska

127/997Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas II w nauczaniu zintegrowanym321 Franciszek Bereźnicki

15/14920Rola internatu w rozwoju mowy dziecka niedosłyszącego w młodszej grupie
internackiej

322 Helena Łaś

15/14921Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty dydaktyczne z poznawania przyrody
uczniów klasy zerowej

323 Nadzieja Cybulska

15/15615Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
Czerninie w latach 1945-1998

324 Danuta Koźmian

15/14404Stwarzanie warunków poczucia podmiotowości uczniów w procesie
kształcenia

325 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14793Rola zabaw dydaktycznych w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do
czytania

326 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14922Doskonalenie i samokształcenie współczesnych nauczycieli. Studium w
aspekcie pedeutologii

327 Jerzy Materne

15/15307Związek teorii z praktyką w przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego w
czasie pedagogicznych studiów dziennych

328 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15616Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej

329 Franciszek Bereźnicki

15/15264Rola wychowania przedszkolnego w kształtowaniu u dzieci dojrzałości do
uczenia się matematyki

330 Elżbieta Jaroni

68/782Rozwijanie samodzielnośći dzieci sześcioletnich poprzez stosowanie
problemowych gier dydaktycznych.

331 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15308Sposobyjetności dostrzegania i rozwiązywania problemów w klasie trzeciej
szkoły podstawowej

332 Franciszek Bereźnicki

15/14405Możliwości i efektywność rozwoju podmiotowości uczniów w procesie
edukacji wczesnoszkolnej

333 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14590Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie III

334 Franciszek Bereźnicki



15/15309Wpływ rozwiązywania problemów na kształtowanie pojęć matematycznych
dzieci sześcioletnich

335 Franciszek Bereźnicki

15/15383Wpływ nauczania integralnego na wyniki dydaktyczne edukacji przyrodniczej
dzieci 6-letnich

336 Nadzieja Cybulska

15/15617Wpływ wykształcenia wielostronnego na zdolności myślenia i umiejętności
wypowiadania się uczniów klas początkowych

337 Franciszek Bereźnicki

15/15465Rola wychowania muzycznego w nauczaniu początkowym338 Dominika Kwaśnik

15/15231Wpływ inspiracji muzycznej na ekspresję plastyczną dziecka w młodszym
wieku szkolnym

339 Maria Radomska - Tomczuk

68/783Edukacja ekologiczna a stan świadomości ekologicznej dzieci sześcioletnich.340 Nadzieja Cybulska

15/15545Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
imienia Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach w latach 1946-1998

341 Danuta Koźmian

15/14591Klimat emocjonalny w klasie342 Sylwia Seul - Michałowska

127/947Wpływ telewizji na wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym343 Robert Woźniak

127/1134Postawy czytelnicze a osiągnięcia szkolne344 Franciszek Bereźnicki

32/384Opinie uczniów o sposobach spędzania czasu a opinie ich rodziców.345 Janina Parafiniuk - Soińska

127/998Agresja wśród dzieci w klasach I - III346 Franciszek Bereźnicki

68/784Miejsce i rola świetlicy szkolnej w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci klas
I-III.

347 Wiesław Andrukowicza

15/15384Jaki jest stopień samodzielności uczniów klas I-III348 Wiesław Andrukowicz

15/15158Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
10 im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp w latach 1957-1996

349 Danuta Koźmian

15/14923Środowisko społeczno-wychowawcze uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Rzęcinie

350 Aleksander Bielawiec

127/1169Treści i formy komunikacji rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym.351 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14464Wpływ dramy na rozwój twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas
początkowych / na przykładzie klasy III szkoły podstawowej/

352 Janina Świrko - Pilipczuk

127/948Samokształcenie nauczycieli nauczania początkowego353 Franciszek Bereźnicki

15/15766Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów
kończących edukację wczesnoszkolną

354 Elżbieta Jaroni

15/14924Psychiczne wyznaczniki twórczości plastycznej dziecka młodszoszkolnego
na poziomie rozwoju wyobraźni

355 Ryszard Stachowski

15/15310Środowisko wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemińsku - Zamku

356 Zdzisław Błażejewski

15/14794Czynniki warunkujące samopoczucie uczniów kl. I - III w szkole357 Danuta Bielawska

15/15726Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. Kapitana żeglugi wielkiej Mameta Stankiewicza w Gryfinie w latach
1959-1999

358 Danuta Koźmian

15/15767Działalność wychowawczo-opiekuńcza Przedszkola Publicznego nr 4 w
Pyrzycach w latach 1979-1999

359 Danuta Koźmian

15/15466Działalność i myśl pedagogiczna Stefanii Sempołowskiej /1870-1944/360 Danuta Koźmian

15/14406Telewizja jako element środowiska wychowawczego dzieci klas
najmłodszych

361 Zdzisław Błażejewski

15/15546Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci sześcioletnich362 Danuta Bielawska

15/15159Działłalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Boleninie w województwie gorzowskim w latach 1946-1996

363 Danuta Koźmian

15/15160Atmosfera życia rodzinnego a rozwój moralny dziecka364 Andrzej Sowiński

15/15768Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów klas III szkoły
podstawowej

365 Franciszek Bereźnicki

15/15265Wpływ rozwiązywania problemów na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie I

366 Nadzieja Cybulska

15/15467Czynniki warunkujące rozwój wrażliwości muzycznej uczniów klas III szkoły
podstawowej

367 Iwona Tomaszewska

15/14925Funkcjonowanie pozaszkolne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w
Bojanie

368 Aleksander Bielawiec

15/15468Inspirowanie utworem muzycznym twórczości plastycznej dziecka w
młodszym wieku szkolnym

369 Maria Radomska - Tomczuk



15/15385Przygotowanie do zawodu a trudności pedagogiczne nauczycieli /w opinii
Nauczycieli klas początkowych/

370 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1135Uwarunkowania rodzinne niepowodzeń w nauce uczniów klas początkowych371 Franciszek Bereźnicki

68/786Wpływ rodziny na osiągnięcia szkolne dzieci.372 Wiesław Andrukowicz

68/785Poziom rozwoju wybranych właściwości psychofizycznych a poziom
osiągnięć szkolnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

373 Elzbieta Jaroni

15/14926Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi374 Danuta Bielawska

15/14673Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

375 Franciszek Bereźnicki

15/15386Rozwijanie wyobraźni w procesie edukacji wczesnoszkolnej376 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15266Wpływ nauczania problemowego na efekty kształcenia ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

377 Nadzieja Cybulska

15/15769Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki kształcenia ze
środowiska społeczno - przyrodniczego uczniów klasy drugiej

378 Nadzieja Cybulska

15/15267Znaczenie wychowania przedszkolnego dla uzyskania dojrzałości do uczenia
się matematyki w warunkach szkolnych

379 Elżbieta Jaroni

15/14927Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi380 Danuta Bielawska

15/15387Samodzielność dzieci w klasach I-III381 Wiesław Andrukowicz

127/1136Aktywność twórcza dzieci w młodszym wieku szkolnym382 Kazimierz Jaskot

127/1170Wpływ stylów wychowania stosowanych w rodzinie na osiągnięcia szkolne
uczniów klas III

383 Kazimierz Wenta

15/15618Wpływ edukacji ekologicznej z poznawania przyrody na stan świadomości
ekologicznej dzieci 6-letnich

384 Nadzieja Cybulska

15/14592Cele i zadania lekcji na przykładzie języka polskiego w klasie drugiej szkoły
podstawowej

385 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15311Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. Trzebiatowie im. I Armii Wojska Polskiego w latach 1959-1997

386 Danuta Koźmian

15/14465Rola dramy w rozwoju twórczego myślenia uczniów / na przykładzie klasy II
szkoły podstawowej/

387 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14407Wpływ rodzin nauczycielskich na rozwój uzdolnień i zainteresowań własnych
dzieci w wieku szkolnym

388 Zdzisław Zacha

15/15232Cechy filmów animowanych preferowanych przez dzieci w wieku 7-9 lat389 Maria Radomska - Tomczuk

13/439Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne uczniów
klas początkowych.

390 Elzbieta Jaroni

127/949Samodzielność studiowania studentów studiów zaocznych391 Franciszek Bereźnicki

15/14408Wpływ indywidualizacji nauczania matematyki w klasach łączonych na
osiągnięcia szkolne w klasie trzeciej

392 Franciszek Bereźnicki

15/14674Sposoby rozwijania myślenia twórczego i umiejętności językowych uczniów
klas młodszych

393 Janina Świrko - Pilipczuk

127/950Udział nauczycieli szczecińskich w tworzeniu szkoły polskiej okresu
pionierskiego w latach 1945 - 1948

394 Danuta Koźmian

15/15312Przemoc stosowana w rodzinie wobec dzieci395 Bazyli Baran

68/852Wpływ indywidualizacji pracy domowej na osiągnięcia uczniów klas drugich.396 Franciszek Bereźnicki

15/15388Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwijania problemów w
klasach początkowych

397 Franciszek Bereźnicki

15/14675Czynniki warunkujące miejsca jednostki w nieformalnej strukturze klasy398 Aleksander Bielawiec

15/14928Psychologiczne wyznaczniki nieformalnej pozycji uczniów klas I-III ze ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie

399 Aleksander Bielawiec

15/15547Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje

400 Edward Radecki

15/15770Środowisko rodzinne a edukacja wczesnoszkolna dziecka wiejskiego studium
w aspekcie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

401 Jerzy Materne

15/14929Wpływ nauczyciela wychowawcy jako osoby znaczącej na kształtowanie
postaw interpersonalnych u dzieci w średnim wieku szkolnym

402 Włodzimierz Krysiak

68/787Poznawanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci.403 Wiesław Andrukowicz

15/14409Działanianauczyciela i ucznia jako czynnik warunkujący rozwój
przedmiotowości ucznia

404 Janina Świrko - Pilipczuk



15/15619Wpływ Edukacji ekologicznej z "Poznawania przyrody" na stan świadomości
ekologicznej dzieci sześcioletnich

405 Nadzieja Cybulska

15/15313Sposoby rozwiązywania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania
problemów w klasach początkowych na przykładzie klasy trzeciej)

406 Franciszek Bereźnicki

68/788Rozwój wybranych właściwości psychofizycznych a dojrzałość szkolna dzieci
6-letnich.

407 Elżbieta Jaroni

15/14756Wiedza matek o motywacjach szkolnych dzieci klas początkowych408 Maria Węglińska

15/15771Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki kształcenia z "Poznawania przyrody"
w grupie dzieci 6-letnich

409 Nadzieja Cybulska

127/951Kobiety - współwytwórczynie szkolnictwa elementarnego i powszechnego w
Polsce w pierwszej połowie XX wieku

410 Danuta Koźmian

15/15314Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasie drugiej szkoły podst

411 Franciszek Bereźnicki

15/14930Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka sześcioletniego w grupie
przedszkolnej

412 Helena Łaś

15/15689Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klasy trzeciej szkoły
podstawowej

413 Franciszek Bereźnicki

15/15469Wtronnej aktywności uczniów na osiągnięcia szkolne ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III szkoły podstawowej

414 Franciszek Bereźnicki

15/15510Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci wczesnoszkolnych

415 Włodzimierz Krysiak

127/1137-Stosunki społeczne w klasie VI szkoły podstawowej416 Kazimierz Jaskot

15/15620Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne z
matematyki / na przykładzie klasy pierwszej/

417 Elżbieta Jaroni

15/14931Rola rodziny w powodzeniach lub niepowodzeniach szkolnych uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Bojanie

418 Aleksander Bielawiec

15/15772Edukacyjna rola współczesnego przedszkola. Studium w aspekcie
aktualnych uwarunkowań cywilizacyjnych

419 Jerzy Materne

15/14795Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania dzieci sześcioletnich420 Wiktor Moś

15/15161Metody rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

421 Janina Świrko - Pilipczuk

127/999Studentki wobec feminizmu studium z badań422 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15268Rola wychowania przedszkolnego w kształtowaniu dojrzałości dzieci do
uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

423 Elżbieta Jaroni

15/15727Rozwój aktywności twórczej uczniów na zajęciach edukacyjnych w klasie
trzeciej

424 Franciszek Bereźnicki

127/1138Poziom zachowań agresywnych dzieci dziewięcioletnich w relacjach z
rówieśnikami

425 Robert Woźniak

15/14796Czynniki warunkujące samopoczucie uczniów klas I-III w szkole426 Danuta Bielawska

15/14932Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania uczniów klas III-VI Szkoły
Podstawowej w Bojanie

427 Aleksander Bielawiec

15/15162Wpływ gier dydaktycznych problemowych na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

428 Nadzieja Cybulska

15/15728Rozój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów /na
przykładzie klasy drugiej/

429 Elzbieta Jaroni

15/15621Edukacja ekologiczna a świadomość ekologiczna uczniów szkoły
ponadpodstawowej

430 Nadzieja Cybulska

15/15081Środowiskowe uwarunkowania kształtowania pozycji społecznej ucznia z
trudnościami w nauce w klasie szkolnej

431 Helena Łaś

15/14797Czas wolny nauczycieli nauczania początkowego w środowisku miejskim432 Zdzisław Błażejewski

15/15548Poglądy pedagogiczne johna Deweya (1859-1952)433 Danuta Koźmian

15/15315Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach trzecich szkoły podstawowej

434 Franciszek Bereźnicki

127/952Wpływ leworęczności na trudności w nauce szkolnej435 Włodzisław Zeidler

15/14798Czasopismo pedagogiczne "Muzeum" i jego rola w rozwoju popularyzacji
wiedzy na ziemiach polskich w latach 1885-1914

436 Danuta Koźmian

15/15690Trudności w pracy domowej uczniów klas początkowych437 Janina Świrko - Pilipczuk



15/14933Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie klas
drugich i trzecich)

438 Maria Węglińska

127/953Postawy rodzicielskiea wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym.439 Jerzy Materne

15/14934Kolorystyka twórczości plastycznej dziecka440 Maria Radomska - Tomczuk

15/15691Płeć i wiek jako czynniki różnicujące emocjonalny stosunek uczniów klas
początkowych wobec szkoły /na przykładzie środowiska wiejskiego/

441 Maria Węglińska

15/14935Wpływ nauczania wielopoziomowego na rozwój myślenia twórczego oraz
poziom osiągnięć matematycznych uczniów klas początkowych (na
przykładzie uczniów klasy drugiej)

442 Elżbieta Jaroni

127/954Proces wychowania seksualnego we współczesnej rodzinie polskiej443 Jerzy Materne

15/14936Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

444 Nadzieja Cybulska

15/14937Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 6-letnie445 Kazimierz Jaskot

15/14938Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego

446 Elżbieta Jaroni

15/14466Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego / na przykładzie klasy III/

447 Elżbieta Jaroni

15/15470Możliwości wokalne uczniów klas trzecich szkoły podstawowej448 Kazimierz Suszek

15/14593Atmosfera wychowawcza rodziny a koleżeństwo w stosunkach
interpersonalnych klasy

449 Andrzej Sowiński

15/14410Rola dramy w rozwijaniu myślenia twórczego uczniów klasy III na lekcjach j.
polskiego

450 Franciszek Bereźnicki

15/14799Wpływ ćwiczeń ortofonicznych na poziom umiejętności ortograficznych
uczniów klasy trzeciej

451 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14939Trudności wychowawcze w szkole452 Kazimierz Suszek

15/14940Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania dzieci z klas I-III w szkole453 Aleksander Bielawiec

15/14941Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego na przykładzie kl. III

454 Elżbieta Jaroni

15/14411Stopień przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania w kl. I455 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15316Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

456 Włodzimierz Krysiak

68/789Wpływ wycieczek szkolnych na efekty kształcenia przyrodniczego uczniów
klasy pierwszej.

457 Nadzieja Cybulska

15/15317Działalność i poglądy pedagogiczne Tadeusza Jana Łopuszańskiego458 Danuta Koźmian

127/1000Metody i środki przezwyciężania niepowodzeń w nauce uczniów klas
początkowych

459 Franciszek Bereźnicki

15/14942Czas wolny460 Kazimierz Suszek

15/14800Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 w Szczecinie w latach 1945-1996

461 Danuta Koźmian

15/15163Wpływ zadań tekstowych typu problemowego na osiągnięcia szkolne
uczniów z matematyki w klasie drugiej szkoły podstawowej

462 Franciszek Bereźnicki

15/15389Rola zabaw w rozwoju aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym463 Aleksander Bielawiec

68/790Mowa a samodzielność dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.464 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15773Bronisław Ferdynand Trentowski /1808-1869/ jako współtwórca pedagogiki
narodowej w Polsce

465 Danuta Koźmian

68/853System pedagogiki narodowej Lucjana Zarzeckiego (1873-1925) i jego
aktualność.

466 Danuta Koźmian

127/1139Zainteresowanie czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym467 Robert Woźniak

15/14943Wpływ metody "kruszenia" na rozwój myślenia twórczego i osiągnięcia
uczniów z matematyki

468 Elżbieta Jaroni

13/440Media w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów klas czwartych w
Szkole Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu.

469 Kazimierz Wenta

15/14944Obciążenie uczniów klas I-III obowiązkami szkolnymi470 Danuta Bielawska

15/14801Czynniki warunkujące samopoczucie uczniów klas I-III w szkole471 Danuta Bielawska

15/14945Gry dydaktyczne a wyniki nauczania na przykładzie środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie pierwszej

472 Wiesław Andrukowicz



15/14946Rozwijanie twórczej aktywności poznawczej na lekcjach społeczno -
przyrodniczego w klasie III

473 Franciszek Bereźnicki

15/14676Wpływ rozrywek umysłowych na wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy pierwszej

474 Nadzieja Cybulska

15/14947Wpływ metody "kruszenia" na rozwój myślenia twórczego i osiągnięcia
uczniów z matematyki

475 Elżbieta Jaroni

15/15318Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania problemów przez uczniów
klasy trzeciej jako czynnik rozwoju umiejętności językowych i myślenia
twórczenia

476 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14948Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym na przykładzie przedszkola specjalnego w koszalinie

477 Helena Łaś

15/15233Uczenie się przez rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie
III

478 Franciszek Bereźnicki

15/14949Odpowiedzialność pedagogiczna współczesnych nauczycieli479 Jerzy Materne

15/15448Przygotowanie nauczycieli klas I-III ze Stargardu Szczecińskiego do zawodu480 Aleksander Bielawiec

127/955Wpływ wielostronnego aktywizowania uczniów na osiągnięcia szkolne w
klasie trzeciej

481 Franciszek Bereźnicki

15/14757Wpływ rozrywek umysłowych na efekty dydaktyczne uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

482 Nadzieja Cybulska

15/15390Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

483 Franciszek Bereźnicki

15/14950Rola współczesna nauczyciela - misja, powołanie czy zawód?484 Jerzy Materne

15/14951Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 7-letnie485 Kazimierz Jaskot

15/14952Dziecko niedostępne społecznie w Domu Dziecka486 Robert Woźniak

68/791Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna.487 Elzbieta Jaroni

68/792Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia uczniów klasy III szkoły
podstawowej.

488 Franciszek Bereźnicki

15/14467Wymagania rodziców względem swoich dzieci489 Kazimierz Jaskot

15/14758Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na wyniki nauczania dzieci w klasach
I-III

490 Wiesław Andrukowicz

15/15391Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

491 Włodzimierz Krysiak

15/14759Niepowodzenia w nauce dzieci wczesnoszkolnych492 Wiesław Andrukowicz

15/14412Wybrane czynniki indywidualne różnicujące osiągnięcia szkolne uczniów
klasy II w zakresie matematyki

493 Elżbieta Jaroni

15/14594Niskie zadowolenie z pracy jako odległe następstwo spostrzeganego stresu
w zawodzie nauczyciela

494 Anna Wolska

15/14595Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie trzeciej

495 Franciszek Bereźnicki

15/15774Rozwój wybranych procesów poznawczych a dojrzałość szkolna dzieci
sześcioletnich

496 Elżbieta Jaroni

15/14802Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

497 Włodzimierz Krysiak

15/15622Wpłlogicznej na stan świadomości ekologicznej dzieci sześcioletnich498 Nadzieja Cybulska

15/14468Wpływ wycieczek na efekty dydaktyczne na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

499 Nadzieja Cybulska

15/15319Tendencje przemian współczesnej szkoły podstawowej studium w zakresie
teorii edukacji

500 Jerzy Materne

15/15269Kształtowanie samodzielności uczniów klas początkowych501 Wiesław Andrukowicz

15/14803Poziom wiadomości nauczycieli i uczniów o pisemnych formach wypowiedzi
a poziom umiejętności uczniów

502 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15729Rozwój myślenia a osiągnięcia szkolne uczniów klasy drugiej503 Elżbieta Jaroni

15/14804Zastosowanie swobodnych tekstów w kształceniu twórczego myślenia
uczniów klasy drugiej

504 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14760Wybrane uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów klas
początkowych ( na przykładzie klasy drugiej )

505 Elżbieta Jaroni

15/14677Trudności wychowawcze sprawiane przez dzieci wiejskie i miejskie w szkole
podstawowej w Starym Kurowie

506 Aleksander Bielawiec



15/14805Cz czytelnictwo uczniów klas początkowych w środowisku
małomiasteczkowym

507 Zdzisław Błażejewski

15/15775Rola wyobraźni w rozwoju twórczego myślenia i umiejętności językowych
dzieci sześcioletnich

508 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14413Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interpersonalnych uczniów

509 Włodzimierz Krysiak

15/15234Głos jako instrument nauczyciela /przygotowanie emisyjne nauczycieli
muzyki do pracy w klasach I-III/

510 Dominika Kwaśnik

15/14732Szkoła elementarna i nauczyciel w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
/1592-1670/

511 Robert Jankowski

15/14596Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

512 Danuta Bielawska

15/15776Wpływ gier dydaktycznych na umiejętności językowe uczniów np. uczniów
klasy trzeciej szkoły podstawowej

513 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14953Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego (na przykładzie klasy drugiej)

514 Elżbieta Jaroni

68/793Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy drugiej.

515 Nadzieja Cybulska

15/15392Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do realizacji funkcji
zawodowych

516 Janina Świrko - Pilipczuk

127/956Nieprzystosowanie społeczne młodzieży gimnazjalnej517 Robert Woźniak

68/854Mężczyzna w roli ojca od poczęcia po narodziny dziecka.518 Kazimierz Wenta

127/1171Preferowany styl wychowania w rodzinie, a ukształtowane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym

519 Włodzimierz Krysiak

127/1001Ustawy komisji edukacji narodowej ( 1773 - 1794 ) i ich aktualność520 Danuta Koźmian

15/15777Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

521 Nadzieja Cybulska

68/744Style wychowania w rodzinie a społeczne funkcjonowanie dziecka w klasie
szkolnej.

522 Janina Parfiniuk - Soińska

32/385Wpływ metod aktywizujacych na osiągnięcia szkolne uczniów klas
pierwszych.

523 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14469Wpływ dramy na rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas
początkowych (na przykładzie klasy drugiej szkoły podstawowej)

524 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14678Wybrane uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / na przykładzie
klas III/

525 Elżbieta Jaroni

15/14597Środowiskowe uwarunkowania samooceny uczniów w młodszym wieku
szkolnym

526 Krystyna Murawska

127/1172Szanse edukacyjne dzieci w środowisku wiejskim527 Jerzy Materne

15/14414Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w młodszym wieku szkolnym528 Zdzisław Zacha

15/15164Atmosfera wychowawcza rodziny a wyniki w nauce w młodszym wieku
szkolnym

529 Andrzej Sowiński

68/745Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Józefa Mozelewskiego w Reptowie w latach 1946-2000.

530 Danuta Koźmian

15/15320Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. Marii Konopnickiej w latach 1960-1997

531 Danuta Koźmian

15/14954Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzieklasy
czwartej)

532 Maria Węglińska

15/14806Rewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne - na
podstawie badań w Podstawowej Szkole Społecznej Przyszłości "Nasza
Szkoła" w Szczecinie założonej przez Stowarzyszenie Społeczno -
Oświatowe  "Sens"

533 Edward Radecki

15/15270Motywacje dzieci w młodszym wieku szkolnym do uczenia się w środowisku
wiejskim (analiza porównawcza wypowiedzi matek i ich dzieci)

534 Maria Węglińska

15/15549"Nowe Wychowanie" i jego propagowanie na łamach czasopisma "Przegląd
Pedagogiczny" w latach 1920-1939

535 Danuta Koźmian

15/15393Środowisko rodzinne jako czynnik różnicujący poziom dojrzałości dzieci
7-letnich do uczenia się matematyki

536 Elżbieta Jaroni

127/957Dojrzałość do nauki matematyki dzieci 6 - letnich537 Włodzisław Zeidler

13/441Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów klas
II.

538 Nadzieja Cybulska



15/14761Wiedza matek o motywach szkolnych dziecka w młodszym wieku szkolnym (
na przykładzie małego miasta )

539 Maria Węglińska

127/958Rozwój rysunku dziecka do końca okresu ideoplastycznego540 Włodzisław Zeidler

15/15550Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności twórczych uczniów w
klasach II szkoły podstawowej

541 Franciszek Bereźnicki

15/15165Działalność opiekuńczo - wychowawcza Przedszkola nr 1 w Skwierzynie
województwo gorzowskie w latach 1945-1996

542 Danuta Koźmian

68/746Tworzenie, modyfikowanie i stosowanie programów nauczania przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

543 Franciszek Bereźnicki

127/1173Zagrożenia w funkcjonowaniu wychowawczym rodziny ze współczesnej wsi
popegerowskiej. Studium w aspekcie pedagogiki socjalnej

544 Jerzy Materne

127/1140Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola
Publicznego nr 1 imieniem Krasnala Hałabały w Gryfinie w latach 1947 -
2002

545 Danuta Koźmian

68/794Wpływ edukacji ekologicznej z "Poznawania przyrody" na stan świadomości
ekologicznej dzieci sześcioletnich.

546 Nadzieja Cybulska

15/15235Postać ludzka i zwierzęca w twórczości dzieci w wieku wczesnoszkolnym547 Maria Radomska - Tomczuk

15/15394Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

548 Franciszek Bereźnicki

15/15166Wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki
szkolnej z języka polskiego

549 Franciszek Bereźnicki

15/15623Poziom samodzielności uczniów kończących szczebel nauczania
początkowego i czynniki go różnicujące

550 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15624Rozwój poznawczy dziecka a jego osiągnięcia szkolne551 Elżbieta Jaroni

15/14955Sytuacja źródła zachowań agresywnych w szkole podstawowej552 Stanisław Wawryniuk

15/15321Świetlica szkolna jako środowisko wychowawcze553 Zdzisław Błażejewski

15/15167Uczęszczanie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego jako czynnik
różnicujący ich osiągnięcia z matematyki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej

554 Elżbieta Jaroni

15/15730Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych (na przykładzie klas I)

555 Elżbieta Jaroni

127/1141Środowisko rodzinne a niepowodzenia w nauce dzieci wiejskich w klasach
początkowych

556 Franciszek Bereźnicki

15/14956Elementy edukacji ekologicznej w systemie wychowawczym szkoły557 Robert Woźniak

68/855Zainteresowania muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym.558 Włodzimierz Krysiak

15/15168Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

559 Nadzieja Cybulska

15/14415Twórczość a wyniki nauczania uczniów klas trzecich560 Wiesław Andrukowicz

15/14957Role społeczne pełnione w klasie szkolnej (na przykładzie trzech klas
ósmych)

561 Robert Woźniak

68/795Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna dzieci 6
letnich.

562 Elżbieta Jaroni

15/15395Sposoby rozwiązywania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania
problemów w grupie dzieci sześcioletnich

563 Franciszek Bereźnicki

15/15625Wpływ kształcenia wielostronnego na zdolności myślenia i umiejętności
wypowiadania się uczniów klas początkowych

564 Franciszek Bereźnicki

68/796Kształcenie integralne w świadomości nauczyciela.565 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1002Rola dramy w nauczaniu zintegrowanym566 Franciszek Bereźnicki

15/14958Kłamstwo dzieci w wieku przedszkolnym567 Wiesław Andrukowicz

15/14807Niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności dostrzeganiai
rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej

568 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14598Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie II szkoły podstawowej

569 Franciszek Bereźnicki

15/14599Opowiadanie jako czynnik rozwoju zdolności twórczych i umiejętności
językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym

570 Janina Świrko - Pilipczuk

68/747Realizacja procesu dydaktycznego przez nauczycieli klas poczatkowych.571 Franciszek Bereźnicki

15/15471Poziom osiągnięć muzycznych uczniów klas III szkoły podstawowej572 Iwona Tomaszewska



15/14959Rozwiązywanie problemu szkolnych trudności wychowawczych w małym
mieście

573 Stanisław Wawryniuk

127/1003Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne uczniów klasy
trzeciej w nauczaniu zintegrowanym

574 Franciszek Bereźnicki

15/15472Działalność i myśl pedagogiczna Marii Weryho - Radziwiłłowiczowej
/1858-1944/

575 Danuta Koźmian

15/15169Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty dydaktyczne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej

576 Nadzieja Cybulska

15/14470Rozwiązywanie przez uczniów niestandardowych zadań testowych a ich
osiągnięcia z matematyki

577 Elżbieta Jaroni

13/442Wpływ telewizji na agresję i przemoc w zachowaniu dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

578 Kazimierz Wenta

15/14808Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
6 im. Stanisława Staszica w Stargardzie Szczecińskim w latach 1961-1996

579 Danuta Koźmian

15/15236Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

580 Józefa Krupa

15/15626Dziecko agresywne w przedszkolu581 Wiesław Andrukowicz

68/797Wpływ rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne uczniów klasy
drugiej.

582 Franciszek Bereźnicki

15/15322Czynniki różnicujące poziom umiejętności plastycznych dzieci sześcioletnich583 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14960Aktywność własna w działaniu dziecka w zabawie584 Ryszard Stachowski

15/15323Teoria i jej relacje z praktyką w kształceniu pedagogicznym (na przykładzie
zaocznych studiów pedagogicznych)

585 Janina Świrko - Piliczuk

15/15396Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

586 Włodzimierz Krysiak

15/15457Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne z języka polskiego
w klasie drugiej

587 Franciszek Bereźnicki

15/15170Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych u uczniów klas
początkowych

588 Elżbieta Jaroni

15/14600Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w niepaństwowych szkołach
podstawowych

589 Zdzisław Zacha

15/15171Wpływ gier problemowych na osiągnięcia szkolne uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

590 Nadziej Cybulska

15/15551Tendencje i próby reform systemu oświatowego w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych

591 Danuta Koźmian

15/14961Świadomość rodziców w zakresie prawa dziecka do informacji, a korzystanie
przez dzieci z tego prawa

592 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15552Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności i umiejętności
wypowiadania się uczniów w kl. II szkoły podstawowej

593 Franciszek Bereźnicki

15/14809Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w klasie
pierwszej

594 Franciszek Bereźnicki

15/15324Upodobania muzyczne dzieci z rodzin zdrowych moralnie i rodzin
patologicznych

595 Andrzej Sowiński

15/14962Sytuacja rodzinna uczniów agresywnych596 Stanisław Wawryniuk

15/15397Twórczość nauczycieli klas początkowych597 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14601Rodzinja wobec niepowodzeń szkolnych dziecka /na podst. Badań w SP w
Brzeziu w l. 1995/1996 /

598 Edward Radecki

15/14416Rola dramy na lekcjach języka polskiego w klasach III szkoły podstawowej599 Franciszek Bereźnicki

15/15473Wpływ twórczej aktywności poznawczej na osiągnięcia szkolne ze
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

600 Franciszek Bereźnicki

15/14963Powstanie i działalność Liceum Pedagogicznego w Lęborku w latach
1947-1970

601 Danuta Koźmian

15/14417Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych602 Zdzisław Błażejewski

127/1004Dziełalność społeczno - wychowawcza i dydaktyczna Zakonu Ojców Pijarów
w Polsce w XVIII wieku

603 Danuta Koźmian

15/14418Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli604 Janina Parafiniuk - Soińska

13/443Czytelnictwo wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym.605 Maria Węglińska

13/427Twórczość plastyczna dziecka w młodszym wieku szkolnym.606 Wiesław Andrukowicz



68/748Młodziez wobec problemów współczesnej rzeczywistości.607 Włodzimierz Krysiak

15/15237Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

608 Józefa Krupa

15/14602Społeczno-środowiskowe zróżnicowanie dojrzałości szkolnej a wyniki
nauczania w nauce uczniów klas pierwszych wybranych szkół podstawowych
małego miasta

609 Zdzisław Zacha

15/14964Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na proces adaptacji do
dalszej nauki przejścia z kl. III do IV w Dobrej Nowogardzkiej

610 Zdzisław Zacha

15/14965Motywacje szkolne uczniów w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie
małego miasta)

611 Maria Węglińska

15/14966Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki języka
polskiego

612 Kazimierz Suszek

15/15778Wpływ zabaw tematycznych na rozwój mowy i myślenia dzieci 6-letnich613 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15627Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych

614 Elżbieta Jaroni

68/798Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna.615 Elżbieta Jaroni

15/15398Rozwijanie wyobraźni w procesie edukacji wczesnoszkolnej616 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15449ŚredniowiŚrodowiskowe uwarunkowania dojrzałości szkolnej617 Ryszard Stachowski

68/750Wpływ metod aktywizujących na rozwój twórczej aktywności uczniów klas
trzecich.

618 Franciszek Bereźnicki

15/15692Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas II w nauczaniu
zintegrowanym

619 Franciszek Bereźnicki

15/15553Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów w kl. III Sz. P.

620 Franciszek Bereźnicki

127/1005Zachowania agresywne na terenie szkoły wśród uczniów gimnazjum621 Kazimierz Jaskota

68/749Wpływ zainteresowań na wybór kierunku studiów.622 Kazimierz Jaskot

127/959Edukacyjne funkcjonowanie TV. Studium w aspekcie rozwoju i wychowania
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

623 Jerzy Materne

127/960Problemy wychowania moralnego w rodzinie katolickiej624 Robert Woźniak

32/386Wpływ dramy na przyrost wiadomości, umiejętności, trwałości i
operatywności.

625 Franciszek Bereźnicki

15/14967Rola rodziny w poszanowaniu prawa dziecka do czasu wolnego626 Czerepaniak - Walczak Maria

127/1006Kultura pedagogiczna rodziców a powodzenie szkolne uczniów klas
początkowych

627 Franciszek Bereźnicki

15/14420Wpływ indywidualizacji nauczania matematyki w klasach łączonych na
osiągnięcia szkolne w klasie II

628 Wiesław Andrukowicz

127/1007Wychowanie zdrowotne w klasach I - III w świetle opinii nauczycieli, rodziców
i uczniów

629 Franciszek Bereźnicki

15/14419Wpływ oceny tradycyjnej i opisowej na wyniki nauczania uczniów klasy
pierwszej i drugiej

630 Wiesław Andrukowicz

15/15172Indywidualizacja pracy domowej z matematyki w klasie II631 Franciszek Bereźnicki

15/14810Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do startu szkolnego632 Bazyli Baran

127/961Trudności wychowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Studium w
aspekcie dzieci w młodszym wieku szkolnym

633 Jerzy Materne

127/1008Opinie nauczycieli o celach kształcenia wczesnoszkolnego634 Janina Parafiniuk - Soińskiej

15/14968Twórczość plastyczna dziecka 6-7 letniego635 Maria Radomska - Tomczuk

15/14969Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 6-letnie636 Kazimierz Jaskot

15/15399Wpływ wycieczek na wyniki nauczania uczniów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie pierwszej

637 Nadzieja Cybulska

127/1009Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
1 imienia Adama Mickiewicza w Szczecinku w latach 1945 - 2003

638 Danuta Koźmian

68/799Integralne kształcenie w świadomości nauczycieli.639 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15628Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
dzieci w młodszym wieku szkolnym

640 Elżbieta Jaroni

15/14421Znajomość sytuacji rodzinnej uczniów przez nauczycieli641 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14970Twórczość plastyczna dzieci w wieku 6-8 lat642 Maria Radomska - Tomczuk



15/14971Wpływ gier dydaktycznych na cechy myślenia twórczego i umiejętności
językowe uczniów (na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej szkoły
podstawowej)

643 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15238Wybrane elementy muzyki kształcące dziecko 9-letnie przez wrażliwość
emocjonalną

644 Dominika Kwaśnik

15/14972Alkoholizm w rodzinie a sytuacja szkolna dziecka645 Robert Woźniak

13/444Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa.646 Włodzimierz Krysiak

15/14973Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 7 letnie647 Kazimierz Jaskot

15/14471Wpływ postaw rodzicielskich na motywację do nauki szkolnej uczniów648 Jaskot Kazimierz

15/14974Wpływ zróżnicowania nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w kl. I

649 Franciszek Bereźnicki

127/1010Funkcjonowanie uczniów zdolnych w nauczaniu zintegrowanym650 Franciszek Bereźnicki

15/15173Atmosfera życia rodzinnego a trudności wychowawcze dziecka w młodszym
wieku szkolnym

651 Andrzej Sowiński

15/15400Wpływ nauczania zintegrowanego na przyrodnicze efekty dydaktyczne
uczniów klasy I

652 Nadzieja Cybulska

13/445Założenia programowe i dydaktyczne szkoły ogólnokształcącej w Polsce w
latach 1949-1956.

653 Danuta Koźmian

15/14733Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na osiągnięcia dydaktyczne
uczniów z języka polskiego w klasie trzeciej

654 Franciszek Bereźnicki

13/446Studenckie wyobrażenia siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa.655 Włodzimierz Krysiak

32/387Stosunek uczniów klas III szkoły podstawowej do reklamy telewizyjnej.656 Maria Węglińska

13/447Rozwój wybranych własciwości psychicznych a osiagnięcia szkolne uczniów
klas początkowych.

657 Elżbieta Jaroni

15/15511Twórczość plastyczna dzieci658 Maria Radomska - Tomczuk

15/14679Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

659 Nadzieja Cybulska

15/15174Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej

660 Nadzieja Cybulska

15/14975Rozumienie pojęć normalnych u dzieci 6-letnich661 Kazimierz Jaskot

15/14976Kolorystyka prac plastycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym662 Maria Radomska - Tomczuk

15/15325Autorytet wychowawczy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

663 Włodzimierz Krysiak

15/15326Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

664 Franciszek Bereźnicki

15/14977Umiejętności samoobsługowe dzieci 6 - letnich665 Włodzimierz Krysiak

15/14978Zabawa dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle literatury666 Ryszard Stachowski

68/800Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna dzieci
sześcioletnich.

667 Elzbieta Jaroni

15/15450Szkoła w wyobrażeniach dziecka z najstarszej grupy przedszkolnej668 Kazimierz Suszek

15/15554Działalność dydaktyczna i wychowawcza gimnazjum im. Sułkowskich w
rydzynie w latach 1922-1939

669 Danuta Koźmian

15/14762Wiedza matek o motywacjach szkolnych dzieci klas początkowych670 Maria Węglińska

15/14979Animacyjne funkcje szkoły w małym mieście671 Stanisław Wawryniuk

15/15175Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
Granowie w latach 1945-1996

672 Danuta Koźmian

15/15779Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci sześcioletnich673 Franciszek Bereźnicki

15/14980Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty dydaktyczne środowiska
społeczno-przyrodniczego uczniów klasy "trzeciej"

674 Nadzieja Cybulska

15/14603Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań w młodszym wieku szkolnym675 Danuta Bielawska

15/15555Wartości uniwersalne dobro i piękno w oczach dzieci sześcioletnich676 Wiesław Andrukowicz

127/962Myśl społeczno - pedagogiczna Józefa Piłsudskiego ( 1867 - 1935 )677 Danuta Koźmian

15/14604Determinanty adaptacji uczniów na przłomie III i IV klasy szkoły podstawowej678 Sylwia Seul - Michałowska



15/15629Działalnie dydaktyczne nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego
uczenia się matematyki w klasie II

679 Wiesław Andrukowicz

15/15780Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów klasy trzeciej szkoły
podstawowej

680 Franciszek Bereźnicki

68/751Ocena opisowa w świetle opinii nauczycieli, rodziców i uczniów.681 Franciszek Bereźnicki

15/15556Wiedza nauczyciela a samowiedza uczniów o ich wiadomościach i
umiejętnościach z matematyki

682 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15327Czynniki różnicujące przygotowanie dzieci przedszkolnych do nauki w szkole683 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14605Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie pierwszej

684 Franciszek Bereźnicki

15/14982Przygotowanie młodzieży żeńskiej do małżeństwa i rodzicielstwa685 Robert Woźniak

15/14981Rola czasu wolnego w wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym686 Maria Czerepaniak - Walczak

127/963Komputer w edukacji wczesnoszkolnej stosowany w Hiszpanii687 Kazimierz Wenta

127/1142Wpływ metod aktywizujących na osiągnięcia uczniów klasy drugiej688 Franciszek Bereźnicki

68/856Nauczanie zintegrowane w klasach początkowych w opinii nauczycieli,
uczniów i rodziców.

689 Franciszek Bereźnicki

15/14983Znaczenie wychowawcze zwierząt w życiu dziecka690 Aleksander Bielawiec

68/752Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III i ich niektóre uwarunkowania.691 Franciszek Bereźnicki

127/964Znaczenie rodziców w procesie wychowawczym dzieci692 Robert Woźniak

15/15731Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich693 Nadzieja Cybulska

127/965Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
9 im. Komandora p. por. Jana Grudzińskiego w Szczecinie w latach 1947 -
2001

694 Danuta Koźmian

15/14984Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i
sukcesy w nauce uczniów klas I szkół podstawowych w koszalinie

695 Zdzisław Zacha

15/14606Kobieta - pedagog w spuściźnie naukowej profesora Stanisława Michalskiego
(1928-1990)

696 Danuta Koźmian

15/15512Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw społecznych
dzieci w młodszym wieku szkolnym

697 Włodzimierz Krysiak

15/14472Wpływ wycieczek na wyniki nauczania środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

698 Nadzieja Cybulska

15/15401Wcześniejsze doświadczenia edukacyjne dzieci sześcioletnich a ich
dojrzałość do uczenia się matematyki

699 Elżbieta Jaroni

15/15557Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci klasy I, II, III Szkoły Podstawowej
nr 69 w Szczecinie

700 Bohdan Boguszewski

15/15513Wpływ pochodzenia społecznego na wypowiedzi dzieci sześcioletnich na
temat obrazka

701 Maria Węglińska

15/14422Kultura pedagogiczna rodziców klas I-III702 Wiesław Andrukowicz

15/14473Wpływ nauczania zróżnicowanego na osiągnięcia szkolne z matematyki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej

703 Franciszek Bereźnicki

15/14985Rozwój umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem w klasach III704 Kazimierz Suszek

15/14986Twórczość plastyczna dziecka 7 - letniego705 Maria Radomska - Tomczuk

15/14987Wpływ czynników społeczno-środowiskowych na dojrzałość szkolną i
sukcesy w nauce uczniów kl. I szkół podstawowych w Kołobrzegu

706 Zdzisław Zacha

68/801Wpływ edukacji ekologiczne na stan świadomości ekologicznej dzieci
sześcioletnich.

707 Nadzieja Cybulska

15/15630Rozwijanie problemów jako czynnik rozwijania samodzielności uczniów klas
początkowych

708 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14988Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie pierwszej

709 Nadzieja Cybulska

15/15474Obrus własnej osoby w pracach plastycznych dziecka710 Kazimierz Suszek

15/15631Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy pierwszej

711 Nadzieja Cybulska

15/15176Inscenizacja jako metoda rozwoju twórczego i umiejętności językowych712 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14989Funkcja opiekuńczo - wychowawcza szkoły wiejskiej713 Robert Woźniak



68/753Działalnośc naukowo-badawcza i dydaktyczno-wychowawcza Uniwersytetu
Szczecińskiego w latach 1993-1995

714 Danuta Koźmian

15/14990Niepowodzenia dydaktyczne a kształtowanie obrazu samego siebie u
uczniów klasy trzeciej

715 Ryszard Stachowski

15/14991Rola swobodnych tekstów w rozwoju myślenia twórczego716 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14992Wspomaganie rodziny mającej trudności wychowawcze z dzieckiem717 Stanisław Wawryniuk

68/802Dojrzałość szkolna a wychowanie w rodzinie.718 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15514Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

719 Nadzieja Cybulska

127/966Start edukacyjny dziecka w aktualnej sytuacji społecznej w Polsce. Studium
na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego

720 Jerzy Materne

15/15177Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczna - przyrodniczego w klasie pierwszej

721 Nadzieja Cybulska

15/14993Samodzielne planowanie pracy przez uczniów klasy trzeciej722 Wiesław Andrukowicz

32/378Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty dydaktyczne z "Poznawania
przyrody" dzieci sześcioletnich.

723 Nadzieja Cybuslska

15/14607Funkcjonowanie szkolne dzieci z wadami wymowy724 Krystyna Murawska

15/14734Zróżnicowanie sytuacji szkolnej uczniów klasy drugiej725 Janina Parafiniuk - Soińskiej

15/14735Inspirowanie twórczości plastycznej dzieci problematyką ekologiczną726 Maria Radomska - Tomczuk

127/967Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
nr. 7 w Szczecinie w latach 1947 - 2002

727 Danuty Koźmian

15/15239Umiejętności korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia na przykładzie uczniów nauczania
początkowego

728 Józefa Krupa

15/15632Wpływ kształcenia wielostronnego na zdolności myślenia i umiejetności
wypowiadania się uczniów klas poczatkowych

729 Franciszek Bereźnicki

127/1174Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas I - III730 Wandy Woronowicz

15/14474Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Pedagogicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorzowie Wielkopolskim w
latach 1950-1990

731 Danuta Koźmian

15/15402Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

732 Franciszek Bereźnicki

15/14423Działania nauczyciela i ucznia jako czynnik warunkujący rozwój
podmiotowości ucznia

733 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15558Styl pracy nauczyciela a twórczość dziecka 6-letniego734 Wiesław Andrukowicz

15/15559Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów w klasie drugiej szkoły podstawowej

735 Franciszek Bereźnicki

15/15515Wpływ autorytetów wychowawcy klasy na kształtowanie postaw społecznych
u dzieci w młodszym wieku szkolnym

736 Włodzimierz Krysiak

15/15271Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym w opinii matek i ich
dzieci (na przykładzie środowiska wiejskiego)

737 Maria Węglińska

15/14475Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim w latach
1945-1994

738 Danuta Koźmian

15/15240Ogólnowychowawcza funkcja muzyki739 Dominika Kwaśnik

15/14994Świadomość rodziców jako czynnik poszanowania prawa dziecka do czasu
wolnego

740 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14995Umiejętności samoobsługowe dzieci sześcioletnich741 Włodzimierz Krysiak

68/803Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym w swiadomości nauczyciela.742 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14424Wpływ autorytetu nauczyciela - wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
intelektualnych uczniów

743 Włodzimierz Krysiak

15/14763Wpływ nauczania zintegrowanego na efekty kształcenia uczniów klasy
drugiej

744 Wiesław Andrukowicz

15/14476Stosunek różnych sposobów problematyzacji zadań tekstowych a osiągnięcia
uczniów z matematyki / na przykładzie klasy I/

745 Elżbieta Jaroni

15/14608Stres Przeżywany przez uczniów w średnim wieku szkolnym746 Krystyna Murawska



15/15633Wybrane czynniki różnicujące poziom samodzielności uczniów kończących
szczebel nauczania początkowego

747 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15241Powodzenia i niepowodzenia szkolne wychowanków domów dziecka w
klasach początkowych

748 Franciszek Bereźnicki

68/804Wpływ zabaw tematycznych na rozwój samodzielnośći dzieci sześcioletnich.749 Wiesław Andrukowicz.

15/14996Grupy rówieśnicze w średnim mieście750 Stanisław Wawryniuk

15/15634Wpływ kształcenia wielostronnego na zdolności myślenia i umiejętności
wypowiadania się uczniów klas początkowych

751 Franciszek Bereźnicki

15/15635Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w latach 1946-1998

752 Danuta Koźmian

15/15328Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach trzecich szkoły podstawowej

753 Franciszek Bereźnicki

15/14425Indywidualizacja nauczania środowiska społeczno - przyrodniczego w
klasach łączonych

754 Franciszek Bereźnicki

15/15560Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętność wypowiadania się ucznió w klasie trzeciej szkoły podstawowej

755 Franciszek Bereźnicki

15/15781Wycieczki a wyniki nauczania uczniów z klasy pierwszej ze środowiska
społeczno - przyrodniczego

756 Nadzieja Cybulska

15/14764Gry dydaktyczne a wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

757 Nadzieja Cybulska

15/15782Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Kozielicach woj.. Szczecińskie w latach 1946-1999

758 Danuta Koźmian

15/14609Atmosfera wychowawcza rodziny jako czynnik samooceny ucznia w
młodszym wieku szkolnym

759 Andrzej Sowiński

15/14610Szkoła i nauczyciel w poglądach społeczno - pedagogicznych Stanisława
Karpowicza (1864-1921)

760 Danuta Koźmian

15/15403Nauczanie integracyjne a wyniki kształcenia przyrodniczego dzieci
sześcioletnich

761 Nadzieja Cybulska

15/15272Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki kształcenia uczniów klas I-III762 Wiesław Andrukowicz

13/448Warunki i możliwości bycia podmiotem klasy trzeciej.763 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14680Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy pierwszej

764 Nadzieja Cybulska

127/1143Pomoc i ocena pozaszkolnej pomocy uczniom w nauce765 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15146Poziom osiągnięć dydaktycznych z przedmiotów ogólnokształcących uczniów
klas II i III w szkołach niżej i wyżej zorganizowanych

766 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15516Siła i zakres oddziaływania reklam telewizyjnych na dzieci767 Maria Węglińska

15/14997Wpływ zróżnicowanej nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów z
języka polskiego w klasie I

768 Franciszek Bereźnicki

13/449Studenckie wyobrażenie siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa.769 Włodzimierz Krysiak

15/14811Czynniki warunkujące osiągnięcia wysokich wyników w nauce dzieci klas
początkowych

770 Zdzisław Błażejewski

15/15404Wykształcenie rodziców a dojrzałość szkolna dzieci do uczenia się
matematyki

771 Elżbieta Jaroni

15/15693Wychowanie i kształcenie kobiet w świetle poglądów i w działalności Cecylii
Plater - Zyberkówny /1853-1920/

772 Danuta Koźmian

15/14998Motywacje uczniów w młodszym wieku szkolnym do nauki (na przykładzie
uczniów klas trzecich)

773 Maria Węglińska

15/14477Rola ćwiczeń zapoznających uczniów ze strukturą zadania tekstowego w
podwyższeniu efektów dydaktycznych z matematyki w kl. I SP

774 Elżbieta Jaroni

15/15329Współpraca przedszkola z Domem Rodzinnym Dziecka w środowisku
wielkomiejskim

775 Zdzisław Błażejewski

15/15405Trudności wychowawcze przejawiane przez dzieci w młodszym wieku
szkolnym w Szkole Podstawowej w Pełczycach

776 Aleksander Bielawiec

15/14999Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 6-letnie777 Kazimierz Jaskot

15/15636Wybrane czynniki różnicujące poziom samodzielności uczniów kończących
pierwszy szczebel kształcenia

778 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14611Wpływ stresu na zmiany nasilenia zadowolenia z pracy w grupie nauczycieli779 Anna Wolska

15/14736Zjawiska przyrodnicze w wypowiedziach plastycznych uczniów klas I - III780 Maria Radomska - Tomczuk



68/805Wpływ edukacji ekologicznej z "Poznania przyrody" na stan świadomości
ekologicznej dzieci sześcioletnich.

781 Nadzieja Cybulska

15/15000Świadomość rodziców w zakresie prawa dziecka do informacji a korzystanie
przez dziecko z tego prawa

782 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15178Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrpodniczego w klasie trzeciej

783 Nadzieja Cybulska

127/1144Działalność Domu Kultury w ocenie dzieci i młodzieży784 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15732Rozwój aktywności twórczej uczniów klas drugich na zajęciach edukacyjnych785 Franciszek Bereźnicki

15/15179Wpływ gier dydaktyczno - problemowych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

786 Nadzieja Cybulska

15/14681Wpływ rozrywek umysłowych na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

787 Nadzieja Cybulska

15/14812Samorząd uczniowski w Polsce - tradycje i współczesne kierunki rozwoju788 Danuta Koźmian

15/14478Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych u uczniów klas
początkowych / na przykładzie klasy trzeciej/

789 Elżbieta Jaroni

15/14426Rozwój podmiotowości uczniów w procesie kształcenia (na przykładzie
uczniów kl. IV szkoły podstawowej)

790 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15330Główne idee wychowawcze i organizacyjne pedagogiki nowożytnej w świetle
prac J. A. Komeńskiego (1592-1670) i J. Locke'a (1632-1704)

791 Danuta Koźmian

15/14813Metoda rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej

792 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15406Praca indywidualna z uczniem zdolnym w klasach I-III793 Wiesław Andrukowicz

15/15331Wpływ środowiska rówieśniczego na kształtowanie upodobań muzycznych
uczniów w starszym wieku szkolnym

794 Andzrzej Sowiński

15/14427Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w szkołach ponadpodstawowych
Gryfic

795 Zdzisław Zacha

15/15637Wychowanie obywatelskie i kształcenie nauczycieli w koncepcjach
teoretycznych Henryka Rowida / 1877-1944 /

796 Danuta Koźmian

15/14682Podstawy społeczne dzieci, a preferowany przez rodziców styl wychowania797 Włodzimierz Krysiak

68/754Opinie rodziców i nauczycieli klas początkujacych o wzajemnej współpracy798 Janina Parafiniuk-Soińska

15/14815Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

799 Włodzimierz Krysiak

32/388Wychowanie i nauczanie dzieci w młodszym wieku szkolnym w poglądach
Stanisława Jachowicza /1796-1857/.

800 Danuta Koźmian

15/15001Rozumienie pojęć emerytalnych przez dzieci sześcioletnie801 Kazimierz Jaskot

15/15783Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów
klasy trzeciej

802 Elżbieta Jaroni

15/14479Wycieczki a wyniki nauczania ze środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów klasy drugiej

803 Nadzieja Cybulska

15/14816Wpływ postawy nauczyciela na niepowodzenia szkolne uczniów804 Sylwia Seul - Michałowska

68/806Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej dzieci
sześcioletnich

805 Nadzieja Cybulska

127/1011Preferowany przez rodziców styl wychowania a przejawiane postawy
intrapersonalne młodzieży

806 Włodzimierz Krysiak

15/14428Rola dramy w nauczaniu początkowym807 Franciszek Bereźnicki

15/14612Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

808 Danuta Bielawska

15/15002Rodziny problemowe a kolorystyka prac plastycznych dzieci809 Maria Radomska - Tomczuk

15/14480Samopoczucie dziecka w klasie jako warunek powodzeń szkolnych810 Kazimierz Jaskot

15/14817Sytuacja życiowa dzieci z rodzin bezrobotnych w środowisku
małomiasteczkowym

811 Zdzisław Błażejewski

127/968Samodzielność studiowania i jej wybrane uwarunkowania ( na przykładzie
studentów Pedagogiki studiów dziennych )

812 Franciszek Bereźnicki

68/871Wpływ twórczej aktywności na osiągnięcia uczniów w nauczaniu
początkowym.

813 Franciszek Bereźnicki

68/807wpływ zabaw dydaktycznych na efekty kształcenia przyrodniczego dzieci
6-letnich

814 Nadzieja Cybulska



15/15407Dojrzałmatematyki w klasie pierwszej szkoły podstawowej a środowisko
rodzinne

815 Elżbieta Jaroni

15/15242Inspiracja muzyką twórczości plastycznej dziecka w młodszym wieku
szkolnym

816 Maria Radomska - Tomczuk

127/1175Doskonalenie zawodowe nauczycieli817 Kazimierz Jaskota

15/15003Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i
sukcesy w nauce uczniów klas pierwszych Darłowa i okolic

818 Zdzisław Zacha

15/14613Czas wolny uczniów klas nauczania początkowego w środowisku
małomiasteczkowym

819 Zdzisław Błażejewski

15/15180Wpływ rozwiązywania zadań tekstowych typu problemowego na osiągnięcia
szkolne uczniów z matematyki w klasie trzeciej

820 Franciszek Bereźnicki

15/15332Czynniki różnicujące poziom pojęć z przedmiotu środowisko - społeczno -
przyrodnicze w klasie III

821 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15273Metody i formy kontroli i oceny w nauczaniu wczesnoszkolnym822 Wiesław Andrukowicz

15/15243Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

823 Józefa Krupa

15/15181Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

824 Nadzieja Cybulska

68/808Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałości szkolna dzieci
6-letnich

825 Elżbieta Jaroni

68/809Wpływ nawiązywania problemów przez dzieci 6-letnie na przygotowanie do
nauki szkolnej

826 Franciszek Bereźnicki

15/15333Czynniki różnicujące poziom pojęć matematycznych uczniów klasy drugiej827 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15408Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

828 Włodzimierz Krysiak

127/969Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w klasach początkowych829 Franciszek Bereźnicki

15/15182Atmosfera życia i wychowania w różnych typach rodzin830 Andrzej Sowiński

15/15475Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w
Policach w latach 1959-1998

831 Danuta Koźmian

15/15638Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągniecia matematyczne
dzieci z klas początkowych

832 Elżbieta Jaroni

15/15244Twórcze rozwiązanie problemów z matematyki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej

833 Franciszek Bereźnicki

127/970Rozwijanie aktywności twórczej w młodszym wieku szkolnym.834 Franciszek Bereźnicki

15/14818Ewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne835 Edward Radecki

15/15334Czynniki różnicujące poziom pojęcia "praca" u dzieci sześcioletnich836 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14819Rodzina problemowa a twórczość plastyczna dzieci w wieku
młodszoszkolnym

837 Maria Radomska - Tomczuk

15/15004Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

838 Nadzieja Cybulska

15/15005Epizody współnego zaangażowania a rozwój poznawczy839 Ryszard Stachowski

15/15006Zainteresowanie literaturą piękną uczniów klas początkowych840 Kazimierz Suszek

15/15007Rozwijanie myśelnia twórczego uczniów w procesie kształcenia
matematycznego

841 Elżbieta Jaroni

15/14814Niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i
rozwiązywania problemów w wychowaniu przedszkolnym

842 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15183Rola ojca a atmosfera wychowawcza rodziny843 Andrzej Sowiński

127/971Kolonie letnie jako atrakcyjna forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży844 Kazimierz Wenta

15/14614Adaptacja do klasy pierwszej dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego845 Krystyna Murawska

15/15476Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczecinie w latach
1945-1998

846 Danuta Koźmian

15/15784Rozwój wybranych procesów poznawczych a dojrzałość szkolna dzieci
sześcioletnich

847 Elżbieta Jaroni

15/15785Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty kształcenia uczniów ze środowiska
społeczno -przyrodniczego w klasie drugiej

848 Nadzieja Cybulska



15/15733Rozwijanie zdolności twórczych w zakresie płynności myślenia uczniów klas
drugich

849 Franciszek Bereźnicki

15/15561Poglądy pedagogiczne Georga Herschemsteinera (1854-1932) i ich recepcja
w Polska w XX wieku

850 Danuta Koźmian

127/1145Funkcjonowanie ucznia zdolnego w klasach trzecich851 Franciszek Bereźnicki

15/15008Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na proces adaptacji podczas
przejścia z klasy III do IV Szkoły Gminnej w Sławnie

852 Zdzisław Zacha

15/15009Świadomość rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym jako czynnik
respektowania praw do czasu wolnego

853 Maria Czerepaniak - Walczak

68/810Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałośc szkolna dzieci
6-letnich

854 Elżbieta Jaroni

68/811Efektywność wybranych technik systemu TRoP w zakresie rozwoju cech
myślenia twórczego dzieci przedszkolnych

855 Janina Świrko-Pilipczuk

15/15010Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych856 Janina Świrko - Pilipczuk

127/972Formowanie się wartości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Studium na
przykładzie procesu wychowania w klasach I - III

857 Jerzy Materne

127/1176Postawy rodzicielskie wobec dzieci a ich szkolne osiągnięcia858 Wanda Woronowicz

15/15694Opinie dzieci w młodszym wieku szkolnym o nauczycielu (na przykładzie
środowiska wielkomiejskiego)

859 Maria Węglińska

15/15011Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (na
przykładzie klas VII-VIII) w Publicznej Szkole w Człopie

860 Helena Łaś

15/15245Charakter społeczności lokalnej a twórczość plastyczna dzieci w młodszym
wieku szkolnym

861 Maria Radomska - Tomczuk

15/14737Twórcze rozwiązywanie problemów przez dzieci w klasach początkowych i
ich wpływ na wyniki dydaktyczne uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w kl. Drugiej Szkoły Podstawowej

862 Franciszek Bereźnicki

15/15184Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie II

863 Nadzieja Cybulska

127/1177Myśl pedagogiczna Profesora Karola Kotłowskiego ( 1910 - 1988 )864 Danuta Koźmian

15/15786Działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola nr 2 im. Cz.
Janczarskiego w Międzychodzie w latach 1953-1999

865 Danuta Koźmian

15/15012Umiejętności ortograficzne uczniów klas początkowych i możliwości ich
rozwoju (na przykładzie klasy drugiej szkoły podstawowej)

866 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15246Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia / na przykładzie uczniów edukacji
wczesnoszkolnej/

867 Józefa Krupa

15/14820Twórczość plastyczna dziecka jako odzwierciedlenia stosunku do swego
środowiska rodzinnego

868 Maria Radomska - Tomczuk

15/14615Aktywność twórcza dzieci w wieku młodszoszkolnym869 Edward Radecki

15/15013Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas pocztkąwych w procesie
kształcenia matematycznego (na przykładzie klasy III)

870 Elżbieta Jaroni

15/15788Szkoła jako komponent lokalnego systemu wychowania871 Jerzy Materne

15/15787Pa się aktywności społecznej dzieci sześcioletnich we współczesnym
przedszkolu wiejskim studium w aspekcie aktualnych wyzwań społecznych

872 Jerzy Materne

15/14481Wpływ wycieczek na efekty dydaktyczne środowiska społeczno -
przyrodniczych uczniów klasy drugiej

873 Nadzieja Cybulska

15/15477Komiks i jego wartości874 Kazimierz Suszek

15/15789Drama - jako metoda kształcenia umiejetności językowych i zdolności
myślenia twórczego

875 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15734Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie płynności myślenia uczniów klas
trzecich

876 Franciszek Bereźnicki

15/15562Działalność wychowawczo - dydaktyczna przedszkola publicznego w
Trezbieży w latach 1948-1998

877 Danuta Koźmian

15/15639Wpływ kształtowania wielostronnego na zdolności myślenia i umiejętności
wypowiadania się uczniów

878 Franciszek Bereźnicki

127/1012Motywy podjęcia studiów pedagogicznych a samodoskonalenie zawodowe879 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15563Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci klas I, II, III w Szkole Podstawowej
nr 2 w Nowogardzie w oparciu o fragmenty utworu Camilla Saint - Saensa pt
"Karnawał Zwierząt"

880 Bohdan Boguszewski



15/14739Ocena opisowa w praktyce szkolnej na przykładzie klasy pierwszej881 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14738Inspirowanie zjawiskami ekologicznymi twórczości plastycznej dzieci882 Maria Radomska - Tomczuk

127/973-System wartości moralnych nauczycieli883 Jerzy Materne

15/14482Nauczanie problemowe na lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego
w klasie trzeciej

884 Franciszek Bereźnicki

127/974Lęk u dzieci 5 - 6 letnich na podstawie rysunków885 Robert Woźniak

15/15735Rozwijanie aktywności twórczej na zajęciach edukacyjnych w klasie trzeciej886 Franciszek Bereźnicki

15/15640Rozwiązywanie problemów jako czynnik rozwoju samodzielności uczniów
klas początkowych /na przykładzie klasy II szkoły podstawowej/

887 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15335Środowiskowe uwarunkowania procesów adaptacji dzieci do przedszkola w
środowisku małomiasteczkowym

888 Zdzisław Błażejewski

15/15014Wpływ nauczyciela - wychowawcy jako osoby znaczącej na kształtowanie
postaw interpersonalnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym

889 Włodzimierz Krysiak

13/450Obraz studenta na tle zmieniającej się rzeczywistości w kraju.890 Włodzimierz Krysiak

15/15790Wychowanie wobec problemu formowania podmiotowości dzieci891 Jerzy Materne

13/451Działalność i poglądy pedagogiczno - społeczne Aleksandra Wielopolskiego
/1803-1877/.

892 Danuta Koźmian

15/15564Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej

893 Franciszek Bereźnicki

15/14683Postawy interpersonalne a preferowany przez rodziców styl wychowania894 Włodzimierz Krysiak

15/14616Rola wycieczki w inspirowaniu twórczości plastycznej dziecka895 Maria Radomska - Tomczuk

15/15641Rozwój esów poznawczych a osiągnięcia matematyczne dzieci w młodszym
wieku szkolnym

896 Elżbieta Jaroni

15/14821Rodziny problemowe a przystosowanie szkolne dzieci897 Kazimierz Suszek

15/15695Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas drugich w
nauczaniu zintegrowanym

898 Franciszek Bereźnicki

15/15478Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne z języka polskiego
uczniów klasy trzeciej

899 Franciszek Bereźnicki

15/15696Postawy uczniów klas trzecich wobec szkoły np.. Środowiska
wielkomiejskiego i wiejskiego

900 Maria Węglińska

15/14429Rola dramy w rozwijaniu myślenia twórczego uczniów klasy trzeciej na
lekcjach języka polskiego

901 Franciszek Bereźnicki

15/15015Samodzielne planowanie pracy przez uczniów klasy drugiej902 Wiesłąw Andrukowicz

15/15791Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci sześcioletnich903 Franciszek Bereźnicki

15/15247Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych w szkołach niepublicznych /
na podstawie przeprowadzanych badań w Podstawowej Szkole Przyszłości
"Nasza Szkoła" w Szczecinie

904 Edward Radecki

13/452Metody kształcenia w swiadomości nauczycieli szkół ponadpodstawowych.905 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14483Tendencja i próby reform systemu oświatowego w Polsce w latach
1980-1993

906 Danuta Koźmian

15/14765Monografia szkoły podstawowej w Gudowie907 Wiesław Andrukowicz

15/15736Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych

908 Elżbieta Jaroni

15/14617Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie I

909 Franciszek Bereźnicki

15/14822Niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i
rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie klasy
trzeciej szkoły podstawowej)

910 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14684Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klas pierwszych

911 Nadzieja Cybulska

15/15274Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne uczniów
ze środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

912 Nadzieja Cybulska

15/15275Znaczenie wychowania przedszkolnego dla dojrzałości dzieci do uczenia się
matematyki w szkole

913 Elżbieta Jaroni

15/15565Działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola publicznego nr 46 w
Szczecinie w latach 1978-1998

914 Danuta Koźmian



15/15697Nieprzystosowanie społeczne a wypowiedzi plastyczne dzieci915 Maria Radomska - Tomczuk

15/14766Wieza matek o motywacjach szkolnych uczniów kl. I-III /na przykładzie
środowiska miejskiego/

916 Maria Węglińska

13/453Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne uczniów
klas początkowych.

917 Elżbieta Jaroni

15/14823Praca domowa uczniów918 Kazimierz Suszek

15/15642Poziom samodzielności uczniów kończących szczebel nauczania
początkowego

919 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14824Rozwój społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym wychowywanego w
rodzinie samotnej matki

920 Bazyli Baran

15/15643Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
9 im. J. Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1957-1998

921 Danuta Koźmian

15/14618Wpływ stylu kierowania klasą na aktywność poznawczą uczniów w klasach
początkowych (na przykładzie badań w szkole podstawowej nr 1 im. J.
Kusocińskiego w Złocieńcu w latach 1955/1996)

922 Edward Radecki

15/15644Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej

923 Franciszek Bereźnicki

15/15566Rola nauczyciela w rozwijaniu i kształtowaniu samodzielności dziecka w
wieku przedszkolnym

924 Wiesław Andrukowicz

15/15698Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klasy II w nauczaniu
zintegrowanym

925 Franciszek Bereźnicki

15/15276Rodzaj placówki wychowania przedszkolnego do której uczęszczały dzieci a
ich dojrzałość do uczenia się matematyki

926 Elżbieta Jaroni

68/812Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania przyrodniczego dzieci
6-letnich

927 Nadzieja Cybulska

15/15016Wplyw zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej

928 Nadzieja Cybulska

15/15737Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
65 imienia profesora Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Szczecinie w
latach 1961-1999

929 Danuta Koźmian

15/14685Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie I

930 Nadzieja Cybulska

15/14686Rola rozrywek umysłowych w rozwijaniu aktywności twórczej i umiejętności
językowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym / na przykładzie kl. III szkoły
podstawowej/

931 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14825Przyczyny zachowań agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym932 Bazyli Baran

15/15017Obciążenia uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi933 Danuta Bielawska

15/15792Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania dzieci 6-letnich z
poznawania przyrody

934 Nadzieja Cybulska

15/15277Wpływ nauczania integralnego na wyniki kształcenia przyrodniczego dzieci
6-letnich

935 Nadzieja Cybulska

15/14484Wpływ dramy na rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas
początkowych

936 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15567Podejmowanie przez nauczycieli działań służących kształtowaniu
samodzielności uczniów klas początkowych

937 Elżbieta Jaroni

32/389Relacje społeczne i pozycja dziecka niepełnosprawnego w klasie
integracyjnej.

938 Władysław Dykcik

15/14740Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza szkoły podstawowej nr
2 w Świdwinie w latach 1960-1996

939 Robert Jankowski

68/813Wpływ twórczej aktywności na osiągniecia szkolne uczniów w klasie drugiej940 Franciszek Bereźnicki

15/15699Metody kontroli i oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej941 Janina Świrko - Pilipczuk

13/454Sztuki plastyczne wśród zainteresowań dziecka w wieku wczesnoszkolnym.942 Kazimierz Wenta

15/15568Wrażliwość muzyczna dzieci kl. III Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na
muzykę artystyczną na podstawie wybranych fragmentów utworu C. Saint -
Saense "Karnawał zwierząt"

943 Bohdan Boguszewski

15/15018Trudności uczniów w nauce czytania i pisania kl. I-III944 Wiesław Andrukowicz

15/15409Wpływ sposobów rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania
problemów na lekcjach w kl. Początkowych na zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów klas trzecich

945 Franciszek Bereźnicki



15/14687Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego / na przykładzie klasy pierwszej/

946 Elżbieta Jaroni

15/15410Dojrzałość do uczenia się matematyki i jej uwarunkowania947 Elżbieta Jaroni

32/390Osobowość i zawód nauczyciela w polskiej pedeutologii w latach 1918-1939.948 Danuta Koźmian

15/15019Rozwijanie twórczej aktywności poznawczej na lekcjach języka polskiego w
klasie trzeciej

949 Franciszek Bereźnicki

127/1146Rodzina dziecka ośmioletniego jako środowisko wychowawcze950 Robert Woźniak

15/15700Samoocena osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów klas drugich
a ocena nauczycieli

951 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15020Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie klasy
III)

952 Maria Węglińska

15/15278Uwarw dydaktycznych z języka polskiego uczniów klasy I953 Maria Węglińska

15/15021Pojęcia liczbowe dzieci 6-letnich i ich uwarunkowania954 Kazimierz Suszek

15/15517Niektóre uwarunkowania wypowiedzi pisemnej uczniów szkoły podstawowej
na temat obrazka

955 Maria Węglińska

15/14619Wpływ wypalenia zawodowego na aktywność dziecka w młodszym wieku
szkolnym

956 Sylwia Seul - Michałowska

127/1178Wpływ metod aktywizujących na umiejętność czytania i pisania957 Franciszek Bereźnicki

15/15248Uczenie się przez rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

958 Franciszek Bereźnicki

15/15569Oczekiwania nauczycieli klas czwartych szkoły podstawowej w zakresie
samodzielności uczniów kończących pierwszy szczebel nauczania

959 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15793Wspieranie elementarnych zdolności uczniów klasy drugiej Szkoły
Podstawowej

960 Franciszek Bereźnicki

68/755Problem startu edukacyjneg0 dziecka wiejskiego we współczesnej Polsce.
Bariery, nadzieje, perspektywy

961 Jerzy Materne

15/14430Rola dramy w rozwoju twórczego myślenia uczniów na przykładzie uczniów
klasy drugiej szkoły podstawowej

962 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14485Poglądy społeczno - przyrodnicze Adama Skwarczyńskiego (1886-1934)963 Danuta Koźmian

15/15249Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych szkoły niepublicznej / na
podstawie badań w Szkole Podstawowej "Słaoneczna" w Szczecinie w roku
szkolnym 1997/1998 /

964 Edward Radecki

15/15022Wpływ zróżnicowanej nauki domowej z języka polskiego na osiągnięcia
szkolne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

965 Franciszek Bereźnicki

15/14741Postać ludzka w twórczości plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym966 Maria Radomska - Tomczuk

15/15336Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

967 Włodzimierz Krysiak

15/14486Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej
im. Boh. W-wy w Kołczynie w latach 1945-1993

968 Danuta Koźmian

15/15023Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

969 Nadzieja Cybulska

15/14826Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w klasie
drugiej

970 Franciszek Bereźnicki

68/814Przyczynyniepowodzeń dydaktycznych i sposoby zapobiegania971 Franciszek Bereźnicki

15/15024Wpływ zróżnicowanej nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie II

972 Franciszek Bereźnicki

15/15185Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp w
latach 1947-1996

973 Danuta Koźmian

127/1179Preferowany styl wychowania w rodzinie a ukształtowane postawy
interpersonalne młodzieży licealnej

974 Włodzimierz Krysiak

15/14827Wpływ powodzenia szkolnego na kształtowanie się planów życiwych uczniów
klas ósmych

975 Andrzej Sowiński

15/15645Aspiracje edukacyjne absolwentów szkoły podstawowej976 Wiesław Andrukowicz

15/15570Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw ideowych
dzieci w średnim wieku szkolnym

977 Włodzimierz Krysiak

127/1180Wpływ dramy na osiągnięcia szkolne uczniów klasy trzeciej978 Franciszek Bereźnicki



15/15701Idea "nowego wychowania" i założenia pedagogiki państwowej propagowanej
na łamach czasopisma "Teatr w Szkole" w latach 1934-39

979 Danuta Koźmian

15/15794Rozwój wybranych procesów poznawczych a poziom osiągnięć szkolnych u
dzieci z klas drugich

980 Elżbieta Jaroni

15/15025Rozumienie pojęć moralnych u dzieci 7 letnich981 Kazimierz Jaskot

15/15026Wpływ gier dydaktycznych na cechy myślenia twórczego i umiejętności
językowe uczniów (na przykładzie języka polskiego w kl. II szkoły
podstawowej)

982 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15279Wpłyroblemowego na efekty kształcenia uczniów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

983 Nadzieja Cybulska

68/857Wpływ dramy na przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkole.984 Franciszek Bereźnicki

15/15027Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów
klas ósmych szkoły podstawowej

985 Kazimierz Suszek

15/15028Wpływ gier dydaktycznych na oceny myślenia twórczego i umiejętności
językowe (na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej)

986 Janina Świrko - Pilipczuk

127/975Reality show "Big Brather" a modyfikacja postaw uczniów VI klasy szkoły
podstawowej

987 Kazimierz Wenta

15/15795Integralne nauczanie w świadomości nauczycieli nauczania początkowego988 Janina Świrko - Pilipczuk

68/815Wpływ rozwiązywania problemów na wyniki nauczania ze srodowiska
społeczno-przyrodniczego w kl. I

989 Nadzieja Cybulska

13/428Organizacja i funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 przy
SPSK nr 1 w Szczecinie 1957-2000.

990 Franciszek Bereźnicki

68/816Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne dzieci w
młodszym wieku szkolnym

991 Elżbieta Jaroni

15/15029Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi992 Danuta Bielawska

15/15186Atmosfera wychowawcza w rodzinie a rozwój zainteresowań czytelniczych
dzieci w młodszym wieku szkolnym

993 Andrzej Sowiński

15/15411Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

994 Franciszek Bereźnicki

15/14767Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

995 Nadzieja Cybulska

15/15702Przygotowanie studentów kończących studia pedagogiczne do pracy z
uczniem zdolnym w młodszych klasach szkolnych

996 Janina Świrko - Pilipczuk

68/756Uczniowie z rodzin dotknietych problemem alkoholowym. Studium w
aspekcie pedeutologii

997 Jerzy Materne

15/14688Postawy społeczne dzieci a preferowany przez rodziców styl wychowania998 Włodzimierz Krysiak

32/391Przygotowanie i uwarunkowania uczniów do samodzielnej nauki w opinii
nauczycieli, rodziców i uczniów klas poczatkowych.

999 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14620Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie II

1000 Franciszek Bereźnicki

127/976Umiejętność spostrzegania a osiągnięcia szkolne uczniów klas drugich na
przykładzie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

1001 Franciszek Bereźnicki

15/14828Czytelnictwo uczniów klas młodszych szkół podstawowych1002 Zdzisław Błażejewski

15/15250Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowanie do samokształcenia uczniów klas początkowych

1003 Józefa Krupa

15/15412Rola wyobraźni w rozwoju aktywności twórczej i umiejętności językowych
uczniów w wieku wczesnoszkolnym /na przykładzie kl. II SP/

1004 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15030Kolor w twórczości plastycznej dzieci1005 Maria Radomska

15/15031Wpływ zróźnicowanej nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów z
matematyki w klasie II

1006 Franciszek Bereźnicki

15/15646Wpływ edukacji ekologicznej z "Poznawania przyrody" na stan świadomości
ekologicznej dzieci sześcioletnich

1007 Nadzieja Cybulska

15/14621Trudności wychowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym1008 Zdzisław Błażejewski

68/817Wpływ edukacji ekologicznej z "Poznawania przyrody" na stan świadomości
ekologicznej dzieci 6-letnich

1009 Nadzieja Cybulska

15/15187Wybrane czynniki indywidualne różnicujące poziom osiągnięć
matematycznych uczniów klas początkowych /na przykładzie uczniów kl. III/

1010 Elżbieta Jaroni

15/15337Wychowaniobiet i dziewcząt w XIX i XX wieku w Polsce w świetle literatury1011 Danuta Koźmian



15/15738Poglądy pedagogiczne i działalność resocjalizacyjna Natalii Han - Ilgiewicz w
latach 1895-1978

1012 Danuta Koźmian

15/14768Metoda projektowania okazji edukacyjnych a twórczość dziecięca1013 Wiesław Andrukowicz

15/15647Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych

1014 Elżbieta Jaroni

15/15188Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki a ich osiągnięcia z tego
przedmiotu w pierwszym roku nauki

1015 Elżbieta Jaroni

68/858Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Ekonomicznego w Barlinku w latach 1945-2000.

1016 Danuta Koźmian

15/15571Wiedza nauczyciela i samowiedza uczniów o wiadomościach i
umiejętnościach z języka polskiego w kl. III

1017 Janina Parafiniuk - Soińska

13/455Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich.1018 Nadzieja Cybulska

15/15189Kształtowanie umiejęności rozwiązywania zadań tekstowych u uczniów klas
początkowych

1019 Elżbieta Jaroni

15/15032Wpływ zróżnicowanej nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów z
matematyki w kl. III

1020 Franciszek Bereźnicki

15/15033Rola swobodnych tekstów w rozwoju umiejetności językowych i twórczego
myślenia

1021 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15572Konflikty wśród dzieci 6 - letnich1022 Danuta Bielawska

127/1013Sytuacja wychowania przedszkolnego i placówek przedszkolnych w wyniku
transformacji systemowej w latach 1989 - 1999 ( na podstawie czasopisma
"Wychowanie w Przedszkolu" )

1023 Danuta Koźmian

15/15034Wpływ czynników społeczno-środowiskowych na dojrzałość szkolną i
sukcesy w nauce uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Polanowie

1024 Zdzisław Zacha

13/456Opinie dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat lęków i radości /np.dzieci
klas II i IV/.

1025 Maria Węglińska

15/15703Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas drugich w
nauczaniu zintegrowanym

1026 Franciszek Bereźnicki

15/15451Realizacja funkcji rodzicielskich w środowisku wiejskim1027 Stanisław Wawryniuk

15/15739Świadomość ekologiczna uczniów klas początkowych (na przykładzie
środowiska miejskiego)

1028 Nadzieja Cybulska

15/15650Inscenizacja jako metoda rozwoju myślenia twórczego uczniów klasy trzeciej
szkoły podstawowej

1029 Wiesłąw Andrukowicz

15/15648Działalność wychowawcza w środowisku szkolnym dzieci z rodzin
dotkniętych patologią alkoholową

1030 Franciszek Bereźnicki

15/15649Działąlność dydaktyczna nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego
uczenia się j. polskiego w klasie II

1031 Wiesław Andrukowicz

15/14689Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i wyniki
w nauce uczniów klas pierwszych w środowisku wiejskim

1032 Zdzisław Zacha

15/15035Umiejętności samoobsługowe dzieci sześcioletnich1033 Włodzimierz Krysiak

15/14622Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie II Szkoły Podstawowej

1034 Franciszek Bereźnicki

15/15036Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym /na przykładzie
uczniów klas II szkoły podstawowej/

1035 Maria Węglińska

15/14742Barwa i treść ekspresji plastycznej wychowanków domu dziecka w młodszym
wieku szkolnym

1036 Maria Radomska - Tomczuk

15/14623Bariery przemian szkoły podstawowej. Studium empiryczno - teoretyczne w
aspekcie aktualnej transformacji ustrojowej

1037 Jerzy Materne

15/14829Ewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne na
podstawie badań w szkole podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim

1038 Edward Radecki

127/977Szkolny ruch amatorski w opinii młodzieży1039 Robert Woźniak

15/15413Uczęszczanie do przedszkola a dojrzałość do uczenia się matematyki w
szkole

1040 Elżbieta Jaroni

68/818Samodzielność uczniów kończących pierwszy szczebel kształcenia1041 Janina Świrko-Pilipczuk

13/457Kompetencje nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.1042 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15573Postawy uczniów wobec szkoły w środowisku wiejskim1043 Bazyli Baran

15/15037Poziom umiejętności samoobsługowych dzieci sześcioletnich1044 Włodzimierz Krysiak

15/14830Budżet czasu uczniów w wieku 7-11 lat1045 Kazimierz Suszek



15/14769Wybrane czynniki indywidualne różnicujące poziom osiągnięć
matematycznych uczniów klasy pierwszej

1046 Elżbieta Jaroni

15/14624Czynniki determinujące spostrzeganie ucznia w świadomości nauczyciela1047 Sylwia Seul - Michałowska

15/15651Wpływ emocji ekologicznej na środowisku społeczno - przyrodniczym na
świadomość ekologiczną uczniów klasy trzeciej

1048 Nadzieja Cybulska

15/15414Wpływ nauczania problemowego na stopień samodzielności uczniów klasy
pierwszej

1049 Wiesław Andrukowicz

15/15190Wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej w zakresie pojęć matematycznych

1050 Franciszek Bereźnicki

15/15191Pedagogika państwa w interpretacji polskich pedagogów Drugiej
Rzeczypospolitej

1051 Danuta Koźmian

127/1181Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

1052 Włodzimierz Krysiak

15/15796Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
1 e Kostrzynie województwo gorzowskie w latach 1946-1999

1053 Danuta Koźmian

15/14625Zjawisko kłamstwa wśród uczniów klas początkowych1054 Zdzisław Błażejewski

15/15704Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej1055 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15038Realizacja ról społecznych w rodzinach samotnych matek1056 Stanisław Wawrzyniak

15/14487Efektywność kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej1057 Elżbieta Jaroni

15/14831Wpływ przygotowania zawodowego nauczyciela na stosowanie środków
dydaktycznych na lekcji chemii

1058 Wiktor Moś

15/14431Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki oraz jej znaczenie dla
postępów w pierwszym roku nauki

1059 Elżbieta Jaroni

15/15652Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowanie dzieci 6 - letnich do
nauki szkolnej

1060 Franciszek Bereźnicki

15/14690Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów z matematyki w
klasie drugiej Szkoły Podstawowej

1061 Franciszek Bereźnicki

15/15797Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. mjr. H. Sucharskiego w Barlinku w latach 1959-1999

1062 Danuta Koźmian

127/1147Funkcje opiekuńczo - wychowawcze świetlicy szkolnej1063 Robert Woźniak

15/15251Realizacja programu nauczania muzyki w szkołach podstawowych w opinii
rodziców

1064 Dominika Kwaśnik

15/15740Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów w klasie drugiej1065 Franciszek Bereźnicki

15/15338Inscenizacja jako metoda rozwijania zdolności twórczych i umiejętności
językowych dzieci 6-letnich

1066 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15039Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałczu w latach
1947-1970

1067 Danuta Koźmian

15/15040Umiejętności samoobsługowe dzieci 6-letnich1068 Włodzimierz Krysiak

15/14832Wpływ metody dyskusji na wyniki nauczania na lekcji historii w klasie V1069 Wiktor Moś

127/1182Kontakty interpersonalne w grupie przedszkolnej u dzieci pięcioletnich i
sześcioletnich

1070 Wanda Woronowicz

15/15339Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli przedszkola1071 Zdzisław Błażejewski

68/757Osiągnięcia dydaktyczne uczniów drugiej klasy integracyjnej1072 Janina Parafiniuk-Soińska

68/859Zagrożenia i zadania w wychowaniu dzieci i młodzieży w pracach Karola
Wojtyły.

1073 Danuta Koźmian

15/15041Reakcje emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym wywołane oglądaniem
telewizyjnych programów dziecięcych

1074 Ryszard Stachowski

15/15741Problemy reformy systemu edukacji w Polsce i jej interpretacja na łamach
wybranych czasopism pedagogicznych od pierwszego stycznia 1998 do
pierwszego września 1999 roku

1075 Danuta Koźmian

15/15042Postawy nauczycieli i uczniów wobec testów osiągnięć szkolnych1076 Elżbieta Jaroni

15/14691Czynniki szkolne i pozaszkolne a miejsce dzieci z klas II-III w strukturze
nieformalnej klasy

1077 Aleksander Bielawiec

15/15415Autprytet wychowawcy klasy a inernalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

1078 Włodzimierz Krysiak

15/15518Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych (na przykładzie uczniów klas drugich)

1079 Elżbieta Jaroni



15/14432Przestępczość nieletnich jako najgłębsza postać niedostosowania
społecznego

1080 Zdzisław Błażejewski

127/1148Ocena opisowa rezultatów nauczania zintegrowanego w opinii rodziców1081 Robert Woźniak

68/819Kultura pedagogiczna rodziców1082 Wiesław Andrukowicz

15/14626Proces oceniania uczniów klas początkowych1083 Zdzisław Błażejewski

15/15340Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

1084 Franciszek Bereźnicki

15/14627Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach języka polskiego w
klasie II Szkoły Podstawowej

1085 Franciszek Bereźnicki

15/14833Postrzeganie ról rodzicielskich przez dzieci niepracujących rodziców1086 Bazyli Baran

13/458Uniwersytet Szczeciński i jego działalność w pierwszym roku akademickim
1985/86.

1087 Danuta Koźmian

15/15416Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w klasie I Szkoły Podstawowej a
środowisko lokalne

1088 Elżbieta Jaroni

15/14834Wpływ współpracy szkoły i domu na sukcesy szkolne dzieci w młodszym
wieku szkolnym w zróżnicowanych środowiskach lokalnych

1089 Zdzisław Zacha

68/758Wpływ metod aktywizujących na rozwój aktywności dzieci w klasie II1090 Franciszek Bereźnicki

13/459Praca domowa w dobie reformy - między teorią a praktyką /na przykładzie
badań w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie w roku szkolnym
1999/2000/.

1091 Edward Radecki

68/820Zabawy tematyczne jako czynnik rozwoju samodzielności dzieci 6-letnich1092 Janina Świrko-Pilipczuk

15/15043Wiedza pedagogiczna rodziców w typowym środowisku wiejskim
współczesnej Polski

1093 Jerzy Materne

15/15044Świadomość dorosłych a respektowanie prawa dziecka do informacji1094 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15045Rozwijanie myślenia twórczego u uczniów klas początkowych1095 Elżbieta Jaroni

15/15742Poglądy społeczno-pedagogiczne Jana Jakuba Roussau (1712-1778)1096 Danuta Koźmian

15/15519Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na kształtowanie postaw
interoersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

1097 Włodzimierz Krysiak

15/15047Wpływ bezrobocia rodziców na wychowanie dziecka w wieku szkolnym1098 Ryszard Stachowski

15/15046Aspiracje szkolne i zawodowe dzieci pochodzących z rodzin wojskowych1099 Robert Woźniak

15/14692Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego /na przykładzie kl. Drugiej/

1100 Elżbieta Jaroni

127/1014Preferowany styl wychowania przez rodziców a przejawiane postawy
kulturowe u młodzieży

1101 Włodzimierz Krysiak

15/15574Wpływ pracy ośrodka szkolno - wychowawczego na rozwijanie
samodzielności uczniów mających trudności w nauce

1102 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14488Geneza i kształtowanie się ideału wychowawczego Związku Harcerstwa
Polskiego w drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1939

1103 Danuta Koźmian

68/821Syntetyka a wyobraźnia dzieci klasy drugiej1104 Wiesław Andrukowicz

15/15252Uczenie się przez rozwiązywanie problemów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie I

1105 Frznciszek Bereźnicki

15/14628Atmosfera domu rodzinnego a egocentryzm dziecka w młodszym wieku
szkolnym

1106 Andrzej Sowiński

15/15798Wpływ gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne uczniów klasy III z języka
polskiego

1107 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14770Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu początkowym a osiągnięcia
szkolne uczniów

1108 Elżbieta Jaroni

15/15520Świadomość ekologiczna uczniów klas I-III1109 Nadzieja Cybulska

15/15048Obciążenie uczniów kl I-III zajęciami obowiązkowymi1110 Danuta Bielawska

15/15192Sposoby rozwiązywania konfliktów a atmosfera życia rodzinnego1111 Andrzej Sowiński

15/15799Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki kształcenia przyrodniczego dzieci
6-letnich

1112 Nadzieja Cybulska

15/14693Kłamstwo dzieci w młodszym wieku szkolnym1113 Aleksander Bielawiec

15/15049Twórczość scenograficzna w młodszym wieku szkolnym1114 Maria Radomska - Tomczuk



15/15050Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i
sukcesy w nauce uczniów klas I szkół podstawowych Koszalina w I półroczu
roku szkolnego 1995/96

1115 Zdzisław Zacha

15/14835Wpływ środowiska rodzinnego na adaptację dziecka w szkole1116 Sylwia Seul - Michałowska

127/1183Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
Nr 55 w Szczecinie w latach 1984-2003.

1117 Danuta Koźmian

15/15193Wybrane czynniki indywidualne różnicujące poziom osiągnięć
matematycznych uczniów klas początkowych /na przykładzie uczniów klasy
trzeciej/

1118 Elżbieta Jaroni

15/15280Wpływ nauczania problemowego na efekty dydaktyczne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

1119 Nadzieja Cybulska

15/14694Sposoby rozwijania myślenia twórczego i umiejętności językowych uczniów w
młodszym wieku szkolnym

1120 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14695Ideał nauczyciela w opinii uczniów z klas II i III1121 Aleksander Bielawiec

15/15341Wychomoralne i społeczno-obywatelskie w poglądach fryderyka Wilhelma
Foerstera (1869-1966)

1122 Danuta Koźmian

15/15653Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-1998

1123 Danuta Koźmian

68/759Działalność naukowa i dydyaktyczno-wychowawcza Uniwersytetu
Szczecińskiego w latach 1989-1991

1124 Danuta Koźmian

15/15705owawcza, dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola publicznego nr 66 w
Szczecinie w latach 1977-1999

1125 Danuta Koźmian

13/460Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów jako droga uczenia się w
świadomości studentów kończących pedagogikę wczesnoszkolną.

1126 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15800Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jako czynnik rozwoju intelektualnej
aktywności twórczej dzieci sześcioletnich

1127 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15342Inscenizacja jako metoda rozwijania myślenia twórczego i umiejętności
językowych uczniów klas czwartych

1128 Janina Świrko - Pilipczuk

32/392Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Mjr Henryka Sucharskiego w Resku w latach 1945-1999.

1129 Danuta Koźmian

127/1184Uwarunkowania lęku uczniów klas IV i V szkoły podstawowej1130 Bazyli Baran

15/15051Przygotowanie dzieci przedszkolnych do nauki pisania1131 Helena Łaś

15/15417Pozycja społeczno - wychowawcza uczniów z domu dziecka1132 Wiesław Andrukowicz

15/15654Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
dzieci z klas początkowych

1133 Elżbieta Jaroni

68/822Samodzielność dzieci 6-letnich i jej rodzinne uwarunkowania1134 Janina Świrko-Pilipczuk

15/14489Wycieczki a efekty dydaktyczne ze środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów klasy drugiej

1135 Nadzieja Cybulska

15/15194Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
2 imienia Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-1996

1136 Danuta Koźmian

15/14836Ewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne (na
podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu w latach 1996/1997)

1137 Edward Radecki

15/14837Atmosfera domu rodzinnego a twórczość plastyczna dziecka1138 Maria Radomska - Tomczuk

15/15801Rozwój wybranych procesów poznawczych a poziom osiągnięć szkolnych u
dzieci z klas drugich

1139 Elżbieta Jaroni

15/14838Niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i
rozwiązywania problemów jako czynnik rozwoju zdolności twórczych i
umiejętności językowych uczniów kl. III SP

1140 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15052Poglądy pedeutologiczne Henryka Rowida (1877-1944)1141 Danuta Koźmian

15/15521Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na wyniki nauczania ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej

1142 Nadzieja Cybulska

15/15343Rozwój umysłowy a twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym1143 Maria Radomska - Tomczuk

68/823Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna dzieci
6-letnich

1144 Elżbieta Jaroni

15/15253Ocena ilustracji przez dzieci w wieku 10 lat1145 Maria Radomska - Tomczuk

15/14629Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1146 Danuta Bielawska

15/14839Ewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne1147 Edward Radecki



127/1149Kierowanie wychowawcze klasą szkolną z uwzględnieniem stylów
wychowawczych.

1148 Kazimierz Jaskot

15/15344Środowisko wychowawcze Młodzieżowego Ośrodka w Trzebieży1149 Zdzisław Błażejewski

15/15522Sprawność umysłowa a cechy prac plastycznych dzieci1150 Maria Radomska - Tomczuk

15/15802Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów
klasy trzeciej

1151 Elżbieta Jaroni

127/1185Wpływ rodziców na rozwój emocjonalny dziecka w wieku wczesnoszkolnym1152 Wanda Woronowicz

15/14840Postawy społeczne dzieci, a preferowany przez rodziców styl wychowania1153 Włodzimierz Krysiak

15/15345Upodobania muzyczne dzieci nie posiadających uzdolnień muzycznych1154 Andrzej Sowiński

15/14743Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza szkoły podstawowej w
Kołobrzegu w latach 1976-1996

1155 Robert Jankowski

15/15346Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1156 Włodzimierz Krysiak

15/15655Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola miejskiego
Nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1975-1998

1157 Danuta Koźmian

15/15575Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje

1158 Edward Radecki

15/15576Wpływ nauczania zintegrowanego na samodzielność uczniów w młodszym
wieku szkolnym (na przykładzie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej)

1159 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14696Zabawy i gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w klasie trzeciej1160 Franciszek Bereźnicki

15/15803Wpływ zabaw tematycznych na rozwój mowy i myślenia dzieci 6-letnich1161 Janina Świrko - Pilipczuk

68/824Wpływ gier problemowych na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w
szkole

1162 Franciszek Bereźnicki

15/15656Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych

1163 Elżbieta Jaroni

15/14433Rozwój podmiotowości uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej1164 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14697Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych  w procesie
kształcenia matematycznego / na przykładzie klasy drugiej/

1165 Elżbieta Jaroni

127/1150Działalność pozaszkolnych instytucji edukacji ekologicznej województwa
zachodniopomorskiego

1166 Jaskot Kazimierz

15/14630Analiza dokuczliwości zawodu nauczyciela w percepcji kobiet i mężczyzn1167 Anna Wolska

68/825Wpływ edukacji na stan świadomości ekologicznej uczniów klasy pierwszej
(na przykładzie środowiska społeczno-przyrodniczego)

1168 Nadzieja Cybulska

15/15053Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 w Łobzie w latach 1947-1995

1169 Danuta Koźmian

127/1151Wpływ gier problemowych na rozwój umysłowy dzieci sześcioletnich1170 Franciszek Bereźnicki

15/14434Rozwijanie zdolności myślenia matematycznego uczniów klas początkowych1171 Elżbieta Jaroni

15/14490Wycieczki a efekty dydaktyczne ze środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów klasy trzeciej

1172 Nadzieja Cybulska

15/15195Inscenizacja jako metoda rozwijania zdolności twórczego myślenia uczniów
klasy trzeciej Szkoły Podstawowej

1173 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14631Czynniki determinujące ocenianie nauczyciela1174 Sylwia Seul - Michałowska

15/15657Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy trzeciej /na przykładzie środowiska społeczno - przyrodniczego/

1175 Nadzieja Cybulska

15/14841Atmosfera w rodzinie a powodzenie szkolne dzieci w wieku 9-10 lat1176 Andrzej Sowiński

68/760Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
51 w Szczecinie prof.. ST. Helsztyńskiego w latach 1983-2002.

1177 Danuta Koźmian

15/15658Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola
Miejskiego nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1971-1998

1178 Danuta Koźmian

127/1186Zachowania dzieci w sytuacji edukacyjnej "Zielonej Szkoły"1179 Kazimierz Jaskota

15/14698Postawy intrapersonalne dzieci a preferowane przez rodziców styl
wychowania

1180 Włodzimierz Krysiak

15/14699Postawy intrapersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

1181 Włodzimierz Krysiak

15/14491Wpływ nauczania zindywidualizowanego na osiągnięcia w nauce uczniów z
jezyka polskiego w klasie I szkoły podstawowej

1182 Franciszek Bereźnicki



15/15659Rozwiązywanie problemów jako czynnik rozwijania samodzielności uczniów
klas początkowych

1183 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15054Dziecko z wadą wymowy w grupie rówieśniczej. Analiza przypadku1184 Ryszard Stachowski

15/14700Psychospołeczne uwarunkowania agresywności u dzieci w klasach I-III1185 Aleksander Bielawiec

127/978Kara śmierci jako zjawisko społeczno - pedagogiczne1186 Robert Woźniak

15/15196Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki a ich osiągnięcia z tego
przedmiotu w pierwszym roku nauki

1187 Elżbieta Jaroni

15/15055Wpływ nauczania wielopoziomowego na rozwój myślenia twórczego oraz
poziom osiągnięć matematycznych uczniów klas początkowych

1188 Elżbieta Jaroni

15/15418Wpływ nauczania integralnego na wyniki kształcenia środowiskowego
uczniów klasy pierwszej

1189 Nadzieja Cybulska

15/15056Wpływ zróżnicowanej nauki domowej na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska  społeczno-przyrodniczego w kl. III

1190 Franciszek Bereźnicki

15/14701Psychospołeczne wyznaczniki miejsca w strukturze nieformalnej dzieci z klas
II i III

1191 Aleksander Bielawiec

15/15479Rola ilustracji w literaturze dziecięcej1192 Kazimierz Suszek

15/15743Działalność pisarska i chrześcijańska myśl wychowawcza o. Jacka
Woronieckiego (1878-1949)

1193 Danuta Koźmian

15/14702Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną i wyniki w nauce uczniów klas
pierwszych w środowisku małomiasteczkowym

1194 Zdzisław Zacha

127/1015Preferowany przez rodziców styl wychowania a przejawiane postawy
interpersonalne u dzieci w wieku gimnazjalnym

1195 Włodzimierz Krysiak

15/15523Poziom procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1196 Elżbieta Jaroni

68/826Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

1197 Elzbieta Jaroni

15/15706Ocena podręczników szkolnych z przedmiotów ogólnokształcących przez
nauczycieli i uczniów klas III szkoły podstawowej

1198 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15057Rola swobodnych tekstów w rozwoju umiejętności językowych i twórczego
myślenia

1199 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15480Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Publicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie w latach 1977-1998

1200 Danuta Koźmian

15/14492Rola dramy w rozwoju twórczego myślenia uczniów / na przykładzie klasy
trzeciej szkoły podstawowej/

1201 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14703Efektywność metody "kruszenia" stosowanej w kształceniu matematycznym
uczniów klas początkowych /na przykładzie klasy III/

1202 Elżbieta Jaroni

15/15058Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami Obowiązkowymi1203 Danuta Bielawska

15/14842Działalność i poglądy pedagogiczne Jana Władysłąwa Dawida (1859-1914)1204 Danuta Koźmian

15/15420Dojrzałość szkolna dzieci do nauki czytania i pisania1205 Aleksander Bielawiec

15/15577Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje (na podstawie w ZSP nr 2 w Szczecinie)

1206 Edward Radecki

15/15059Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawraczyńskiego (1882-1974)1207 Danuta Koźmian

15/15197Indywidualizacja pracy lekcyjno - domowej z języka polskiego w klasie
trzeciej

1208 Franciszek Bereźnicki

127/1016Aspiracje życiowe studentów piątego roku pedagogiki wczesnoszkolnej
Uniwersytetu Szczecińskiego

1209 Kazimierz Wenta

15/15804Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Wawrowie woj.. Gorzowskie w latach 1945-1999

1210 Danuta Koźmian

15/15419Rozwój wyobraźni w procesie edukacji wczesnoszkolnej1211 Janina Świrko - Pilipczuk

127/979Działalność dydaktyczna,wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach w latach 1956 - 2001

1212 Danuta Koźmian

15/14843Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na sukcesy szkolne uczniów
klas propedeutycznych w zróżnicowanych środowiskach lokalnych

1213 Zdzisław Zacha

15/14844Wpływ taktu pedagogicznego na powodzenia uczniów w młodszym wieku
szkolnym

1214 Andrzej Sowiński

15/15347Czynniki różnicujące poziom słownictwa uczniów klasy II1215 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15660Poziom samodzielności uczniów kończących szczebel nauczania
początkowego i wybrane czynniki go różnicujące

1216 Janina Świrko - Pilipczuk



15/14845Ewaluacja w nauczaniu początkowym - konsekwencje pedagogiczne ( na
podstawie badań w I Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół
Szkoły w Policach )

1217 Edward Radecki

15/15421Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

1218 Włodzimierz Krysiak

15/15060Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
kl. I z mowy ojczystej

1219 Franciszek Bereźnicki

15/14435Twórczość dziecięca1220 Wiesław Andrukowicz

15/15707Działalność i poglądy pedagogiczne Władysława Przanowskiego /1880-1937/1221 Danuta Koźmian

127/1187Przystosowanie dziecka 3 - letniego do przedszkola1222 Kazimierz Jaskot

15/15061Obciążenia uczniów kl I-III zajęciami obowiązkowymi1223 Danuta Bielawska

15/15578Zainteresowania dzieci uzależnionych1224 Danuta Bielawska

15/14632Wychowanie obywatelskie w poglądach społeczno - pedagogicznych Heleny
Witkowskiej (1870-1938)

1225 Danuta Koźmian

15/15198Wpływ atmosfery życia rodzinnego na stosunki interpersonalne w klasie1226 Andrzej Sowiński

127/980Postawy czytelnicze uczniów klas młodszych1227 Franciszek Bereźnicki

15/15062Nagradzanie i karanie wychowawcze w opinii dzieci i rodziców1228 Aleksander Bielawiec

15/15199Rola reprezentacji graficznych w kształtowaniu umiejętności rozwiązywania
zadań tekstowych w klasie

1229 Elżbieta Jaroni

15/14436Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1230 Zdzisław Zacha

15/15063Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 6-letnie1231 Kazimierz Jaskot

127/1017Dziecko, kobieta i rodzina w pracach Karola Wojtyły1232 Danuta Koźmian

127/1188Media w kształceniu zintegrowanym w środowisku wiejskim1233 Kazimierz Wenta

68/827Samodzielność a rozwój mowy dzieci sześcioletnich.1234 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15064Nagrody i kary stosowane w domu rodzinnym i w szkole w opinii rodziców i
dzieci

1235 Aleksander Bielawiec

15/14633System edukacji wobec problemu bezrobocia. Studium na przykładzie
typowych szkół podstawowych

1236 Jerzy Materne

32/393Rozwój procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne dzieci klas
początkowych z matematyki /na przykładzie klasy II/.

1237 Elżbieta Jaroni

15/14634Analiza dokuczliwości zawodu nauczyciela w percepcji nauczycielek o
różnym stażu pracy

1238 Anna Wolska

15/15065Obciążenie uczniów klas I - III zajęciami obowiazkowymi1239 Danuta Bielawska

15/14846Powodzenie szkolne a samorealizacja uczniów klas ósmych szkoły
podstawowej

1240 Andrzej Sowiński

127/1018Kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne w Szwecji, w Niemczech i w
Polsce

1241 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15281Wpływ nauczania problemowego na wyniki nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie II

1242 Nadzieja Cybulska

15/14635Schematy nauczycielskie i ich konsekwencje w nauczaniu1243 Sylwia Seul - Michałowska

15/14636Monizm czy pluralizm wychowawczy współczesnej szkoły w Polsce? Studium
Empiryczno - Teoretyczne

1244 Jerzy Materne

15/15200Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
1 w Witnicy w latach 1945-1996

1245 Danuta Koźmian

15/15348Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym a ich
upodobania muzyczne

1246 Sowiński Andrzej

15/14847Rodzina a osiągnięcia szkolne uczniów1247 Kazimierz Suszek

15/15481Swobodna ekspresja plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym1248 Kazimierz Suszek

15/14437Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych
/na przykładzie klasy II/

1249 Elżbieta Jaroni

15/14771Integracja w nauczaniu początkowym a osiągnięcia szkolne uczniów ( na
przykładzie klas III )

1250 Elżbieta Jaroni

32/394Postawy spoęłczne wobec terapii i rehabilitacji w warsztacie terapii
zajęciowej.

1251 Władysław Dykcik

15/15066Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 7-letnie1252 Kazimierz Jaskot



15/15254Uczenie się przez rozwiązywanie problemów z języka polskiego w klasie
drugiej

1253 Franciszek Bereźnicki

15/14704Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów z języka
polskiego w klasie drugiej

1254 Franciszek Bereźnicki

15/14848Wpływ postawy nauczyciela na adaptację ucznia1255 Sylwia Seul - Michałowska

15/14637Atmosfera wychowawcza klasy szkolnej a umiejętność rozwiązywania przez
uczniów konfliktów w zespole klasowym

1256 Andrzej Sowiński

15/15201Wpływ rozwiązywania zadań tekstowych typu problemowego na osiągnięcia
szkolne uczniów z matematyki w klasie pierwszej

1257 Franciszek Bereźnicki

15/14772Kultura pedagogiczna rodziców1258 Wiesław Andrukowicz

127/1189Preferowany styl wychowania w rodzinie a ukształtowane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym.

1259 Włodzimierz Krysiak

15/15579Rozwój sprawności ruchowych dzieci 6-letnich1260 Danuta Bielawska

15/15805Autorytet nauczyciela współczesnej szkoły podstawowej. Studium w aspekcie
pedeutolodii

1261 Jerzy Materne

127/1190Myśl społeczno - pedagogiczna ks. Stanisława Konarskiego ( 1700 - 1773 )i
jej aktualność

1262 Danuta Koźmian

15/15067Wpływ metod ćwiczenia pamięci na jej usprawnienie i rozwój w grupie dzieci
sześcioletnich

1263 Ryszard Stachowski

15/15422Wpływ nauczania integralnego na wyniki dydaktyczne edukacji przyrodniczej
dzieci sześcioletnich

1264 Nadzieja Cybulska

15/15423Psychospołeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej1265 Aleksander Bielawiec

127/1152Współpraca szkoły z rodziną1266 Robert Woźniak

127/1191Działalność i myśl pedagogiczna Antoniego Bolesława Dobrowolskiego (
1872 - 1954 )

1267 Danuta Koźmian

15/15806Rola współczesnego domu Pomocy Społecznej. Studium w aspekcie
percepcji własnej sytuacji życiowej pensjonariuszy typowego Domu Pomocy

1268 Jerzy Materne

15/14638Wpływ dramy na rozwój aktywności twórczej i umiejętności językowych
uczniów klas początkowych

1269 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15661Zapotrzebowanie na ruch dzieci sześcio i siedmioletnich1270 Wiesłąw Andrukowicz

127/1153Postawy rodzicielskie a przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w
szkole

1271 Franciszek Bereźnicki

15/15255Uczenie się przez rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

1272 Franciszek Bereźnicki

15/15068Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie klasy
trzeciej)

1273 Maria Węglińska

15/15069Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną i sukcesy w nauce
uczniów kl. I szkół podstawowych gminy Sianów

1274 Zdzisław Zacha

15/15070Dziecko jako przedmiot wiedzy i zainteresowań współczesnych nauczycieli
klas 1-3. Studium w aspekcie dewiacji postępowania dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

1275 Jerzy Materne

15/15071Świadomość rodziców a poszanowanie prawa do czasu wolnego dziecka
sześcioletniego

1276 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15072Psychologiczne aspekty pracy pedagogicznej nauczyciela a stosunek
uczniów klas I-III do szkoły

1277 Ryszard Stachowski

15/15073Świadomość rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie prawa
dziecka do wypoczynku

1278 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15425Rozwijanie wyobraźni w procesie edukacji wczesnoszkolnej1279 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14493Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na osiągnięcia w nauce z języka
polskiego w klasie II szkoły podstawowej

1280 Franciszek Bereźnicki

15/15424Rozwój wyobraźni w procesie edukacji wczesnoszkolnej1281 Janina Świrko - Pilipczuk

68/828Rozwój wybranych właściwosci psychicznych a dojrzałosć szkolna dzieci
6-letnich.

1282 Elżbieta Jaroni

68/860Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Będargowie Gmina Kołbaskowo w latach 1946-2001.

1283 Danuta Koźmian

15/15074Wpływ dojrzałości szkolnej na osiągnięcia szkolne uczniów1284 Wiesław Andrukowicz

15/15075Rola rodziny w zaspokojeniu potrzeb dziecka1285 Wiesław Andrukowicz

15/15807Czynniki rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów klasy trzeciej1286 Janina Świrko - Pilipczuk



15/15076Motywacje szkolne uczniów w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie klas
III)

1287 Maria Węglińska

15/15426Nauczanie integralne a efekty dydaktyczne edukacji przyrodniczej uczniów
klasy trzeciej

1288 Nadzieja Cybulska

15/15580Działalność i pisarstwo pedagogiczne Klementy z Tańskich-Hoffmanowej
/1798-1845/

1289 Danuta Koźmian

13/461Stosunek dzieci w wieku szkolnym do telewizyjnej reklamy / na przykładzie
uczniów klas III i V/.

1290 Maria Węglińska

15/14849Czynniki warunkujące samopoczucie ucznió klas I-III w szkole1291 Danuta Bielawska

15/15282Dojrzałość do uczenia się matematyki a środowisko1292 Elżbieta Jaroni

15/15202Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych u uczniów klas
początkowych /na przykładzie klasy I/

1293 Elżbieta Jaroni

15/15524Upodobania dzieci dotyczące szaty graficznej wydawnictw dziecięcych1294 Maria Radomska - Tomczuk

15/15203Indywidualizacja pracy domowej z języka polskiego w kl. Trzeciej1295 Franciszek Bereźnicki

15/15581Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów w klasie drugiej Szkoły Podstawowej

1296 Franciszek Bereźnicki

15/15582Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci kl. I, II, III w Szkole Podstawowej w
Nowogardzie w oparciu o fragment utworu C. Saint - Saensa "Karnawał
Zwierząt"

1297 Bohdan Boguszewski

15/15708Przygotowanie studentów pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego do
zmiennej praktyki edukacyjnej

1298 Janina Świrko - Pilipczyk

68/861Poziom rozumienia norm moralnych przez dzieci 6-letnie.1299 Kazimierz Jaskot

15/15077Rodzina dziecka wczesnoszkolnego jako środowisko wychowawcze1300 Robert Woźniak

15/15078Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 w Słupsku w latach 1945-1995

1301 Danuta Koźmian

15/15204Inscenizacja jako metoda rozwijania aktywności twórczej i umiejętności
językowych uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej

1302 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15662Świadomość nauczyciela klas początkowych w zakresie samodzielności
własnej uczniów w procesie edukacji

1303 Janina Świrko - Pilipczuk

68/829Rozwój samodzielnośći dzieci w młodszym wieku szkolnym w sytuacjach
szkolnych i pozaszkolnych w środowisku miejskim i wiejskim.

1304 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15808Rozwój wybranych procesów poznawczych a gotowość do podjęcia zadań
szkolnych przez dzieci 6-letnie

1305 Elżbieta Jaroni

15/15079Wpływ ojca na kształtowanie się osobowości dziecka i jego dorosłe życie1306 Ryszard Stachowski

15/14639Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie agresywne dzieci w
wieku przedszkolnym

1307 Krystyna Murawska

15/15663Edukacja ekologiczna a stan świadomości ekologicznej uczniów klasy drugiej
/na przykładzie środowiska społeczno - przyrodniczego/

1308 Nadzieja Cybulska

15/15583Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje

1309 Edwrd Radecki

15/14494Wpływ dramy na rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych
na przykładzie klasy trzeciej szkoły podstawowej

1310 Janina Świrko - Pilipczuk

68/761Działalność naukowo - badawcza i dydaktyczno - wychowawcza
Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1995-1997.

1311 Danuta Koźmian

15/15525Świadomość ekologiczna uczniów klas pierwszych1312 Nadzieja Cybulska

15/15526Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych ( na przykładzie klas pierwszych )

1313 Elżbieta Jaroni

68/830Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałosć szkona dzieci
6-letnich.

1314 Elżbieta Jaroni

15/15283Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym /na przykładzie
środowiska wiejskiego/

1315 Maria Węglińska

15/15664Działalność pedagogiczna i naukowa prof.. Jana Hulewicza w latach
1907-1980

1316 Danuta Koźmian

15/15284Zależność efektów dydaktycznych z języka polskiego w klasie trzeciej od
pracy nauczyciela

1317 Maria Węglińska

15/15584Działalność i dorobek naukowy w zakresie historii wychawania Lukasza
Kurdybachy (1907-1972)

1318 Danuta Koźmian

15/15744Helena Radlińska (1879-1954) jako twórczyni pedagogiki społecznej w
Polsce

1319 Danuta Koźmian



15/15205Wpływ postaw rodzicielskich na atmosferę wychowawczą rodziny1320 Andrzej Sowiński

15/15080Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi1321 Danuta Bielawska

15/15427Poziom samodzielności w zabawach tematycznych dzieci sześcioletnich1322 Wiesław Andrukowicz

15/15256Umiejętnoścć korzystania ze środków upowszechniania informacji jako
przygotowania do samokształcenia uczniów klas początkowych

1323 Józefa Krupa

15/15206Inscenizacja jako metoda rozwoju myślenia twórczego i umiejętności
językowych

1324 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15585Wpływ kształcenia wielostronnego na rozwój zdolności myślenia i
umiejętności wypowiadania się uczniów w klasie III Szkoły Podstawowej

1325 Franciszek Bereźnicki

15/15809Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną1326 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15082Twórczość plastyczna dzieci inspirowana literaturą1327 Maria Radomska - Tomczuk

15/14438Telewizja jako element współczesnego środowiska wychowawczego w życiu
dzieci klas początkowych

1328 Zdzisław Błażejewski

15/15709Płeć a zainteresowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym1329 Maria Węglińska

68/831Rozwój wybranych właściwości psychicznych a dojrzałość szkolna dzieci
sześcioletnich.

1330 Elżbieta Jaroni

15/14640Pedagogika państwowa i jej propagowanie na łamach "Głosu
Nauczycielskiego" w latach 1926-1939

1331 Danuta Koźmian

15/15665Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
4 im. H. Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1946-1998

1332 Danuta koźmian

68/832Wpływ zabaw dydaktycznych z zakresu "Poznawania przyrody" na efekty
kształcenia przyrodniczego u dzieci 6 letnich.

1333 Nadzieja Cybulska

127/1020Zachowania agresywne dzieci w młodszym wieku szkolnym1334 Franciszek Bereźnicki

15/14850Stosunki interpersonalne w klasach integracyjnych1335 Krystyna Murawska

68/833Bajka a twórczość dziecka.1336 Wiesław Andrukowicz

15/15482Koncepcja pedagogiczna Rudolfa Steinera /1861-1925/ jej recepcja w Polsce
w latach dziewięćdziesiątych

1337 Danuta Koźmian

15/14641Atmosfera wychowcza klasy i jej wpływ na przestrzeganie przez uczniów
społecznych norm postępowania

1338 Andrzej Sowiński

68/834Percepcja wartości u dzieci w wieku przedszkolnym.1339 Wiesław Andrukowicz

15/14851Czynniki warunkujące samopoczucie dziecka klas I-III w szkole1340 Danuta Bielawska

15/15428Rozwijanie wyobrażeń w procesie edukacji wczesnoszkolnej1341 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15666Wpływ kształcenia wielostronnego na zdolności myślenia i umiejetności
wypowiadania się uczniów klas początkowych

1342 Franciszek Bereźnicki

15/15745Rozwój procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z klas
początkowych (na przykładzie klasy I)

1343 Elzbieta Jaroni

15/15586Twórczość plastyczna dziecka 6-letniego1344 Wiesław Andrukowicz

15/15810Współdecydowanie dzieci w sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych
przedszkola a rozwój ich samodzielności

1345 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15083Rewalidacja dzieci z zespołem downa na podstawie przedszkola specjalnego
w Koszalinie

1346 Helena Łaś

15/15587Wiedza nauczycieli i samowiedza uczniów o ich neurotyczności1347 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14852Wpływ metody czynnościowej na poziom matematycznego kształcenia
uczniów klasy pierwszej

1348 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15084Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w młodszym wieku szkolnym w
szkołach podstawowych Koszalina

1349 Zdzisław Zacha

15/14439Poziom umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych przez
uczniów klasy III pod wpływem działań dydaktycznych nauczyciela

1350 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15710Odbiór bajek telewizyjnych przez dzieci 8-9 letnie1351 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15285Wpływ środowiska rodzinnego na zainteresowanie czytelnicze dzieci1352 Wiesław Andrukowicz

15/15527Wiedza matek o motywackjach szkolnych uczniów w młodszym wieku1353 Maria Węglińska

15/15349Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Pedagogicznej
nr 1 im. Zdobywców Wa

1354 Danuta Koźmian

32/395Style komunikowania się nauczyciela z uczniami w procesie nauczania -
uczenia się.

1355 Janina Parafiniuk - Soińska



15/15286Środowisko lokalne a dojrzałość do nauki uczenia się matematyki w szkole1356 Elżbieta Jaroni

15/15429Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasach początkowych

1357 Franciszek Bereźnicki

15/14705Sposoby rozwijania myślenia twórczego i umiejętności językowych w
młodszym wieku szkolnym

1358 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15085Przygotowanie dzieci dzo nauki czytania i pisania w klasie pierwszej1359 Aleksander Bielawiec

15/14744Nauczanie początkowe na łamach czasopisma "Praca szkolna w latach
1922-1937"

1360 Robert Jankowski

68/762Rozwód jako zjawisko społeczne.1361 Jerzy materne

15/15811Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci 6-letnich1362 Franciszek Bereźnicki

15/14642Udział dorosłych (rodziców, nauczycieli) w adaptacji uczniów do zmian w
sytuacji szkolnej

1363 Sylwia Seul - Michałowska

15/15350Oddziaływanie telewizyjnych audycji muzycznych na upodobania muzyczne
młodzieży

1364 Andrzej Sowiński

15/15086Koncepcja wychowania przedszkolnego i jego propagowanie na łamach
czasopisma "wychowanie w przedszkolu" w latach 1948-1961

1365 Danuta Koźmian

15/14853Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
Nr4 w Policach imienia majora Henryka Sucharskiwgo w latach 1952-1996

1366 Danuta Koźmian

15/15087Aktualne oczekiwania społeczne dotyczące roli zawodowej nauczyciela1367 Jerzy Materne

68/835Działania usamodzielniające w procesie edukacji wczesnoszkolnej.1368 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14440Przystosowanie dzieci klas pierwszych do wymagań szkolnych1369 Kazimierz Jaskot

127/1154Agresja jakos mechanizm zagrożenia ładu społecznego1370 Kazimierz Jaskota

15/15812Problemy współczesnego wychowania społecznego dzieci. Studium na
przykładzie uczniów klas niższych

1371 Jerzy Materne

127/1192Preferowany styl wychowania w rodzinie a przejawiane postawy
intrapersonalne u dzieci w średnim wieku szkolnym

1372 Włodzimierz Krysiak

15/14495Wpływ nauczania zróżnicowanego na osiągnięcia szkolne z matematyki w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

1373 Franciszek Bereźnicki

15/14706Postawy interpersonalne a preferowany przez rodziców styl wychowania1374 Włodzimierz Krysiak

15/14441Opinie nauczycieli klas I - III o treści i formach dokształcania1375 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14643Wpływ atmosfery wychowawczej klasy na zachowania prospołeczne uczniów
szkoły podstawowej

1376 Andrzej Sowiński

15/15088Dojrzałość psychospołeczna dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej1377 Aleksander Bielawiec

127/1193Kształtowanie ustroju szkolnego we francji w drugiej połowie dwudziestego
wieku

1378 Danuta Koźmian

15/15089Wpływ ćwiczeń graficznych na rozwój sprawności manualnej dziecka
sześcioletniego

1379 Ryszard Stachowski

15/15207Metodyci dostrzegania i rozwiązywania problemów wśród uczniów klasy III
szkoły podstawowej

1380 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15090Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci sześcioletnich objętych
jednorocznym oddziaływaniem stymulująco-korekcyjnym przedszkola

1381 Helena Łaś

15/14496Wpływ dramy na rozwijanie myślenia twórczego uczniów klasy trzeciej szkoły
podstawowej

1382 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15351Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1383 Włodzimierz Krysiak

15/15430Autorytet wychowawcy klasy a inernalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

1384 Włodzimierz Krysiak

15/14707Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów z matematyki w
klasie trzeciej

1385 Franciszek Bereźnicki

15/15483Oddziaływanie muzyki na psychikę dziecka1386 Maria Radomska - Tomczuk

127/1021Geneza, rozwój i idee pedagogiki narodowej w Polsce międzywojennej1387 Danuta Koźmian

15/15528Rozwój poznawczy a osiągnięcia matematyczne uczniów z klas
początkowych (na przykładzie klasy I)

1388 Elżbieta Jaroni

15/15431Rodzaj placówki wychowania przedszkolnego do której uczęszczały dzieci
jako czynnik różnicujący poziom ich dojrzałości do uczenia się matematyki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej

1389 Elżbieta Jaroni



15/14644Funkcja wychowawcza rodziny w interpretacji pedagogiki narodowej u
schyłku XIX i na początku XX wieku

1390 Danuta Koźmian

15/15287Wpływ pracy nauczyciela na efekty dydaktyczne uczniów klasy II z języka
polskiego

1391 Maria Węglińska

15/14497Wpływ stylu oddziaływania wychowawczego w rodzinie na poziom
znajomości roli matki i ojca przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

1392 Kazimierz Jaskot

15/14498Nauczanie zróżnicowane na lekcjach języka polskiego w klasie drugiej1393 Franciszek Bereźnicki

15/14645Świadomość pedagogiczna współczesnych nauczycieli polskich . Analiza
sposobu podstawowych pojęć pedagogicznych

1394 Jerzy Materne

15/15452Udział rodziny w wyrównywaniu startu szkolnego dziecka1395 Wiesław Andrukowicz

15/15257Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych w szkołach niepublicznych /
na podstawie badań przeprowadzonych w Społecznej Szkole Podstawowej nr
1 STO w Szczecinie

1396 Edward Radecki

15/14646Współpraca szkoły z rodzicami w środowisku wielkomiejskim1397 Zdzisław Błażejewski

15/15529Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na wyniki kształcenia uczniów
ze środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

1398 Nadzieja Cybulska

15/15746Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów z
klas początkowych

1399 Elżbieta Jaroni

15/15667Rozwój umiejętności planowania a wzrost poziomu samodzielności uczniów
klasy trzeciej szkoły podstawowej

1400 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14745Rodziny problemowe a wypowiedzi plastyczne dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1401 Maria Radomska - Tomczuk

15/14854Niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i
rozwiązywania problemów i ich wpływ na rozwój zdolności twórczych i
umiejętności językowych uczniów klas początkowych

1402 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15091Rola swobodnych tekstów w rozwoju myślenia twórczego i zdolności
językowych

1403 Janina Świrko - Pilipczuk

13/429Rola wiary i wartości w zyciu dziecka.1404 Wiesław Andrukowicz

15/15747Rozwój aktywności twórczej uczniów na zajęciach edukacyjnych w klasie
trzeciej

1405 Franciszek Bereźnicki

68/836Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania ze środowiska
społęczno - pzryrodniczego uczniów klasy pierwszej.

1406 Nadzieja Cybulska

15/15092Ocena ilustracji przez dzieci w młodszym wieku szkolnym1407 Maria Radomska - Tomczuk

13/463Stopień samodzielności dzieci w wieku wczesnoszkolnym a aktywność
tworcza.

1408 Wiesław Andrukowicz

15/14708Sposoby rozwijania myślenia twórczego i umiejętności językowych uczniów
(na przykładzie kl. III SP)

1409 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15352Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania problemów i ich efektywność
w zakresie zdolności myślenia i umiejętności językowych

1410 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15588Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci kl. I, II, III w Szkole Podstawowej w
Nowogardzie w oparciu o fragment utworu C. Saint - Saensa "Karnawał
Zwierząt"

1411 Bohdan Boguszewski

15/14647Praca domowa z języka polskiego w klasie drugiej. Zadawanie, kontrola i
ocena w teorii i praktyce edukacyjnej na podstawie badań przeprowadzonych
w sz. Podst. Nr 10 w Stargardzie Szcz. W latach 1995/96

1412 Edward Radecki

15/15093Rolaych tekstów w rozwoju umiejętności językowych i twórczego myślenia1413 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14648Szkoła jako czynnik rozwoju zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1414 Danuta Bielawska

15/15432Kształtowanie i rozwijanie samodzielności uczniów w młodszym wieku
szkolnym

1415 Wiesław Andrukowicz

15/15589Umiejętność planowania jako element samodzielności dzieci w wieku
przedszkolnym

1416 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1022Zainteresowania uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej1417 Franciszek Bereźnicki

127/981Działalność artystyczna i kulturalna kapeli dudziarskiej działającej przy
Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w latach 1985 - 2001

1418 Danuta Koźmian

15/15813Role społeczne nauczyciela wiejskiego1419 Wiesław Andrukowicz

15/15668Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
7 im. St. Żeromskiego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1954-1998

1420 Danuta Koźmian

15/15711Uczniowie zdolni w sytuacjach szkolnych1421 Janina Parafiniuk - Soińska



15/14746Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach j. polskiego w klasie II1422 Franciszek Bereźnicki

15/15288Niektóre czynniki różnicujące wypowiedzi dzieci 6-letnich1423 Maria Węglińska

15/14442Rola domu dziecka jako środowiska wychowawczego w przystosowaniu
swych wychowanków do pełnienia ról rodzinnych

1424 Zdzisław Błażejewski

15/14709Sposoby inspirowania myślenia twórczego i umiejętności językowych
uczniów klas młodszych

1425 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15669Uwarunkowanie środowiskowe czynności samoobsługowych dzieci 6-letnich1426 Wiesław Andrukowicz

15/15670Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
dzieci w młodszym wieku szkolnym

1427 Elżbieta Jaroni

68/862Wpływ indywidualizacji pracy domowej na osiągnięcia szkolne uczniów klasy
trzeciej.

1428 Franciszek Bereźnicki

127/1023Metody nauczania a rozwój twórczego myślenia dzieci w klasie trzeciej szkoły
podstawowej

1429 Franciszek Bereźnicki

15/14443Efektywność działań i czynności nauczyciela i uczniów sprzyjających
dokonywaniu samokontroli i samooceny ( na przykładzie kl. I SP)

1430 Elżbieta Jaroni

15/15530Postawy i motywy dzieci w młodszym wieku szkolnym do nauki (analiza
porównawcza wypowiedzi dzieci i ich matek)

1431 Maria Węglińska

15/15590Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci klasy I, II, III szkoły podstawowej nr
66 w Szczecinie

1432 Bohdan Boguszewski

15/15591Wpływ wielostronnego aktywizowania na przygotowanie dzieci sześcioletnich
do nauki szkolnej

1433 Franciszek Bereźnicki

15/15484Rodziny problemowe a wypowiedź plastyczna dziecka w młodszym wieku
szkolnym

1434 Kazimierz Suszek

127/1024Dziełalność organizacji studenckich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach
1985 - 2000

1435 Danuta Koźmian

127/1155Funkcje samorządu uczniowskiego w opinii młodzieży gimnazjalnej1436 Robert Woźniak

32/396Style działalności nauczyciela a osiągnięcia dydaktyczne uczniów.1437 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15094Wpływ wychowawcy klasy jako osoby znaczącej na kształtowanie postaw
społecznych dzieci w śrdnim wieku szkolnym

1438 Włodzimierz Krysiak

15/15208Uczęszczanie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego jako czynnik
różnicujący osiągnięcia z matematyki w kl. I szkoły podstawowej

1439 Elżbieta Jaroni

15/15095Wpływ współpracy rodziny ze szkołą na proces adaptacji do dalszej nauki na
progu przejścia z klasy III do IV w wybranych szkołach podstawowych w
Skarszewach

1440 Zdzisław Zacha

15/15258Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych szkół niepublicznych np..
Badań w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie
w latach 1997-1998

1441 Edward Radecki

15/15592Samodzielność uczniów klas poczatkowych w świadomości nauczycieli1442 Janina Świrko - Pilipczuk

32/397Wpływ dramy na osiągnięcia uczniów kl. I.1443 Franciszek Bereźnicki

15/15096Czynniki wpływające na pozycję dziecka w szkole publicznej1444 Robert Woźniak

15/14499Wychowanie narodowe w poglądach pedagogicznych Władysława Mariana
Borowskiego /1875-1939/

1445 Danuta Koźmian

15/15353Działalność i poglądy pedagogiczne Samuela Dicksteina (1851-1939)1446 Danuta Koźmian

15/15097Wpływ twórczej aktywności na przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki
szkolnej w zakresie mowy

1447 Franciszek Bereźnicki

127/1156Działalność społeczno - oświatowa i poglądy pedagogiczne Aleksandra
Świętochowskiego ( 1849 - 1938 )

1448 Danuta Koźmian

15/15814Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne uczniów
kończących edukację wczesnoszkolną

1449 Elżbieta Jaroni

15/15098Postawy społeczne wobec osób upośledzonych umysłowo1450 Helena Łaś

13/430Wpływ dramy na przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.1451 Franciszek Bereźnicki

15/15671Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy pierwszej /na przykładzie środowiska społeczno - przyrodniczego/

1452 Nadzieja Cybulska

15/15354Środowiskowe uwarunkowania procesu adaptacji dzieci do środowiska
przedszkola

1453 Zdzisław Błażejewski

15/15485Czytelnictwo uczniów klas trzecich1454 Franciszek Bereźnicki

15/15099Status i rola dziecka w rodzinie wielkomiejskiej a jego przystosowanie w
przedszkolu

1455 Stanisław Wawryniuk



15/14444Rola dramy w rozwijaniu myślenia twórczego uczniów na lekcjach języka
polskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

1456 Franciszek Bereźnicki

127/1025Myślenie twórcze uczniów w opinii nauczycieli klas początkowych1457 Bereźnicki Franciszek

68/863Nauczanie zintegrowane w klasach początkowych w opinii nauczycieli,
uczniów i rodziców.

1458 Franciszek Bereźnicki

15/15289Wpływ nauczania problemowego na efekty dydaktyczne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w kl. III

1459 Nadzieja Cybulska

15/15100Metody i formy pracy z uczniem zdolnym w szkołach publicznych i
społecznych Koszalina

1460 Zdzisław Zacha

15/15593Wrażliwość na muzykę artystyczną uczniów klasy I, II, III w wiejskiej szkole
podstawowej

1461 Bohdan Boguszewski

15/15259Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych szkół niepublicznych / na
przykładzie badań w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa
Społecznego "Szkoła 2000" w Szczecinie w latach 1997/98

1462 Edward Radecki

15/14855Kontakt ze sztuką współczesną a stopień kreatywności prac plastycznych
dzieci

1463 Maria Radomska - Tomczuk

15/14856Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie trzeciej1464 Franciszek Bereżnicki

15/14649Czynniki determinujące komunikację w klasie1465 Sylwia Seul - Michałowska

127/1157Kształcenie i wychowanie dziewcząt w poglądach Marceliny Darowskiej (
1827 - 1911 )

1466 Danuta Koźmian

15/15486Elementy muzyki wyrażane językiem plastyki przez dzieci dziewięcioletnie1467 Maria Radomska - Tomczuk

15/15672Wpływ gier dydaktycznych na kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci
6-letnich

1468 Wiesław Andrukowicz

68/837Wpływ gier problemowych na osiągnięcia szkolne klasy III.1469 Franciszek Bereźnicki

127/1194Twórcy odmian koncepcji samorządu uczniowskiego w XX wieku ( na
wybranych przykładach )

1470 Danuta Koźmian

15/14857Czynniki wpływające na tradycję dziecka w klasie szkolnej1471 Kazimierz Suszek

15/15355Rodzina w świadomości wychowanków domów dziecka1472 Bazyli Baran

15/14747Opinie i oczekiwania uczniów klas trzecich i siódmych wobec nauczycieli1473 Janina Parafiniuk - Soińska

13/464Świadomość ekologiczna uczniów klas drugich.1474 Nadzieja Cybulska

15/15748Rozwijanie aktywności twórczej na zajęciach edukacyjnych w klasie III1475 Franciszek Bereźnicki

15/14445Percepcja społecznych wartości uniwersalnych w oparciu o prawdę, dobro i
piękno

1476 Wiesław Andrukowicz

127/982Rodzina w nauczaniu kościoła katolickiego. Studium w aspekcie
współczesnej rodziny polskiej

1477 Jerzy Materne

15/15815Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania przyrodniczego dzieci
6-letnich

1478 Nadzieja Cybulska

15/15101Środowisko społeczno - wychowawcze uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Osieku

1479 Aleksander Bielawiec

68/838Zabawy tematyczne jako czynnik rozwoju samodzielności dzieci
sześcioletnich.

1480 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15673Dezintegracja rodziny a potrzeby dzieci1481 Andrukowicz Wiesław

32/398Kobiety jako współtwórczynie pedagogiki w okresie międzywojennym
/1919-1939/.

1482 Danuta Koźmian

15/14650Wpływ techniki swobodnych tekstów na rozwój zdolności twórczych i
umiejętności językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym

1483 Janina Świrko - Pilipczuk

13/465Rodzina i szkoła jako środowisko wychowawcze w poglądach Fryderyka
Wilhelma Foestera /1869-1966/.

1484 Danuta Koźmian

15/14651wnych pracowników PGR jako środowisko wychowawcze uczniów klas
początkowych

1485 Zdzisław Błażejewski

68/864Ocena realizacji reformy edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli,
rodziców i uczniów.

1486 Franciszek Bereźnicki

15/15356Autorytet wychowawczy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1487 Włodzimierz Krysiak

15/14500Oczekiwania uczniów i rodziców wobec nauczyciela nauczania
początkowego

1488 Kazimierz Jaskot

68/763Działalność dydaktyczna i artystyczna Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Świnoujściu w latach 1985-2000.

1489 Koźmian Danuta



15/15102Rozwiązywanie problemu trudności wychowawczych w średniomiejskiej
szkole podstawowej

1490 Stanisław Wawryniuk

15/15712Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas drugich w
nauczaniu zintegrowanym

1491 Franciszek Bereźnicki

68/865Kształtowanie świadomości ekologicznej w klasach trzecich szkoły
podstawowej.

1492 Franciszek Bereźnicki

15/15290Znaczenie wychowania przedszkolnego dla uzyskiwania przez dzieci
dojrzałości do uczenia się matematyki

1493 Elżbieta Jaroni

15/15103Obciążenie uczniów kl I-III zajęciami obowiązkowymi1494 Danuta Bielawska

15/14858Csamopoczucie uczniów klas I-III w szkole1495 Danuta Bielawska

13/466Trudności w realizacji założeń reformy w opinii nauczycieli klas
początkowych.

1496 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15104Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie szkolne dzieci klas III1497 Helena Łaś

15/15105Wpływ współpracy rodziny ze szkołą na start szkolny i sukcesy w nauce
uczniów klas I szkół podstawowych Koszalina

1498 Zdzisław Zacha

15/14652Poezja jako czynnik rozwoju zdolności twórczych i umiejętności uczniów w
młodszym wieku szkolnym

1499 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14446Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w szkołach podstawowych Gryfic1500 Zdzisław Zacha

68/866Ekspresja emocji u dzieci w klasach I-III podczas improwizacji muzycznej.1501 Kazimierz Wenta

15/15106Emocjonalna stosunek do nauki i motywacje szkolne dzieci w młodszym
wieku szkolnym

1502 Maria Węglińska

15/15357Atmosfera wychowawcza rodziny a upodobania muzyczne dziecka w
młodszym wieku szkolnym

1503 Andrzej Sowiński

15/15107Świadomość rodziców a respektowanie prawa dziecka do czasu wolnego1504 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15487Działalność i myśl pedagogiczna księdza Jana Bosko (1815-1888)1505 Danuta Koźmian

15/15108Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w młodszym wieku szkolnym w
szkołach podstawoweych gminy Sianów

1506 Zdzisław Zacha

15/15594Poziom wiedzy rodziców na temat dojrzałości szkolnej dziecka
siedmioletniego

1507 Wiesław Andrukowicz

15/15109Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie
małego miasta)

1508 Maria Węglińska

15/15110Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty dydaktyczne ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy I

1509 Nadzieja Cybulska

15/14748Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
32 w Szczecinie w latach 1955-1996

1510 Robert Jankowski

68/839Uwarunkowania rodzinne samodzielności dzieci 6-letnich.1511 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15816Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci sześcioletnich1512 Franciszek Bereźnicki

15/14653Działalność opiekuńczo - wychowawcza Domu Wczasów Dziecięcych
jednego z typów placówek opieki całkowitej

1513 Zdzisław Błażejewski

15/14710Wpływ rodziny na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w młodszym wieku
szkolnym w środowisku miejskim

1514 Zdzisław Zacha

15/15817Wpływ zabaw dydaktycznych na osiągnięcia szkolne uczniów klasy I ze
środowiska społeczno - przyrodniczego

1515 Nadzieja Cybulska

68/840Wpływ zabaw na twórczość dziecka sześcioletniego.1516 Wiesław Andrukowicz

15/15818Rodzice i nauczyciele w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym1517 Jerzy Materne

15/14501Wycieczki a wyniki nauczania środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów klasy drugiej

1518 Nadzieja Cybulska

32/379Rola rodziny w przestrzeganiu praw dziecka do informacji.1519 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15111Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci 7 letnie1520 Kazimierz Jaskot

15/15749Rola zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej1521 Radomska - Tomczuk Maria

15/14711Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania nauczycieli1522 Aleksander Bielawiec

15/15488Wpływ celów operacyjnych na osiągnięcia uczniów z języka polskiego w
klasie II

1523 Franciszek Bereźnicki

15/15112Wpływ gier dydaktycznych na umiejętności językowe i cechy myślenia
twórczego na przykładzie j. polskiego w klasie trzeciej

1524 Janina Świrko - Pilipczuk



32/399Preferowane, realizowane sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów
klas III i V.

1525 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14447Stosowanie zabaw dydaktycznych w procesie kształcenia matematycznego
uczniów klas początkowych a efekty dydaktyczne z matematyki (na
przykładzie klas trzecich)

1526 Elżbieta Jaroni

15/15595Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym i jego pedagogiczne
konsekwencje

1527 Edward Radecki

15/14773Gry dydaktyczne problemowe a efekty nauczania uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie II

1528 Nadzieja Cybulska

15/15260Dydaktyczne funkcjonowanie klas początkowych szkoły niepublicznej na
podstawie badań przeprowadzonych w katolickiej szkole podstawowej w
latach 1997-98

1529 Edward Radecki

15/15433Autorytet wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych dzieci w
średnim wieku szkolnym

1530 Włodzmierz Krysiak

15/14448Konflikty w pracy nauczycieli szkoły podstawowej1531 Kazimierz Jaskot

13/467Pokonywanie trudnosci w uczeniu się wychowanków Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Szczecinie.

1532 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1158Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych1533 Franciszek Bereźnicki

68/841Wpływ rozwiązywania problemów na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki
szkolnej.

1534 Franciszek Bereźnicki

15/15819Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów w młodszym wieku
szkolnym

1535 Franciszek Bereźnicki

68/842Wpływ rozwiązywania problemów przez dzieci sześcioletnie na
przygotowanie do nauki szkolnej.

1536 Franciszek Bereźnicki

68/867Aktywność plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.1537 Kazimierz Jaskot

15/15209Metody rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy IV szkoły podstawowej

1538 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15358Czynniki różnicujące start szkolny dzieci przedszkolnych1539 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15359Środowiskowe uwarunkowania procesów adaptacji uczniów klas pierwszych
do szkoły w środowisku małomiasteczkowym

1540 Zdzisław Błażejewski

15/15113Świadomość rodziców jako czynnik świadomego korzystania przez dzieci z
prawa do informacji i prawa do czasu wolnego

1541 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15114Percepcja przekazów telewizyjnych a czas wolny u dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1542 Kazimierz Suszek

15/14859Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli w środowisku wielkomiejskim1543 Zdzisław Błażejewski

15/15261Wpływ twórczej aktywności intelektualnej na osiągnięcia szkolne uczniów z
języka polskiego w klasie I

1544 Franciszek Bereźnicki

15/15674Czynniki wpływające na popularność dziecka w klasie szkolnej1545 Wiesław Andrukowicz

15/14860Wpływ stylu wychowania preferowanego przez rodziców na kształtowanie
postaw interpersonalnych dzieci w średnim wieku szkolnym

1546 Włodzimierz Krysiak

15/14712Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

1547 Włodzimierz Krysiak

15/14654Ocenianie uczniów klas początkowych w procesie lekcyjnym1548 Zdzisław Błażejewski

15/14502Rola dramy w rozwoju twórczego myślenia uczniów / na przykładzie klasy
trzeciej szkoły podstawowej/

1549 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14713O potrzebie wykorzystania komputera w nauczaniu początkowym1550 Elżbieta Jaroni

15/15820Rozwój wybranych procesów poznawczych a dojrzałość szkolna dzieci
sześcioletnich

1551 Elżbieta Jaroni

15/15115Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne dzieci1552 Ryszard Stachowski

127/983Rola rodziców w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym1553 Robert Woźniak

15/15116Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty nauczania uczniów z Poznawania
Przyrody" w klasie zerowej

1554 Nadzieja Cybulska

15/14861Oczekiwania i reakcje rodziców na osiągnięcia i trudności dzieci1555 Sylwia Seul - Michałowska

68/868Ocena opisowa w świetle opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.1556 Franciszek Bereźnicki

15/15117System wychowawczy Janusza Korczaka w świetle jego prac i wybranych
czasopism pedagogicznych okresu międzywojennego (1918-1939)

1557 Danuta Koźmian

15/15360Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a internalizacja norm grupowych
dzieci w młodszym wieku szkolnym

1558 Włodzimierz Krysiak



15/14655Percepcja dokuczliwości zawodu nauczyciela u nauczycieli uczących w
szkole i przedszkolu

1559 Anna Wolska

15/15291Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne uczniów klasy I z języka polskiego1560 Maria Węglińska

15/15596Wrażliwość na muzykę artystyczną dzieci kl. I, II, III ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I-go stopnia w Szczecinie

1561 Bohdan Boguszewski

15/15292Wpływ nauczania problemowego na efekty kształcenia uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie II

1562 Nadzieja Cybulska

68/843Wpływ zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania dzieci sześcioletnich z
"Poznawania przyrody".

1563 Nadzieja Cybulska

127/1195Działalność i myśl pedagogiczna Mieczysława Pęcherskiego ( 1908 - 1986 )1564 Danuta Koźmian

15/15361Róń muzycznych uczniów klas sprofilowanych1565 Bogdan Boguszewski

15/15210Wpływ gier dydaktycznych problemowych na efekty nauczania uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

1566 Nadzieja Cybulska

68/869Ocena opisowa w świetle opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.1567 Franciszek Bereźnicki

68/870Problemy z integracyjnością środowiskowo-społeczną dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie w mieście Koszalinie.

1568 Władysław Dykcik

15/15118Umiejętności ortograficzne uczniów klas początkowych i możliwości ich
rozwoju

1569 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15675Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia szkolne z
matematyki /np.:uczniów klasy drugiej/

1570 Elżbieta Jaroni

15/14714Wpływ nauczania zintegrowanego na wyniki nauczania z ekologii uczniów
klasy pierwszej

1571 Nadzieja Cybulska

15/15211Indywidualizacja pracy domowej z języka polskiego w klasie pierwszej1572 Franciszek Bereźnicki

15/15293Motywacje szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym w opinii matek (na
przykładzie środowiska wiejskiego)

1573 Maria Węglińska

15/15362Wpływ upodobań muzycznych na wyobraźnię plastyczną dzieci w młodszym
wieku szkolnym

1574 Bogdan Boguszewski

15/15434Wpływ nauczyciela integralnego na efekty dydaktyczne edukacji
przyrodniczej dzieci sześcioletnich

1575 Nadzieja Cybulska

15/15435Wpływ nauczania integralnego na efekty kształcenia przyrodniczego dzieci
6-letnich

1576 Nadzieja Cybulska

68/844Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej dzieci klas I - III.1577 Wiesłąw Andrukowicz

15/14449Możliwość rozwoju podmiotowości uczniów w procesie edukacji
wczesnoszkolnej

1578 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15821Wpływ zabaw tematycznych w przedszkolu na rozwój mowy i myslenia dzieci
6-letnich

1579 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15363Upodobania muzyczne członków zespołu wokalno - tanecznego "Gest"
działaljącego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim

1580 Bogdan Boguszewski

15/15212Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

1581 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1026Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych uczniów klas początkowych1582 Franciszek Bereźnicki

15/15436Nauczanie integralne, a wyniki kształcenia przyrodniczego i społecznego
dzieci sześcioletnich

1583 Nadzieja Cybulska

68/845Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej dzieci 6 -
letnich.

1584 Nadzieja Cybulska

15/14715Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów w zakresie
kształtowania pojęć matematycznych dzieci sześcioletnich

1585 Franciszek Bereźnicki

15/14716Rola rozrywek umysłowych w rozwijaniu aktywności twórczej i umiejętności
językowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym /na przykładzie kl II szkoły
podstawowej/

1586 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15713Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klas II w nauczaniu
zintegrowanym

1587 Franciszek Bereźnicki

15/15489Zainteresowania muzyczne uczniów klas III1588 Kazimierz Suszek

13/468Stosunek dzieci w młodszym wieku szkolnym do telewizji /na przykładzie klas
trzecich i czwartych./

1589 Maria Węglińska

32/400Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne ucznia w
klasie II.

1590 Franciszek Bereźnicki

15/15119Świadomość rodziców a respektowanie prawa dziecka do czasu wolnego1591 Maria Czerepaniak - Walczak



13/469Płeć i wiek jako czynniki róźnicujące wiedzę uczniów klas II i III o
przysłowiach.

1592 Maria Węglińska

15/14774Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu początkowym a osiągnięcia
szkolne uczniów

1593 Elżbieta Jaroni

15/14862Wpływ metody inscenizacji na wyniki nauczania na lekcjach języka polskiego
w kl. II-giej

1594 Wiktor Moś

15/15597Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu w latach 1946-1999

1595 Danuta Koźmian

15/15120Poezja w percepcji dzieci a efekty kształcenia1596 Wiesław Andrukowicz

15/14863Wpływ poziomu dojrzałości szkolnej na proces adaptacji dziecka do nauki w
kl. I szkół Podst. Nr 61 i 62 w Szczecinie

1597 Zdzisław Zacha

15/15531Cechy osobowościowe a ekspresja plastyczna dziecka w młodszym wieku
szkolnym

1598 Maria Radomska - Tomczuk

13/470Działalność Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 1986/87.1599 Danuta Koźmian

15/15213Wychowanie przedszkolne i jego propagowanie na łamach czasopisma
"Wychowanie w przedszkolu" w latach 1973-1996

1600 Danuta Koźmian

15/15822Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół
Specjalnych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1949-1999

1601 Danuta Koźmian

15/15364Rozwiązywanie problemów przez dzieci sześcioletnie na zajęciach z mowy i
myślenia

1602 Franciszek Bereźnicki

15/15294Skuteczność stosowanie kar w opinii rodziców. Studium na przykładzie wsi
Tanowo w województwie szczecińskim

1603 Stanisław Wawryniuk

15/15121Czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim (na
przykładzie SOSW w Bydgoszczy)

1604 Helena Łaś

15/15532Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej1605 Maria Radomska - Tomczuk

15/15122Niepowodzenia szkolne dzieci w szkołach niepaństwowych1606 Robert Woźniak

15/15750Działalność dydaktyczna , wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. WOP w Ojnicy woj.. Szczecińskie w latach 1945-1999

1607 Danuta Kożmian

15/14864Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w klasie
trzeciej

1608 Franciszek Bereźnicki

15/14865Współpraca nauczyciela z rodzicami a powodzenie szkolne uczniów
młodszych klas szkoły podstawowej

1609 Andrzej Sowiński

15/15123Dziecko niedostosowane społecznie w Policyjnej Izbie Dziecka1610 Robert Woźniak

15/14775Uczęszczanie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego jako czynnik
różnicujący poziom osiągnięć szkolnych z matematyki oraz ich
funkcjonowania na lekcjach w kl. I

1611 Elżbieta Jaroni

15/15125Obciążenie uczniów klas I - III zajęciami obowiązkowymi1612 Danuta Bielawska

15/15437Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie w szkole dzieci klas III1613 Aleksander Bielawiec

15/15823Wpływ zainteresowań czytelniczych na aktywność twórczą uczniów klas
początkowych

1614 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14866Struktura społeczna rodziny a rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1615 Zdzisław Zacha

15/14503Umiejętność oceniania zachowań rówieśników przez uczniów klas
początkowych

1616 Kazimierz Jaskot

15/14504Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci1617 Kazimierz Jaskot

15/14867Czas wolny nauczycieli w środowisku wiejskim1618 Zdzisław Błażejewski

15/15126Obciążenia uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi1619 Danuta Bielawska

15/15127Motywacje uczniów do nauki w młodszym wieku szkolnym1620 Maria Węglińska

15/15438Środowisko społeczno - wychowawcze dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Dargomyślu

1621 Aleksander Bielawiec

68/764Szkoła przyszłośći w marzeniach uczniów gimnazjum.1622 Janina Parafiniuk  - Soińska

15/15214Metody rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
wśród uczniów klasy IV szkoły podstawowej

1623 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14717Sposoby inspirowania wypowiedzi ustnych i pisemnych rozwijające
umiejętności językowe i myślenie twórcze uczniów

1624 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14656Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w publicznych szkołach
podstawowych Szczecina

1625 Zdzisław Zacha



15/15215Rola matki a atmosfera wychowawcza rodziny1626 Andrzej Sowiński

13/471Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia szkolne uczniów
klas początkowych.

1627 Elżbieta Jaroni

15/15365Nauczanie domowe i prywatne w poglądach polskich pedagogów przełomu
XIX i XX wieku

1628 Danuta Koźmian

15/14868Efektywność niekonwencjonalnych sposobów rozwijania umiejętności
dostrzegania i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej

1629 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15439Stopień samodzielności uczniów a umiejętność organizowania czasu
wolnego

1630 Wiesław Andrukowicz

15/15676Rozwój wybranych procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne
uczniów klas początkowych

1631 Elżbieta Jaroni

15/15128Rodzice dziecka w młodszym wieku szkolnym  jako środowisko
wychowawcze

1632 Kazimierz Suszek

15/15129Kultura pedagogiczna rodziców1633 Wiesław Andrukowicz

15/15440Teoria i praktyka w przygotowaniu do zawodu nauczyciela klas początkowych1634 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15216Inscenizacja jako metoda rozwoju myślenia twórczego i umiejętności
językowych

1635 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15683Wpływ nauczania wielopoziomowego na poziom osiągnięć matematycznych
uczniów klas początkowych /na przykładzie klasy drugiej/

1636 Elżbieta Jaroni

15/15677Rozwiązywanie problemów jako czynnik rozwoju samodzielności uczniów
klas początkowych / na przykładzie uczniów klasy III szkoły podstawowej/

1637 Janina Świrko - Pilipczuk

32/401Wpływ dramy na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki szkolnej.1638 Franciszek Bereźnicki

15/15678Poziom samodzielności uczniów kończących szczebel nauczania
początkowego i czynniki różnicujące

1639 Janina Świrko - Pilipczuk

127/984Formowanie wartości patriotycznych we współczesnej szkole. Studium na
przykładzie uczniów klas I - III typowej szkoły podstawowej

1640 Jerzy Materne

13/472Działalność i poglądy Urszuli Ledóchowskiej /1865-1939/.1641 Danuta Koźmian

15/14658Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną i sukcesy w nauce
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

1642 Zdzisław Zacha

15/15599Wiedza nauczyciela i samowiedza uczniów o myśleniu dywergencyjnym i
konwergencyjnym

1643 Janina Parafiniuk - Soińska

15/15124Integracja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z pełnosprawnymi w
warunkach Szkoły Publicznej nr 63 w Szczecinie

1644 Łaś Helena

15/14450Metoda projektowania okazji edukacyjnych a twórczość dziecka1645 Wiesław Andrukowicz

15/15598Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
44 im. Emilii Gierczak w Szczecinie w latach 1957-1998

1646 Danuta Koźmian

15/14776Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu początkowym a osiągnięcia
szkolne uczniów

1647 Elżbieta Jaroni

127/1159Działalność wychowawcza i opiekuńcza Przedszkola Miejskiego Nr 4 w
Stargardzie Szczecińskim w latach 1980 - 2002

1648 Danuta Koźmian

15/14657Współpraca szkoły z rodzicami w środowisku wiejskim1649 Zdzisław Błażejewski

15/14505Teoria i praktyka nauczania początkowego w poglądach Ludwiki Jeleńskiej
/1859-1961/

1650 Danuta Koźmian

127/1196Czas wolny uczniów klas początkowych1651 Franciszek Bereźnicki

13/473Praca domowa ucznia pierwszego etapu kształcenia /klas 1-3/ w dobie
reformy edukacji 1999 roku - między teorią a praktyką.

1652 Edward Radecki

15/14718Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów z języka
polskiego w klasie trzeciej

1653 Franciszek Bereźnicki

15/15600Wielostronne aktywizowanie jako przygotowanie do nauki szkolnej1654 Franciszek Bereźnicki

15/15366Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania problemów i ich efektywność
w zakresie zdolności myślenia i umiejętności językowych dzieci 6-letnich

1655 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14869Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Przedszkola
Publicznego nr 9 w Policach w latach 1983-1996

1656 Danuta Koźmian

15/14719Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego / na przykładzie klasy III/

1657 Elżbieta Jaroni

15/14870Postawy interpersonalne dzieci a preferowany przez rodziców styl
wychowania

1658 Włodzimierz Krysiak



15/15601Rozwijanie umiejętności planowania jako elementu samodzielności (na
przykładzie uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej)

1659 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15130Rola szkoły, domu rodzinnego i grup rówieśniczych w wychowaniu dzieci
niedostosowanych społecznie

1660 Ryszard Stachowski

15/15131Kultura pedagogiczna rodziców dzieci sześcioletnich1661 Wiesław Andrukowicz

127/985Pedagogika i wychowanie wobec aktualnego problemu bezrobocia. Studium
na przykładzie klas I - III szkoły podstawowej w małym mieście

1662 Jerzy Materne

15/15132Zabawa jako czynnik rozwoju myślenia twórczego i sprawności ruchowej
dzieci 6-letnich

1663 Elżbieta Jaroni

127/1160Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszowie, gmina ujście w latach 1945 - 2002

1664 Danuta Koźmian

15/15133Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 w Koszalinie

1665 Danuta Koźmian

15/14871Wpływ aktywności nauczyciela na adaptację uczniów w kl. IV1666 Sylwia Seul - Michałowska

15/15441Wpływ nauczania integralnego na efekty kształcenia przyrodniczego dzieci
sześcioletnich

1667 Nadzieja Cybulska

15/15367Sposoby rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

1668 Franciszek Bereźnicki

15/15533Poziom rozwoju procesów poznawczych a osiągnięcia matematyczne dzieci
z klas początkowych

1669 Elżbieta Jaroni

15/14720Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie II

1670 Franciszek Bereźnicki

13/474Rozwój wybranych właściwości psychicznych a osiągnięcia edukacyjne
uczniów klas początkowych.

1671 Elżbieta Jaroni

15/15217Wpływ graficznej interpretacji zadań tekstowych na poziom osiągnięć
szkolnych z matematyki /na przykładzie kl. I/

1672 Elżbieta Jaroni

15/15824Wspieranie elementarnych zdolności twórczych dzieci 6-letnich1673 Franciszek Bereźnicki

15/15442Wcześniejsze doświadczenia edukacyjne dzieci a ich dojrzałość do uczenia
się matematyki

1674 Elżbieta Jaroni

15/15134Zajęcia czasu wolnego uczniów klas trzecich w okresie roku szkolnego1675 Kazimierz Suszek

15/15135Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych1676 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14872Struktura społeczna rodziny a poziom dojrzałości szkolnej wychowanków
przedszkoli w zróżnicowanych środowiskach lokalnych

1677 Zdzisław Zacha

68/765Działalność naukowa i dydaktyczno - wychowawcza Uniwersytetu
Szczecińskiego w latach 1997-1999.

1678 Danuta Koźmian

13/475Stan świadomości ekologicznej uczniów klas III.1679 Nadzieja Cybulska

15/15136Wpływ wychowawcy klasy jako osoby znaczącej na kształtowanie postaw
interpersonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

1680 Włodzimierz Krysiak

15/15137Wpływ nauczyciela eychowawcy na kształtowanie postaw społecznych
uczniów

1681 Włodzimierz Krysiak

15/15679Wpływ edukacji ekologicznej na kształtowanie świadomości ekologicznej
uczniów klas I-III

1682 Nadzieja Cybulska

13/476Fenomen i istota kłamstw dzieci.1683 Wiesław Andrukowicz

15/15714Relacje między oceną osiągnięć dydaktycznych uczniów z przedmiotów
ogólnokształcących dokonaną przez Nauczycieli, samooceną uczniów i
wynikami badań testowych

1684 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14506Stosowanie ćwiczeń rozwijających myślenie uczniów a ich osiągnięcia z
matematyki / na przykładzie kl. II/

1685 Elżbieta Jaroni

15/15443Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania szkolnego dzieci z rodzin
zdezorganizowanych

1686 Aleksander Bielawiec

15/15602Wpływ kształcenia na rozwój zdolności myślenia i umiejętności 
wypowiadania się uczniów w klasie drugirj szkoły podstawowej

1687 Franciszek Bereźnicki

15/15138Zabawy dydaktyczne a wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie trzeciej

1688 Nadzieja Cybulska

15/14777Wpływ gier dydaktycznych na efekty kształcenia uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w kl. III

1689 Nadzieja Cybulska

127/986Kształcenie samodzielności dzieci sześcioletnich w środowisku rodzinnym1690 Robert Woźniak

15/14659Wplyw czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i wyniki
w nauce uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Szczecinka

1691 Zdzisław Zacha



15/14873Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie drugiej1692 Franciszek Bereźnicki

13/477Studenckie wyobrażenia siebie na tle zmieniającego się społeczeństwa.1693 Włodzimierz Krysiak

15/14451Wpływ autorytetu wychowawcy klasowego na kształtowanie postaci
interpersonalnych

1694 Włodzimierz Krysiak

15/15139Umiejętności samoobsługowe dzieci 6-letnich1695 Włodzimierz Krysiak

15/14874Rodzina a poziom dojrzałości szkolnej dzieci1696 Kazimierz Suszek

68/846Drama w pzrygotowaniu dzieci 6-letnich do nauki szkolnej.1697 Franciszek Bereźnicki

15/15140Wpływ rozwijania twórczej aktywności intelektualnej na osiągnięcia szkolne z
języka polskiego uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej

1698 Franciszek Bereśnicki

68/766Działalność naukowo - badawcza i dydaktyczno - wychowawcza
Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1987-1989.

1699 Danuta Koźmian

15/14778Wpływ zabaw dydaktycznych na efekty kształcenia uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

1700 Nadzieja Cybulska

15/15444Wpływ nauczania integralnego na wyniki kształtcenia społecznego i
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

1701 Nadzieja Cybulska

15/15141Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na efekty dydaktyczne ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy II

1702 Nadzieja Cybulska

15/15603Techniki plastyczne jako źródło zainteresowań plastycznych dzieci 4-letnich1703 Danuta Bielawska

15/15715Działalność i poglądy społeczno - pedagogiczne Hugona Kołłątaja
(1750-1812)

1704 Danuta Koźmian

15/14507Wpływ gier dydaktycznych na osiągnięcia szkolne z języka polskiego w
klasie III szkoły podstawowej

1705 Franciszek Bereźnicki

15/15825Wpływ metod aktywizujących na osiągnięcia w szkolnej nauce języka
niemieckiego

1706 Franciszek Bereźnicki

15/15445Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki a środowisko1707 Elżbieta Jaroni

15/15751Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich (na przykładzie środowiska
wiejskiego)

1708 Nadzieja Cybulska

127/1161Rola obywatela w świadomości uczniów starszych klas1709 Włodzimierz Krysiak

15/14660Przeżywanie stresu przez dzieci w młodszym wieku szkolnym1710 Krystyna Murawska

15/15218Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
13 imienia Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982-1996

1711 Danuta Koźmian

15/15219Atmosfera rodzinna a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku
szkolnym

1712 Andrzej Sowiński

127/987Indywidualizacja pracy domowej w nauczaniu zintegrowanym a osiągnięcia
szkolne uczniów klas trzecich

1713 Franciszek Bereźnicki

15/15368Związek aktywności ruchowo - muzycznej z upodobaniami dzieci
sześcioletnich

1714 Bogdan Boguszewski

15/15604Rozwijanie samodzielności a umiejętności językowe dzieci 6-letnich1715 Janina Świrko - Pilipczuk

15/15142Obciążenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi1716 Danuta Bielawska

127/988Pamięć a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych1717 Franciszek Bereźnicki

15/15716Wybrane emocje dodatnie i ujemne dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz
ich marzenia

1718 Maria Węglińska

15/15680Wpływ edukacji ekologicznej na stan świadomości ekologicznej uczniów
klasy pierwszej

1719 Nadzieja Cybulska

68/767Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
11 im. K. K. Baczyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1976-2001.

1720 Danuta Koźmian

127/989Problem alkoholizmu w środowisku młodzieży1721 Robert Woźniak

15/15220Wpływ gier dydaktycznych problemowych na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska społ.-przyr. W klasie I

1722 Nadzieja Cybulska

15/15143System wartości młodzieży starszych klas szkół podstawowych1723 Robert Woźniak

15/15144Przeobrrażenia polskiego ustroju szkolnego i ich interpretacje na łamach
czasopisma "Oświata i Wychowanie"w latach 1929-1939

1724 Danuta Koźmian

15/15369Wpływ muzyki poważnej na kształtowanie upodobań muzycznych młodzieży1725 Bogdan Boguszewski

15/15221Rozwiązywanie problemów przez dzieci w wychowaniu umysłowym 6-latków1726 Franciszek Bereźnicki

15/15752Problemy reformy systemu edukacji w Polsce na łamach czasopisma "Głos
Nauczyciela" w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 sierpnia 1999 roku

1727 Danuta Koźmian



15/15605Wiedza nauczyciela i samowiedza ucznia o stosunkach interpersonalnych w
klasie szkolnej

1728 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14721Sposoby rozwijania myślenia twórczego i umiejętności językowych w
młodszym wieku szkolnym

1729 Janina Świrko - Pilipczuk

127/1162Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza szkoły podstawowej
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach w latach 1945 - 2002

1730 Danuta Koźmian

68/847Wpływ twórczej aktywności na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w
szkole.

1731 Franciszek Bereźnicki

15/15826Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie II

1732 Nadzieja Cybulska

15/14508Wpływ nauczania zintegrowanego na osiągnięcia uczniów klasy trzeciej
szkoły podstawowej

1733 Franciszek Bereźnicki

32/380Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów klas
początkowych.

1734 Franciszek Bereźnicki

15/14509Wycieczki a wyniki nauczania ze środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów z klasy pierwszej

1735 Nadzieja Cybulska

15/15453Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka w szkole1736 Helena Łaś

15/14875Środowiskowe uwarunkowania wiedzy pojęciowej uczniów1737 Kazimierz Suszek

15/15490Sytuacja dziecka w rodzinie i jej odzwierciedlenie w pracach plastycznych1738 Kazimierz Suszek

15/14876Wpływ postaw rodzicielskich na powodzenie szkolne dzieci w wieku postaw
od 7-10 lat

1739 Andrzej Sowiński

15/15145Uwarunkowania dojrzałości szkolnej dzieci objętych jednorocznym a
czteroletnim oddziaływaniem przedszkola

1740 Helena Łaś

15/15681Wpływ kształcenia wielostronnego na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej

1741 Franciszek Bereźnicki

15/14661Wpływ środowiska rodzinnego na postępy w nauce dzieci z klas II (na
podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim w
roku szkolnym 1995/96)

1742 Edward Radecki

15/15491Wpływ zróżnicowanej pracy domowej na osiągnięcia szkolne uczniów klasy II
z języka polskiego

1743 Franciszek Bereźnicki

15/15492Wpływ zróżnicowanej nauki domowej z języka polskiego na osiągnięcia
szkolne uczniów kl. III szkoły podstawowej

1744 Franciszek Bereźnicki

15/15370Wpływ upodobań muzycznych na zachowania dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym

1745 Bogdan Boguszewski

15/15827Poglądy społeczno - pedagogiczne jeana Jacouesa Rousseau1746 Danuta Koźmian

15/14722Wpływ czynników społeczno - środowiskowych na dojrzałość szkolną i wyniki
w nauce w środowisku miejskim

1747 Zdzisław Zacha


