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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

216/406Przedszkole integracyjne jako miejsce wdrażania integracji społecznej1 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/953Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli w klasach nauczania
zintegrowanego

2 Kromolicka Barbara

238/1493Postawy rodzicielska jako czynnik kształtowania samodzielności dzieci w
wieku przedszkolnym

3 Świrko-Pilipczuk Janina

216/407Rozwój zawodowy nauczyciela4 Jazukiewicz Iwona

216/479Wpływ rodziny na niedostosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku
szkolnym

5 Żółkowska Teresa

178/435Problemy współczesnej rodziny.6 Grzeszkiewicz Bożena

127/1078Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie kształtowania zachowań
prospołecznych u dzieci sześcioletnich

7 Małgorzata Falkiewicz - Szult

238/1543Ryzyko dysleksji wśród uczniów nauczania początkowego miasta i wsi8 Żółkowska Teresa

238/1544Zachowania agresywne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym9 Perzycka Elżbieta

178/376Wpływ rodziny na organizację czasu wolnego dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

10 Bereźnicki Franciszek

238/1545Rodzina a przystosowanie dziecka trzyletniego do przedszkola11 Żółkowska Teresa

127/1079Wartość dobra w treściach baśni Charlesa Perrault'a12 Lidia Marek

216/408Środowisko rodzinne a powodzenia i niepowodzenia dziecka w nauce13 Morcinek Urszula

178/377Samobójstwo w opinii uczniów szkół średnich.14 Mańczak Jacek

178/436Zjawisko agresji w wieku wczesnoszkolnym.15 Cybulska Nadzieja

178/702Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

16 Krysiak Włodzimierz

302/2060Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym gimnazjalisty a internalizacja
norm szkolnych uczniów gimnazjum

17 Krysiak Włodzimierz

127/1197Rola matki w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego w
przedszkolnej grupie integracyjnej

18 Maria Czerepaniak - Walczak

127/1198Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych na przykładzie Szkoły
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Goleniowie

19 Teresa Żółkowska

216/409Dzieci i ich prawa we współczesnej Polsce. Rozwój i działalność Komitetu
Ochrony Praw Dziecka na przykładzie szczecińskiej struktury organizacji

20 Jazukiewicz Iwona

178/437Znaczenie kary i nagrody w wychowaniu dziecka w klasach I - III21 Zimny Tomasz

238/53Agresja dzieci w wieku przedszkolnym22 Grzeszkiewicz Bożena

178/481Biblioterapia a niwelowanie lęków dziecięcych.23 Andrukowicz Wiesław

178/438Zjawisko agresji w wieku wczesnoszkolnym.24 Cybulska Nadzieja

127/1027Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym25 Franciszek Bereźnicki

192/1345Obraz przedszkola w czasopismach.26 Marek Lidia

238/54Dwujęzyczność dziecka w wieku przedszkolnym27 Grzeszkiewicz Bożena

127/1080Miłość jako wartość w długometrażowych filmach animowanych dla dzieci28 Lidia Marek

178/378Rodziny dysfunkcjonalne a rozwój wychowawczy dziecka w wieku
wczesnoszkolnym.

29 Materne Jerzy

238/1546Wartości moralne dzieci z środowiskowego ogniska wychowawczego TPD nr
1 w Świnoujściu jako problem wychowawczy

30 Sowiński Andrzej

127/1028Nauczanie zintegrowane w świetle opinii nauczycieli klas początkowych31 Franciszek Bereźnicki



238/55Wpływ rodziny na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku
przedszkolnym

32 Grzeszkiewicz Bożena

127/1081Zabawy i gry dydaktyczne kształtujące rozumienie pojęć geometrycznych u
dzieci 6 - letnich

33 Tomasz Zimny

178/379Efektywność programu "Szkoła z klasą" w gimnazjum nr 27 w Szczecinie.34 Czerepaniak - Walczak Maria

127/1199Wdrażanie dzieci 6 letnich do nauki czytania35 Franciszek Bereźnicki

216/410Funkcjonowanie domu dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej36 Morcinek Urszula

238/1494Postawy rodziców wobec fenomenu dojrzałości szkolnej37 Andrukowicz Wiesław

238/56Rola nauczyciela w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym, których
przyczyna jest dysleksja rozwojowa

38 Ciechanowska Dorota

238/1547brak zgody;
Autorytet nauczyciela - wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów szkoły podstawowej

39 Krysiak Włodzimierz

178/439Istota i fenomen bajek i baśni.40 Andrukowicz Wiesław

178/380Problemy nauczyciela i jego rozwoju zawodowego interpretowane na łamach
czasopisma "Nowa Szkoła" w latach 1980 - 2004

41 Koźmian Danuta

178/381Nauczyciel w oczach dziecka w młodszym wieku szkolnym.42 Świrko - Pilipczuk Janina

192/644Twórcza aktywność plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym43 Grzeszkiewicz Bożena

238/1495brak zgody/ Rozwój dziecka 6-letniego i jego uwarunkowania44 Jaroni Elżbieta

127/1201Autorytet nauczyciela wychowawcy klas a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

45 Włodzimierz Krysiak

238/1496Kultura pedagogiczna rodziców46 Andrukowicz Wiesław

127/1029Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do nauki w klasie
pierwszej

47 Franciszek Bereźnicki

127/1082Współpraca przedszkolna z rodzicami w zakresie kształtowania świadomości
zabawy

48 Małgorzata Falkiewicz - Szult

178/440Istota i fenomen dysleksji rozwojowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym.49 Andrukowicz Wiesław

192/1346Postawy uczniów pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych rówieśników w
szkole masowej.

50 Morcinek Urszula

178/382Komunikaty niewerbalne nauczycieli akademickich w relacjach ze studentami
a zapamiętanie i zrozumienie treści przekazu.

51 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1347Czas wolny i jego wpływ na rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym.52 Jaroni Elżbieta

192/1349Sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci wiejskich.53 Marek Lidia

178/441Metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym.54 Kość Ilona

178/442Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju społecznego a nadpobudliwość dzieci
w wieku przedszkolnym.

55 Zimny Tomasz

238/57Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

56 Grzeszkiewicz Bożena

192/645Dziecko w wieku przedszkolnym a świat telewizji57 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1497Wpływ czytanych książek na inteligencje emocjonalną dzieci w wieku
przedszkolnym

58 Chęcińska Urszula

192/646Nauka języka obcego w przedszkolu59 Grzeszkiewicz Bożena

178/443Telewizja i dziecko - szanse czy zagrożenia ?60 Kość Ilona

238/58Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych ucznia zdolnego jako
niedostrzegalny problem edukacyjny

61 Ciechanowska Dorota

178/444Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku 5 - 6 lat w
środowisku przedszkolnym.

62 Zimny Tomasz

127/1083Relacje między rodziną zastępczą a rodziną naturalną dziecka. Studium na
przykładzie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

63 Lucyna Górska

178/383Świadomość ekologiczna uczniów klas III.64 Cybulska Nadzieja

216/411Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym65 Falkiewicz - Szult Małgorzata

192/1350Obraz przedszkola w czasopismach "Twój Styl" i "Twoje Dziecka".66 Czerepaniak - Walczak Maria

302/2062/brak zgody/Wpływ działalności przedszkola na przygotowanie dziecka do roli
ucznia

67 Świrko-Pilipczuk Janina



178/384Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

68 Krysiak Włodzimierz

178/703Rola instytucji wychowania pozaszkolnego w rozwoju zainteresowań dzieci
klas I - III w środowisku wiejskim.

69 Wenta Kazimierz

238/59Rola baśni w kształtowaniu kompetencji i inteligencji emocjonalnej dziecka w
wieku przedszkolnym

70 Marek Lidia

192/647Edukacja zdrowotna i kształtowanie sprawności ruchowej sześciolatków71 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1498Rola ilustracji w edukacji czytelniczej dzieci w wieku przdszkolnym72 Chęcińska Urszula

302/2063Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci w grupie przedszkolnej73 Świrko-Pilipczuk Janina

216/412Wpływ baśni na rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym74 Morcinek Urszula

178/704Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

75 Krysiak Włodzimierz

238/1499brak zgody/ Aktywizujące metody nauczania w kształceniu wczesnoszkolnym76 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1548Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów szkoły podstawowej

77 Krysiak Włodzimierz

127/1030Świadomość zdrowotna uczniów klas niższych78 Nadzieja Cybulska

127/1084Wspomaganie rozwoju społecznego w czasie zabaw dzieci w wieku sześciu
lat

79 Tomasz Zimny

216/480Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dzieci z ryzykiem dysleksji80 Żółkowska Teresa

178/445Przyczyny trudności w nauce u dzieci z klas początkowych oraz sposoby ich
przezwyciężania.

81 Andrukowicz Wiesław

192/1351Wpływ rodziny na niepowodzenia szkolne uczniów klas III.82 Bereźnicki Franciszek

238/1500Współpraca rodziny z przedszkolem w wychowaniu dziecka83 Świrko-Pilipczuk Janina

216/954Przygotowanie dziecka przedszkolnego do nauki w szkole84 Andrukowicz Wiesław

178/705Postawy wychowawcze rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ich wpływ
na poziom osiągnięć dziecka.

85 Jackowska Ewa

238/60Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym86 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1085Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym87 Bożena Grzeszkiewicz

178/446Baśnie i bajki w życiu dziecka.88 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1031Metody aktywizujące w nauczaniu języka niemieckiego w klasach trzecich
szkoły podstawowej

89 Franciszek Bereźnicki

238/1549Problemy emocjonalne dzieci zdolnych w młodszym wieku szkolnym90 Rzepa Teresa

302/1195/brak zgody/Wykorzystanie baśni w edukacji wczesnoszkolnej91 Jaroni Elżbieta

238/1502Wychowanie przez sport a dynamika rozwoju uczniów w młodszym wieku
szkolnym

92 Górska Lucyna

238/61Konsekwencje wynikające z leworęczności u dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

93 Ciechanowska Dorota

238/1501Formy i przejawy zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym94 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1086Współpraca przedszkolna a rodzicami w zakresie korygowania zaburzeń
emocjonalno - społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym

95 Małgorzata Falkiewicz - Szult

238/1550Społeczny odbiór adopcji w opinii studentów studiów pedagogicznych i prawa96 Czerepaniak - Walczak Maria

192/648Współpraca nauczycieli z rodzicami w edukacji wczesnoszkolnej97 Grzeszkiewicz Bożena

178/385Trudności w pracy dydaktycznej nauczycieli kształcenia początkowego.98 Bereźnicki Franciszek

192/643Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami wychowanków99 Świrko - Pilipczuk Janina

127/1032Aktywność samowychowawcza studentów II fazy studiowania100 Kazimierz Jaskota

127/1087Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie wyrównywania deficytów
parcjalnych u dzieci 6 - letnich

101 Małgorzata Falkiewicz - Szult

216/414Telewizja w zyciu dziecka i jego rodziny102 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/447Kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym.103 Grzeszkiewicz Bożena

238/1551Uzależnienie od Internetu młodzieży gimnazjalnej104 Żółkowska Teresa

178/706Stosowanie gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej.105 Bereźnicki Franciszek

216/955Nauczyciel a twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym106 Romańczuk Zbigniew



127/1088Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie kształtowania właściwego
odbioru literatury pięknej przez dzieci w wieku przedszkolnym

107 Małgorzata Falkiewicz - Szult

302/1196Wykorzystanie baśni i bajek w wychowaniu przedszkolnym108 Jaroni Elżbieta

127/1202Uwarunkowania rodzinne dojrzałości szkolnej109 Franciszek Bereźnicki

216/956Poziom czytania uczniów w klasie I szkoły podstawowej a wybrane czynniki
jakości czytania

110 Morcinek Urszula

178/707Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne uczniów na podstawie klasy VI
szkoły podstawowej.

111 Wenta Kazimierz

127/1089Wartość miłości, dobra i piękna w baśniach Andersena112 Lidia Marek

127/1203Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna Przedszkola
Publicznego Nr 4 w Szczecinie w latach 1952 - 2004

113 Danuta Koźmian

178/448Agresja dzieci w wieku przedszkolnym.114 Grzeszkiewicz Bożena

192/649Przemoc wobec dzieci115 Orzelska Julita

238/62Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w młodszym wieku szkolnym116 Grzeszkiewicz Bożena

238/63Aktywność zabawowa dzieci w wieku przedszkolnym117 Marek Lidia

178/449Baśnie, bajki i wyobraźnia dziecka.118 Andrukowicz Wiesław

178/450Dziecko sześcioletnie w świecie wartości.119 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/481Telefon komórkowy w środowisku szkolnym120 Wenta Kazimierz

127/1204Ignacy Loyola ( 1491 - 1556 ) - jako twórca założeń organizacyjnych i
wychowawczych Zakonu Ojców Jezuitów

121 Danuta Koźmian

178/451Wycieczki szkolne.122 Cybulska Nadzieja

216/482Nauczyciel a ekspresja plastyczna dziecka w młodszym wieku szkolnym123 Romańczuk Zbigniew

238/1503Postawy rodziców wobec zjawiska dojrzałości szkolnej124 Andrukowicz Wiesław

178/452Wychowanie estetyczne w nauczaniu zintegrowanym.125 Kość Ilona

216/957Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
dzieci w młodszym wieku szkolnym

126 Krysiak Włodzimierz

192/1352Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym.127 Bereźnicki Franciszek

127/1200Wpływ Czynników rodzinnych na przestrzeganie reguł gier i zabaw w
przedszkolu przez dzieci 6 - letnie

128 Anna Wolska

216/958Bajki w twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym129 Romańczuk Zbigniew

216/415Wpływ funkcjonowania dziecka z uszkodzonym słuchem na sytuację szkolną130 Morcinek Urszula

178/708Rola technik plastycznych w twórczym życiu dziecka w wieku
wczesnoszkolnym.

131 Wenta Kazimierz

127/1033Sposoby wykorzystania czasu wolnego dzieci klas początkowych132 Ewa Jackowska

192/650Gry i zabawy ruchowe w wieku przedszkolnym133 Orzelska Julita

302/1197Agresja u dzieci w klasach 1-3134 Krysiak Włodzimierz

302/2068Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym, a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

135 Krysiak Włodzimierz

216/416Funkcjonowanie dziecka z ADHD w grupie przedszkolnej136 Grzeszkiewicz Bożena

192/651Nadpobudliwość psychoruchowa a szkolne osiągnięcia ucznia137 Orzelska Julita

302/2069Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym gimnazjalisty a internalizacja
norm szkolnych uczniów gimnazjum

138 Krysiak Włodzimierz

302/1198Dysleksja jako dysfunkcja dzieci w młodszym wieku szkolnym139 Jaroni Elżbieta

192/652Ukryty program w edukacji przedszkolnej140 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/709Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie, a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w średnim wieku szkolnym.

141 Krysiak Włodzimierz

127/1034Czytelnictwo uczniów klas trzecich142 Franciszek Bereźnicki

127/1205Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola
publicznego Nr 16 w Szczecinie - Wielgowie w latach 1957 - 2002

143 Danuta Koźmian

178/710Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w Dziennym Ośrodku
Terapeutyczno - Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie.

144 Morcinek Urszula



178/387Wpływ komunikacji niewerbalnej nauczyciela akademickiego na przebieg i
jakość procesu kształcenia.

145 Świrko - Pilipczuk Janina

238/1504Wpływ środowiska lokalnego na rozwój kompetencji polonistycznych dziecka146 Jaroni Elżbieta

178/388Uczęszczanie do przedszkola jako czynnik różnicujący osiągnięcia
matematyczne w klasie pierwszej.

147 Jaroni Elżbieta

238/64Czynniki determinacji podejmowania diagnozy ryzyka dysleksji przez
nauczycieli w oddziałach zerowych i klasach pierwszych szkoły podstawowej

148 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1035Opinia rodziców i dzieci na temat oceny opisowej149 Elżbieta Jaroni

127/1090Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie wychowania dzieci do
wartości moralnych

150 Małgorzata Falkiewicz - Szult

216/417Wpływ baśni na rozwój wyobraźni dziecka151 Ciechanowska Dorota

178/389Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie agresywnych
zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym.

152 Krysiak Włodzimierz

127/1091Formy edukacji kulturalnej w przedszkolu153 Lidia Marek

192/1353Obraz ojca kreowany w treściach czasopism.154 Marek Lidia

238/1505Wpływ baśni na reakcje emocjonalne dzieci 4-letnich155 Chęcińska Urszula

192/653Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym inspirowana muzyką156 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/418Agresja w szkole157 Jazukiewicz Iwona

192/654Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z zaburzeniami
koncentarcji uwagi

158 Korpaczewska Iwona

192/1354Kontakt z literaturą a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.159 Jaroni Elżbieta

238/1552Wybrane źródła, przejawy i konsekwencje trudności wychowawczych u dzieci
w wieku przedszkolnym

160 Rzepa Teresa

216/419Przyczyny niepowodzeń szkolnych tkwiące w środowisku rodzinnym161 Ciechanowska Dorota

238/1506Poziom umiejetności czytania ze zrozumieniem uczniów kończących
pierwszy etap edukacyjny

162 Świrko-Pilipczuk Janina

178/390Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w świadomości rodziców.163 Świrko - Pilipczuk Janina

192/1355Świadomość zdrowotna uczniów klas ponadgimnazjalnych.164 Cybulska Nadzieja

127/1092Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie rozwijania kompetencji
komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym

165 Małgorzata Falkiewicz - Szult

216/420Poziom czytania uczniów drugiej klasu szkoły podstawowej w odniesieniu do
wybranych czynników kształtujących umiejetność czytania

166 Morcinek Urszula

192/1356Czas wolny studentów.167 Żółkowska Teresa

238/65Nieśmiałość dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym168 Grzeszkiewicz Bożena

127/1036Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej uczniów klasy trzeciej szkoły
podstawowej

169 Franciszek Bereźnicki

216/421Zabawa jako czynnik wspomagający proces uczenia sie uczniów w
młodszym wieku szkolnym

170 Ciechanowska Dorota

216/959Opiekuńcze funkcje szkoły w środowisku wiejskim171 Kromolicka Barbara

216/483Zachowanie sie dziecka z rodziny z problemem alkoholowym w szkole w
klasach IV-VI

172 Żółkowska Teresa

178/453Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.173 Grzeszkiewicz Bożena

216/422Zaczenie zabaw dla społecznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 174 Grzeszkiewicz Bożena

238/1553Autorytet nauczyciela - wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym

175 Krysiak Włodzimierz

178/711Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

176 Krysiak Włodzimierz

216/423Zabawka stymulatorem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym177 Grzeszkiewicz Bożena

178/454Rola książki w rozwoju intelektualnym dziecka w wieku przedszkolnym.178 Zimny Tomasz

216/424Tempo czytania uczniów klas drugich szkoły podstawowej a wybrane metody
nauki czytania

179 Morcinek Urszula

178/391Zadawanie oraz przebieg pracy domowej w nauczaniu zintegrowanym.180 Bereźnicki Franciszek

216/425Błędy wyvhowawcze w komunikacji interpersonalnej181 Falkiewicz - Szult Małgorzata



178/455Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniami klas I - III szkoły
podstawowej.

182 Górska Lucyna

178/392Rola baśni w edukacji zintegrowanej.183 Bereźnicki Franciszek

127/1037Wiedza studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na temat
metod nauczania i uczenia się

184 Elżbieta Jaroni

216/484Wpływ telewizji na twórczość plastyczną dziecka w wieku przedszkolnym185 Romańczuk Zbigniew

178/393Czas uczęszczania do przedszkola a dojrzałość do uczenia się matematyki.186 Jaroni Elżbieta

192/655Aktywność czytelnicza rodziców wobec własnych nieczytających dzieci187 Konopska Lilianna

238/1507Bajkoterapia wśród dzieci w wieku przedszkolnym188 Chęcińska Urszula

216/426Wychowawcze i kształcące wartości zabaw ruchowych dziecka w wieku
przedszkolnym

189 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/66Skutki sieroctwa społecznego dla rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku
przedszkolnym

190 Marek Lidia

127/1038Wychowanie przez sztukę w praktyce nauczania zintegrowanego191 Kazimierz Jaskot

238/1508Prawa dziecka w świetle konwencji praw dziecka192 Chęcińska Urszula

178/456Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji matematycznych dzieci
sześcioletnich.

193 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/457Nagroda i kara jako metody wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.194 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/960Programy telewizyjne z zachowania dzieci w wieku przedszkolnym195 Wenta Kazimierz

178/394Postawy dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec osób
niepełnosprawnych.

196 Jaroni Elżbieta

216/961Autorytet nauczyciela wychowawcy, a przejawiane postawy społeczne dzieci
w młodszym wieku szkolnym

197 Krysiak Włodzimierz

178/712Przygotowanie czterolatków przedszkolnych do nauki czytania i pisania w
zakresie syntezy i analizy sylabowej wyrazów.

198 Ostapiuk Barbara

216/427System prewencyjny Świętego Jana Bosko199 Jazukiewicz Iwona

192/1357Baśń i jej znaczenie w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka w wieku
przedszkolnym.

200 Sowiński Andrzej

238/67Świetlica środowiskowa jako miejsce doświadczenia i rozwoju poczycia
podmiotowości dzieci w młodszym wieku szkolnym

201 Marek Lidia

178/713Książka w życiu dziecka przedszkolnego.202 Wenta Kazimierz

178/458Edukacja wczesnoszkolna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.203 Kość Ilona

216/485Rola zajęć pozalekcyjnych w twórczości plastycznej dziecka w młodszym
wieku szkolnym

204 Romańczuk Zbigniew

302/2071Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum

205 Krysiak Włodzimierz

216/486Marzenia zawodowe dzieci w wieku przedszkolnym (studium dwóch
przedszkoli)

206 Czerepaniak - Walczak Maria

178/459Dziecko z rodziny niepełnej w wieku wczesnoszkolnym.207 Cybulska Nadzieja

127/1093Współpraca przedszkola z rodzicami w procesie kształtowania dojrzałości
szkolnej dzieci sześcioletnich

208 Małgorzata Falkiewicz - Szult

216/428Znaczenie edukacji artystycznej w rozwoju dziecka w młodszym wieku
szkolnym

209 Jazukiewicz Iwona

178/460Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej na tle ustawy "O systemie oświaty" z 7
września 1991 roku.

210 Kość Ilona

127/1039Myśl pedagogiczna Profesora Stefana Kunowskiego ( 1909 - 1977 )211 Danuta Koźmian

238/68Formy i metody pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w Świetlicy
Środowiskowej "Promyczek"

212 Marek Lidia

216/962Postawy rodziców wobec dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku
wczesnoszkolnym

213 Wenta Kazimierz

302/1199Zabawy ruchowe w edukacji przedszkolnej214 Jaroni Elżbieta

216/429Przedszkole miejscem rozwijania zdolności dziecka215 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/963Walory i znaczenie opieki paliatywnej z perspektywy pedagogicznej216 Kromolicka Barbara

238/1509Dojrzałość szkolna dzieci 6-letnich w opinii rodziców i nauczycieli217 Andrukowicz Wiesław

216/964Wpływ muzyki na twórczość plastyczą dziecka w wieku przedszkolnym218 Romańczuk Zbigniew



302/1200/brak zgody/Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci w młodszym wieku
szskolnym

219 Jaroni Elżbieta

238/1554Matka samotnie wychowująca dziecko w małym środowisku wiejskim220 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1555Wychowawczy wpływ muzyki na rozwój dziecki w wieku przedszkolnym221 Górska Lucyna

216/487Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dzieci z ADHD222 Żółkowska Teresa

178/461Znaczenie środowiska rodzinnego dla rozwoju emocjonalnego dziecka w
wieku wczesnoszkolnym.

223 Zimny Tomasz

178/395Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w średnim wieku szkolnym.

224 Krysiak Włodzimierz

178/462Realizacja podstawowych funkcji czasu wolnego w świadomości rodziców
dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

225 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/488Edukacyjne i zawodowe szanse uczniów z dysleksją rozwojową w
świadomości nauczycieli

226 Czerepaniak - Walczak Maria

178/463Czas wolny w świadomości uczniów w młodszym wieku szkolnym.227 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/430Biblioterapia jako sposób niwelowania dziecięcych lęków228 Ciechanowska Dorota

238/1510Osiągnięcia szkolne uczniów klas I-III szkoły podstawowej a kultura
pedagogiczna rodziców w środowisku wiejskim

229 Górska Lucyna

192/656Zachowania agresywne młodzieży230 Orzelska Julita

127/1207Autorytet nauczyciela - wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

231 Włodzimierz Krysiak

127/1208Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki matematyki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej

232 Franciszek Bereźnicki

178/396Komunikacja medialna a rozwój społeczny dziecka w młodszym wieku
szkolnym.

233 Wenta Kazimierz

216/431Cechy nauczyciela, które decydują o jego autorytecie - wśród uczniów klas
trzecich szkoły podstawowej

234 Korpaczewska Iwona

238/1556Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
wśród uczniów szkoły podstawowej

235 Krysiak Włodzimierz

192/657Rola rodziców w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym236 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/464Świadomość zdrowotna dziecka w wieku wczesnoszkolnym.237 Cybulska Nadzieja

216/489Przedmiot zabawy w młodszym wieku szkolnym238 Wenta Kazimierz

127/1094Rozwój mowy i procesów myślowych dziecka 6 - letniego239 Tomasz Zimny

127/1095Czynniki warunkujące zróżnicowanie oferty wiejskich szkół podstawowych w
zakresie spędzania czasu wolnego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

240 Katarzyna Szumilas

192/1362Poziom czytania w drugiej klasie szkoły podstawowej a wybrane czynniki
jakości czytania.

241 Ostapiuk Barbara

238/1557Działalność dydaktyczno-wychowawcza i organizacyjna Komisji Edukacji
Narodowej na tle epoki oświecenia i sytuacji społeczno-politycznej czasów
stanisławowskich

242 Magiera Elżbieta

127/1041Uzależnienie od mass mediów w opiniach uczniów243 Wiesław Andrukowicz

238/1511Kontakt z literaturą w środowisku rodzinnym i jego wpływ na rozwój dziecka244 Jaroni Elżbieta

127/1043Stan świadomości ekologicznej uczniów klas drugich245 Nadzieja Cybulska

127/1209Wdrażanie dzieci sześcioletnich do uczenia się246 Franciszek Bereźnicki

192/1359Umiejętność pisania uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej.247 Ostapiuk Barbara

192/658Drama w edukacji wczesnoszkolnej248 Orzelska Julita

238/1512Zabawa tematyczna i jej wpływ na rozwój psychiczny i społeczny dziecka w
wieku przedszkolnym

249 Świrko-Pilipczuk Janina

238/69Kłamstwo dzieci250 Grzeszkiewicz Bożena

302/1201Rola bajek i baśni w  pobudzaniu aktywności twórczej dzieci251 Jaroni Elżbieta

238/70Aranżacja sali przedszkolnej przyjaznej dziecku w przedszkolach w
środowisku wiejskim

252 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/465Świadomość ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.253 Cybulska Nadzieja

216/490Barwa w ekspresji plastycznej dziecka 6-letniego254 Romańczuk Zbigniew

216/491Postać ludzka w rysunku dziecka w młodszym wieku szkolnym255 Romańczuk Zbigniew



178/466Zjawisko agresji wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym.256 Cybulska Nadzieja

127/1210Relacje edukacyjne nauczyciela z uczniami klas początkowych szkoły
podstawowej. Studium w aspekcie pedeutologii

257 Jerzy Materne

238/1513Wpływ telewizji na orientacje życiowe młodzieży gimnazjalnej258 Świrko-Pilipczuk Janina

238/1558Postawy rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych259 Żółkowska Teresa

216/492Techniki plastyczne w rozwoju aktywności twórczej dzieci w młodszym wieku
szkolnym

260 Romańczuk Zbigniew

178/467Agresja w szkole wobec dziecka w młodszym wieku szkolnym.261 Kość Ilona

238/1514Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym262 Chęcińska Urszula

178/714Specyfika wychowawczej roli ojca czasowo nieobecnego.263 Kromolicka Barbara

238/1559Dzieci nieakceptowane w klasie wczesnoszkolnej264 Perzycka Elżbieta

216/965Inspiracje muzyczne w twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym265 Romańczuk Zbigniew

216/432Znaczenie przedszkola w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia nauki
szkolnej

266 Ciechanowska Dorota

127/1096Czynniki warunkujące agresję międzyuczniowską u dzieci w młodszym wieku
szkolnym

267 Katarzyna Szumilas

127/1044Świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich szkoły podstawowej268 Nadzieja Cybulska

216/493Rola twórczości plastycznej w rozwoju intelektualnym dzieci w wieku
przedszkolnym

269 Romańczuk Zbigniew

216/433Drama jako metoda stosowana w kształceniu pedagogicznym270 Ciechanowska Dorota

238/71Oferta wolnoczasowa Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie271 Marek Lidia

216/434Monografia Ośrodka  Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Szczecinie

272 Morcinek Urszula

216/435Start zawodowy współczesnego nauczyciela przedszkola273 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/494"Słucham, oglądam i wiem jak żyć". Literatura dla najmłodszych w procesie
socjalizacji pierwotnej

274 Czerepaniak - Walczak Maria

178/468Aktywność twórcza dzieci w wieku przedszkolnym.275 Grzeszkiewicz Bożena

127/1211Znaczenie metody karania i nagrodzania wychowawczego w postępowaniu
moralnym dziecka w wieku przedszkolnym

276 Andrzej Sowiński

216/966Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
dzieci w szkole podstawowej.

277 Krysiak Włodzimierz

216/436Funkcjonowanie dziecka z rodziny patologicznej w środowisku szkolnym278 Morcinek Urszula

178/397Wycieczki szkolne w opinii nauczycieli klas początkowych.279 Bereźnicki Franciszek

216/967Przygotowanie dzieci 6 - letnich do nauki w szkole.280 Cybulska Nadzieja

302/2072Przemoc w przedszkolu i jej uwarunkowania281 Żółkowska Teresa

178/715Wpływ wielostronnej aktywności na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej.

282 Bereźnicki Franciszek

127/1045Postawy nauczycieli kształcenia zintegrowanego wobec metod
aktywizujących

283 Elżbieta Jaroni

192/659Adaptacja dziecka do przedszkola284 Orzelska Julita

127/1046Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
3 w Drezdenku imienia Henryka Sienkiewicza w latach 1945 - 2004

285 Danuta Koźmian

127/1212Działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola
publicznego Nr 45 "Leśne" w Szczecinie w latach 1976 - 2004

286 Danuta Koźmian

178/398Metody nauczania języków obcych dzieci od 6 do 10 lat.287 Świrko - Pilipczuk Janina

127/1213Stres w zawodzie nauczyciela przedszkola288 Ewa Jackowska

178/716Rola ojca w kształtowaniu się osobowości dziecka w wieku przedszkolnym.289 Wenta Kazimierz

238/1560Autorytet nauczyciela w społeczności środowiska lokalnego290 Kromolicka Barbara

127/1047Wpływ programów telewizyjnych na aktywność zabawową dzieci w wieku
dziewięciu lat

291 Ewa Jackowska

302/1202Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci w młodszym wieku szkolnym292 Jaroni Elżbieta

192/1360Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawoej Nr
2 im. podporucznika Emilii Gierczak w Świdwinie w latach 1960 - 2006.

293 Koźmian Danuta



178/717Realizowanie funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

294 Krysiak Włodzimierz

178/399Uczęszczanie do przedszkola a rozwój społeczno - emocjonalny dziecka.295 Jaroni Elżbieta

238/1561Rodzina a trudności wychowawcze dzieci w szkole296 Żółkowska Teresa

127/1097Szanse rozwojowe dzieci ze środowiska wiejskiego. Studium w aspekcie
edukacji uczniów klas I - III szkoły podstawowej

297 Lucyna Górska

178/718Znaczenie zabawy w rozwoju psychofizycznym dziecka czteroletniego.298 Wenta Kazimierz

178/469Dysleksja jako przyczyna problemów w uczeniu sie u dziecka w wieku
wczesnoszkolnym.

299 Zimny Tomasz

178/470Swoiste metody poznawania rzeczywistości społeczno - przyrodniczej.300 Cybulska Nadzieja

178/471Rozwój uczuć religijnych dzieci w wieku przedszkolnym.301 Grzeszkiewicz Bożena

192/1361Obraz ojca zawarty w czasopismach.302 Marek Lidia

216/437Współczesne implikacje wychowawcze założeń Marii Montessori303 Jazukiewicz Iwona

302/2073/brak zgody/Komunikowanie się dzieci w grupie przedszkolnej304 Świrko-Pilipczuk Janina

302/1203/brak zgody/Wykorzystanie środków dydaktycznych w wychowaniu
przedszkolnym

305 Krysiak Włodzimierz

238/1562Wpływ zabaw na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym306 Rzepa Teresa

178/472Analfabetyzm funkcjonalny na tle reformy oświaty.307 Kość Ilona

216/495Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym308 Romańczuk Zbigniew

127/1048Problemy wychowania integracyjnego w szkole podstawowej309 Wiesław Andrukowicz

127/1098Pomoc, przyjaźń i uczciwość w krótkometrażowych filmach animowanych310 Lidia Marek

127/1214Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
Nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie - Wielgowie w latach 1981 - 2004

311 Danuta Koźmian

178/473Kłamstwo w życiu dziecka.312 Grzeszkiewicz Bożena

216/496Przejawy i przyczyny niedostosowania społecznego uczniów z gimnazjum313 Żółkowska Teresa

192/660Rozwój ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym314 Grzeszkiewicz Bożena

238/72Trudności dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w adaptacji do grupy zerowej315 Marek Lidia

192/661Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku wczesnoszkolnym316 Orzelska Julita

238/1515Wpływ mass mediów na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym317 Jaroni Elżbieta

127/1049Działalność pedagogiczna, religijna i myśl pedagogiczna S. Barbary
Żulińskiej ( 1881 - 1962 )

318 Danuta Koźmian

302/1204Rola muzyki w edukacji przedszkolnej319 Krysiak Włodzimierz

238/1563Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej nr
2 im. 1 Praskiego Pułku Piechoty w Szczecinie w latach 1945-2008

320 Magiera Elżbieta

238/1516brak zgody/ Umiejętności samoobsługowe dzieci kończących edukację
przedszkolną

321 Jaroni Elżbieta

192/662 Wybrane umiejętności w samodzielnym ubieraniu się dzieci kończących
edukację przedszkolną

322 Konopska Lilianna

127/1099Prawda, dobro, piękno jako wartości w baśniach braci Grimm323 Lidia Marek

302/2075Przepisywanie winy w ocenie dwóch rodzajów łamania norm moralnych.
Badania dzieci przedszkolnych.

324 Draheim Szymon

216/438Wpływ bajki i baśni na rozwój moralny dziecka325 Ciechanowska Dorota

178/474Przemoc w rodzinie wobec dzieci.326 Andrukowicz Wiesław

127/1215Wzbogacanie cech osobowości dziecka w wieku przedszkolnym327 Kazimierz Wenta

127/1216Rodzinne uwarunkowania rozwoju społecznego, emocjonalnego i
umysłowego dzieci sześcioletnich

328 Bereźnicki Franciszek

216/439Metody uczenia i ich wpływ na efektywność uczenia się329 Ciechanowska Dorota

238/73Komputer w życiu dziecka jako szansa lub zagrożenie rozwoju330 Marek Lidia

178/400Wpływ stosowania metody na nagrodzania wychowawczego na poziom
motywacji ucznia do nauki szkolnej.

331 Sowiński Andrzej

192/663Rola telewizji w życiu dziesięcioletniego dziecka332 Korpaczewska Iwona



216/440Terapia dzieci jakających się w wieku przedszkolnym333 Morcinek Urszula

178/401Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół podstawowych i ich
uwarunkowania.

334 Jaroni Elżbieta

216/968Barwa w twórczości plastycznej dzieci 5-6 letnich.335 Romańczuk Zbigniew

238/1517Edukacja czytelnicza w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym336 Chęcińska Urszula

238/74Wykorzystanie metod twórczej aktywności ruchowej w przedszkolu337 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/402Świadomość historyczna w świetle zabytków i historii Trzebiatowa u uczniów
klas młodszych.

338 Cybulska Nadzieja

178/403Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

339 Krysiak Włodzimierz

178/404Gotowość dzieci sześcioletnich do podjęcia zadań edukacyjnych i jej
uwarunkowania.

340 Jaroni Elżbieta

178/719Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Karnicach 1947 - 2005.

341 Koźmian Danuta

216/969Czas wolny uczniów klas IV - VI342 Bereźnicki Franciszek

216/497Socjopedagogiczne uwarunkowania dysleksji u dziecka w młodszym wieku
szkolnym

343 Żółkowska Teresa

216/441Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na rozwój społeczny dziwecka w młodszym
wieku szkolnym

344 Morcinek Urszula

302/1205/brak zgody/Formy kontaktu dziecka z muzyką w przedszkolu345 Jaroni Elżbieta

216/442Bdanie umiejetności technicznych czytania uczniów drugiej klasy szkoły
podstawowej w zależności od stosowanej metody nauczania

346 Morcinek Urszula

127/1217Wpływ twórczego rozwiązywania problemów na osiągnięcia szkolne w klasie
I

347 Franciszek Bereźnicki

178/720Realizacja funkcji wychowawczych w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w średnim wieku szkolnym.

348 Krysiak Włodzimierz

178/405Rodzina i wychowanie rodzinne w świetle biblii. Pedagogiczne studium w
aspekcie aktualnych odniesień.

349 Szumilas Katarzyna

238/1518Drama jako metoda wspomagająca twórcze myślenie dzieci350 Chęcińska Urszula

216/443Pozytywny wpływ srodków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku
wczesnoszkolnym

351 Jazukiewicz Iwona

216/444Funkcjonowanie rodzin zastępczych352 Morcinek Urszula

216/970Sytuacja edukacyjna dziecka w wieku wczesnoszkolnym w rodzinie dotkniętej
bezrobociem.

353 Szumilas Katarzyna

238/75Sytuacja szkolna dziecka przewlekle chorego354 Marek Lidia

178/406Oczekiwania uczniów w młodszym wieku szkolnym wobec współczesnego
nauczyciela.

355 Jaroni Elżbieta

192/1363Rodzina wiejska a dojrzałosć szkolna dzieci 6-letnich.356 Żółkowska Teresa

127/1218Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne

357 Włodzimierz Krysiak

238/1519Bajkoterapia w wieku przedszkolnym358 Chęcińska Urszula

178/475Zabawka jako stymulator rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.359 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/445Wpływ telewizji na dziecko360 Grzeszkiewicz Bożena

216/446Wychowanie seksualne w rodzinie dziecka w młodszym wieku szkolnym361 Jazukiewicz Iwona

238/1520Przekaz kulturowy w rodzinie wiejskiej i jego znaczenie w rozwoju i
wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym

362 Dziaczkowska Lucyna

127/1050Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na osiągnięcia uczniów klas trzecich szkół
podstawowych

363 Franciszek Bereźnicki

178/723Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie, a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w średnim wieku szkolnym.

364 Krysiak Włodzimierz

178/724Specyfika funkcjonowania rodziny z dzieckiem z ADHD.365 Kromolicka Barbara

302/2078Komunikacja interpersonalna dzieci w grupie przedszkolnej366 Świrko-Pilipczuk Janina

238/1521Trudności w nauce czytania i pisania367 Świrko-Pilipczuk Janina

178/721Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

368 Krysiak Włodzimierz



178/722Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

369 Krysiak Włodzimierz

127/1219Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy społeczne u
dzieci w młodszym wieku szkolnym

370 Włodzimierz Krysiak

216/447Wpływ zabaw na społeczny rozwój dziecka371 Grzeszkiewicz Bożena

178/725Rozwijanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym.372 Bereźnicki Franciszek

178/476Wpływ zabaw na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.373 Grzeszkiewicz Bożena

216/498Funkcja zabawki w zabawie374 Czerepaniak - Walczak Maria

192/664Cywilizacyjne determinanty przemian w edukacji zintegrowanej na tle reformy
oświaty w Polsce

375 Kość Ilona

178/726Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego dzieci 6 - letnich.376 Bereźnicki Franciszek

216/448Wczesna nauka języka drugiego jako czynnik korzystnie wpływający na
rozwój poznawczy dziecka

377 Ciechanowska Dorota

178/407Kształtowanie postawy badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym.378 Bereźnicki Franciszek

178/477Ekspresja emocji w twórczości plastycznej dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

379 Zimny Tomasz

216/499Baśń jako źródło twórczości plastycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym380 Romańczuk Zbigniew

178/478Przemoc w grupie rówieśniczej w domu dziecka.381 Andrukowicz Wiesław

216/500Obraz przemocy w twórczości plastyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym382 Romańczuk Zbigniew

127/1220Rozwijanie zdolności myślenia twórczego u dzieci sześcioletnich383 Franciszek Bereźnicki

216/971Rola gier i zabaw w życiu i rozwoju małego człowieka.384 Bereźnicki Franciszek

192/665Umiejętności piśmiennicze dzieci przedszkolnych przed podjęciem nauki
szkolnej

385 Konopska Lilianna

127/1051Wychowanie wobec problemu autyzmu studium zjawiska386 Jerzy Materne

192/1364Postawy czytelnicze uczniów klas III szkoły podstawowej.387 Bereźnicki Franciszek

178/479Wpływ agresji w mass mediach na dziecko w młodszym wieku szkolnym.388 Kość Ilona

178/408Trudności wychowawcze na tle współżycia w drugich klasach gimnazjalnych.389 Sowiński Andrzej

216/449Organizacja nauki domowej ucznia w młodszym wieku szkolnym390 Ciechanowska Dorota

178/409Autorytet nauczyciela klas początkowych w świetle współczesnych
przeobrażeń edukacji.

391 Świrko - Pilipczuk Janina

302/2081Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym gimnazjalisty a internalizacja
norm szkolnych uczniów gimnazjum

392 Krysiak Włodzimierz

192/1365Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie w laatch 1945-2006.

393 Koźmian Danuta

238/76Organizacja czasu wolnego dzieci przez szkołę na przykładzie Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie

394 Marek Lidia

238/77Rola zabawki w życiu dziecka w wieku przedszkolnym395 Grzeszkiewicz Bożena

238/78Idea integracji w edukacji przedszkolnej396 Grzeszkiewicz Bożena

178/410Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.397 Bereźnicki Franciszek

238/1564Ustawodawstwo oświatowe na ziemiach polskich pod zaborami w XIX wieku398 Magiera Elżbieta

238/79Rodzice wobec gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich dp przekroczenia
progu szkolnego

399 Ciechanowska Dorota

192/1366Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowe w
Modlimowie powiat Gryfice w latach 1947 - 1999.

400 Koźmian Danuta

178/480Reklama w oczach dzieci sześcioletnich.401 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/501Czas wspólny dzieci i rodziców402 Wenta Kazimierz

192/667Trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych w edukacji
wczesnoszkolnej

403 Ciechanowska Dorota

127/1101Ryzyko dysleksji jako czynnik warunkujący niepowodzenia dydaktyczne
ucznia w młodszym wieku szkolnym

404 Katarzyna Szumilas

178/411Obraz przedszkola w opinii rodziców.405 Bereźnicki Franciszek

192/666Socjometria jako źródło wiedzy o zjawiskach społecznych zachodzących w
klasie szkolnej

406 Ciechanowska Dorota



302/1206Nadpobudliwośc psychoruchowa u dzieci w młodszym wieku szkolnym407 Jaroni Elżbieta

127/1053Traumatyczne doświadczenia życia rodzinnego kształtujące poczucie
tożsamości płci u chłopców w wieku wczesnoszkolnym

408 Ewa Jackowska

238/1565Diagnoza dziecka nadpobudliwego psychoruchowo409 Rzepa Teresa

238/1522Oczekiwania dzieci i rodziców wobec nauczyciela410 Jaroni Elżbieta

127/1102Zjawisko "ukrytego programu". Studium w aspekcie edukacji uczniów klas I -
III Szkoły Podstawowej

411 Lucyna Górska

216/502Obraz szkoły polskiej w świadomości społeczeństwa polskiego kreowany
przez tygodniki społeczno-polityczne w latach 2005-2007.

412 Czerepaniak - Walczak Maria

216/450Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w rodzimie funkcjonalnej i
dysfunkcyjnej

413 Falkiewicz - Szult Małgorzata

192/1367Kompetencje edukacyjne nauczycieli w zakresie zastosowania technologii
informacyjnej.

414 Wenta Kazimierz

178/482Rozwój społeczny młodzieży a sukcesy szkolne.415 Andrukowicz Wiesław

192/1368Preferowany styl wychowania w Domu Rodzinnym Dziecka a internalizacja
norm grupowych.

416 Krysiak Włodzimierz

216/451Interakcja wychowawcza pomiędzy nauczycielem a uczniem417 Jazukiewicz Iwona

127/1054Świadomość zdrowotna uczniów klas trzecich nauczania zintegrowanego418 Nadzieja Cybulska

178/412Efektywność programu "Szkoła z klasą" w gimnazjum niepublicznym
Leonarda Piwoniego w Szczecinie.

419 Czerepaniak - Walczak Maria

127/1103Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym. Studium
pedagogiczne w aspekcie wychowania w rodzinie

420 Lucyna Górska

216/503Edukacja plastyczna w młodszym wieku szkolnym421 Wenta Kazimierz

178/483Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym.422 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1221Sytuacje trudne u dzieci w wieku przedszkolnym - przyczyny i
uwarunkowania

423 Ewa Jackowska

178/727Poziom czytania dzieci 7 - letnich w odniesieniu do wybranych czynników
kształtujących umiejętność czytania.

424 Ostapiuk Barbara

302/1207Błędy w wychowaniu425 Krysiak Włodzimierz

192/668Rola turystyki w wychowaniu i rozwoju społecznym wychowanków Domów
Dziecka

426 Ciechanowska Dorota

178/413Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie gimnazjum nr 22 w
Szczecinie.

427 Czerepaniak - Walczak Maria

127/1055Zabawy dzieci w różnych typach instytucji wychowania przedszkolnego.428 Kazimierz Jaskot

127/1222Moralne aspekty konfliktów młodzieży szkolnej w okresie dojrzewania429 Andrzej Sowiński

127/1056Poziom rozumienia pojęć moralnych przez dzieci klas trzecich430 Kazimierz Jaskot

178/484Agresja dzieci w wieku przedszkolnym.431 Grzeszkiewicz Bożena

216/452Miłość jako wartość wychowawcza432 Jazukiewicz Iwona

127/1104Oddziaływanie rodziny na przebiegu adaptacji dziecka siedmioletniego w
szkole

433 Katarzyna Szumilas

238/1523brak zgody/ Typ przedszkola a dojrzałość szkolna dziecka434 Jaroni Elżbieta

192/669Rodzina a emocjonalny rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym435 Orzelska Julita

192/670Adaptacja dziecka do przedszkola436 Grzeszkiewicz Bożena

216/453Kłamstwo dzieci w wieku przedszkolnym437 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/485Dziecko niewidome w grupie przedszkolnej.438 Grzeszkiewicz Bożena

127/1223Edukacja medialna w założeniach rady europejskiej439 Kazimierz Wenta

178/728Rola metafory wizualno - obrazowej w rozwijaniu wyobraźni twórczej dzieci 3
- letnich.

440 Wenta Kazimierz

178/414Uczeń szkoły podstawowej a edukacja komputerowa. Studium w aspekcie
współpracy rodziców i nauczycieli.

441 Górska Lucyna

178/729Rodzina w marzeniach młodzieży.442 Wenta Kazimierz

127/1057Wpływ mediów na osiągnięcia szkolne uczniów443 Elżbieta Jaroni

127/1224Świadomość wychowawcza ojców dzieci w wieku przedszkolnym444 Maria Czerepaniak - Walczak



192/1369Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych.

445 Krysiak Włodzimierz

192/671Technika czytania dzieci sześcioletnich uczonych metodą tradycyjną i
metodą glottodydaktyczną

446 Konopska Lilianna

192/1370Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych.

447 Krysiak Włodzimierz

302/1208Korzystanie z programów i gier komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej448 Krysiak Włodzimierz

127/1105Wpływ zabaw na rozwój fizyczny dzieci w wieku 4 - 7 . Studium
pedagogiczne

449 Tomasz Zimny

178/415Studenckie koncepcje studiowania.450 Sowiński Andrzej

238/1566Działalność opiekuńcza, wychowawcza, dydaktyczna i integracyjna
przedszkola publicznego nr 5 w Stargardzie Szczecińskim w latach
1989-2008

451 Magiera Elżbieta

127/1106Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym452 Bożena Grzeszkiewicz

238/1524Postawy rodziców wobec organizacji czasu wolnego ich dzieci453 Andrukowicz Wiesław

127/1058Integracja na zajęciach wychowania fizycznego454 Wiesław Andrukowicz

127/1107Wychowanie dzieci przejawiających zachowania agresywne. Studium w
aspekcie pracy nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej

455 Lucyna Górska

178/416Rodzina jako środowisko wychowawcze. Studium w aspekcie funkcji
opiekuńczej.

456 Materne Jerzy

127/1108Wpływ zabaw na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym457 Bożena Grzeszkiewicz

127/1109Edukacja medialna uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Studium w
aspekcie opinii studentów pedagogiki

458 Lucyna Górska

302/1209Sposób spędzania czasu wolnego a rozwój fizyczny dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

459 Krysiak Włodzimierz

127/1225Wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci sześcioletnich do
nauki szkolnej

460 Franciszek Bereźnicki

216/454Funkcjonowanie dziecka z ADHD w przedszkolu461 Grzeszkiewicz Bożena

178/730Zabawy i gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci sześcioletnich.462 Bereźnicki Franciszek

216/455Rola rodziców w rozwijaniu twórczości plastycznej dzieci w wieku
przedszkolnym

463 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1525brak zgody/ Kompetencje zawodowe nauczyciela a dynamika rozwoju
uczniów. Studium na przykładzie I-III szkoły podstawowej

464 Dziaczkowska Lucyna

127/1226Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

465 Włodzimierz Krysiak

178/417Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów w młodszym
wieku szkolnym.

466 Jaroni Elżbieta

178/731Problemy reformy systemu oświaty w Polsce w okresie przemian ustrojowych
w interpretacji "Gazety Wyborczej" w latach 1989 - 1991.

467 Koźmian Danuta

238/80Zajęcia muzyczne w przedszkolu468 Falkiewicz - Szult Małgorzata

302/1210Dzieci z trudnościami wychowawczymi w wieku wczesnoszkolnym469 Krysiak Włodzimierz

238/81Elementy wychowania seksualnego w przedszkolu470 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/456brak zgody/ Wpływ motywacji na uczenie się uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

471 Ciechanowska Dorota

238/1567Wpływ metody twórczej Rudolfa Labana na rozwój dziecka w wieku 6-lat472 Żółkowska Teresa

238/1568Funkcje wychowawcze tańca towarzyskiego w wychowaniu
wczesnoszkolnym

473 Krysiak Włodzimierz

216/457Funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole474 Ciechanowska Dorota

216/458Przemoc w przedszkolu475 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1526Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli przedszkola476 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/486Muzyka i jej znaczenie w nauczaniu zintegrowanym.477 Zimny Tomasz

216/459Znaczenie komputera i internetu w perspektywie rozwoju dziecka w wieku
wczesnoszkolnym

478 Falkiewicz - Szult Małgorzata

192/672Przemoc w środkach masowego przekazu479 Grzeszkiewicz Bożena

127/1059Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły średniej480 Kazimierz Jaskot



216/460Cechy nauczyciela decydujace o jego autorytecie - w opinii uczniów klas III
szkoły podstawowej

481 Korpaczewska Iwona

192/1371Kontakt z literaturą a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.482 Jaroni Elżbieta

127/1060Kondycja rodziny zastępczej jako wychowawczo - dydaktycznego środowiska
dziecka

483 Wiesław Andrukowicz

238/1527Bajka ekologiczna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym484 Chęcińska Urszula

192/673Rola reklamy telewizyjnej w rozwoju społecznym dziecka w wieku
wczesnoszkolnym

485 Orzelska Julita

192/674Przedszkolna edukacja ekologiczna486 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/1528Kształtowanie poczucia własnej wartosci u dziecka w wieku przedszkolnym487 Falkiewicz - Szult Małgorzata

302/1211Integracja czynnościowa muzyki z wychowaniem fizycznym w procesie
początkowego kształcenia uczniów

488 Jaroni Elżbieta

238/82Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów klas I-III szkoły podstawowej489 Marek Lidia

216/461Trudności w nauce szkolnej u dziecka leworęcznego w młodszym wieku
szkolnym i ich wpływ na jego funkcjonowanie w szkolnej grupie rówieśniczej i
podczas zajęć lekcyjnych

490 Morcinek Urszula

178/487Reforma polskiej oświaty wobec edukacji wczesnoszkolnej.491 Kość Ilona

192/1372Świadomość ekologiczna dzieci 6-letnich.492 Cybulska Nadzieja

238/1569Pokonywanie progów edukacyjnych w młodszym wieku szkolnym493 Perzycka Elżbieta

127/1227Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu494 Kazimierz Wenta

238/83Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym495 Ciechanowska Dorota

192/675Aktywność dzieci dziewięcioletnich w czasie wolnym496 Korpaczewska Iwona

127/1061Czynniki biopsychiczne warunkujące kłamstwo u dzieci497 Ewa Jackowska

192/1373Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych.

498 Krysiak Włodzimierz

127/1110Zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową - jako istotny element edukacji
przedszkolnej w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania

499 Tomasz Zimny

178/418Edukacja powszechna w Polsce i w Szwecji.500 Czerepaniak - Walczak Maria

238/1529Nauczyciel jako animator zabaw w środowisku wiejskim w przedszkolu501 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/504Rola przedszkola w kształtowaniu kompetencji przez dziecko trzyletnie502 Żółkowska Teresa

178/488Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym.503 Grzeszkiewicz Bożena

178/419Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

504 Krysiak Włodzimierz

238/1530Wiedza studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie
językowych i pedagogicznych podstaw edukacji polonistycznej

505 Jaroni Elżbieta

192/676Wiedza studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie
językowych podstaw nauczania czytania i pisania

506 Konopska Lilianna

178/420Czynniki warunkujące poczucie podmiotowości studentów IV i V roku
Uniwersytetu Szczecińskiego.

507 Świrko - Pilipczuk Janina

178/489Dziecko sześcioletnie w świecie gier komputerowych.508 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/505Rodzice a gry komputerowe dla dzieci509 Wenta Kazimierz

178/421Współczesny nauczyciel i szkoła w świadomości gimnazjalistów. Studium w
aspekcie pedeutologii.

510 Szumilas Katarzyna

302/1212Ruch i muzyka a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym511 Jaroni Elżbieta

192/677Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym512 Orzelska Julita

302/1213Bajkoterapia jako sposób niwelowania strachu i lęku u dzieci w wieku
przedszkolnym

513 Krysiak Włodzimierz

238/1570Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Starym Przylepie w latach 1946-2008

514 Magiera Elżbieta

127/1062Edukacja szkolna wobec zjawiska dysleksji. Pedagogiczne studium zjawiska515 Jerzy Materne

127/1111Rola muzyki w życiu dziecka w wieku przedszkolnym516 Bożena Grzeszkiewicz

216/462Wpływ baśni na rozwój dziecka517 Grzeszkiewicz Bożena

302/1214Edukacja matematyczna w przedszkolu518 Jaroni Elżbieta



302/1215Wykorzystanie baśni i bajek w wychowaniu przedszkolnym519 Krysiak Włodzimierz

127/1228Nabywanie doświadczeń moralnych w pokonywaniu sytuacji konfliktowych w
życiu przedszkolnym

520 Andrzej Sowiński

238/1531Środki dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie wybranych
szkół

521 Andrukowicz Wiesław

178/490Zjawisko agresji w wieku wczesnoszkolnym.522 Cybulska Nadzieja

216/506Ewolucja mediów i ich wpływ na rozwój dziecka523 Wenta Kazimierz

302/1216Problem agresji wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym524 Krysiak Włodzimierz

178/422Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli.525 Jaroni Elżbieta

238/1532Percepcja koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci w młodszym wieku szkolnym526 Świrko-Pilipczuk Janina

216/974Czasopisma dziecięce w rozwoju i wychowaniu.527 Kromolicka Barbara

178/732Znaczenie zabaw w rozwijaniu mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.528 Wenta Kazimierz

127/1063Posiadanie rodzeństwa, a przejawiane postawy interpersonalne przez dzieci
w młodszym wieku szkolnym.

529 Teresa Żółkowska

178/423Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie, a przejawianie zachowań
agresywnych młodzieży szkół średnich.

530 Krysiak Włodzimierz

192/678Preorientacja zawodowa i marzenia zawodowe dzieci kończących edukację
przedszkolną

531 Konopska Lilianna

192/1374Rozwijanie percepcji i ekspresji plastycznej u dzieci w młodszym wieku
szkolnym a ich poczucie wąłsnej wartości.

532 Sowiński Andrzej

127/1064Wiedza studentów pedagogiki na temat metod nauczania i metod uczenia się533 Elżbieta Jaroni

216/463Zadania problemowe a poznawczy rozwój dziecka w młodszym wieku
szkolnym

534 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1065Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system
wsparcia stypendialnego agencji nieruchomości rolnych

535 Kazimierz Jaskot

238/84Biblioterapia jako forma terapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci w wieku
przedszkolnym

536 Marek Lidia

302/1217/brak zgody/Wykorzystanie bajki w przedszkolu537 Jaroni Elżbieta

178/733Działalność wychowawcza, opiekuńcza i terapeutyczna
Zachodniopomorskiego Okręgowego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Koszalinie w latach 1946 - 2005.

538 Koźmian Danuta

216/464Znaczenie autorytetu nauczyciela w pracy wychowawczej539 Jazukiewicz Iwona

238/1533Przedszkole miejsce rozwijania sie stereotypów płciowych u dziecie w wieku
przedszkolnym

540 Falkiewicz - Szult Małgorzata

192/679Ojciec w rozwoju społeczno - emocjonalnym dziecka przedszkolnego541 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1229Rozwijanie twórczego myślenia uczniów w klasie drugiej542 Franciszek Bereźnicki

178/491Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola.543 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/507Dzieci z ADHD w świecie mediów544 Wenta Kazimierz

178/424Model osobowy nauczyciela klas początkowych w świetle opinii studentów.545 Bereźnicki Franciszek

238/85Zaburzenia podmiotowości jednostek w relacjach między uczniem i
nauczycielem, jako źródło zachowań agresywnych w szkole

546 Ciechanowska Dorota

127/1112Wychowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Studium na
przykładzie uczniów klas I - III szkoły podstawowej

547 Lucyna Górska

192/680Środowisko wychowawcze a działalność zabawowa dzieci w wieku
przedszkolnym

548 Korpaczewska Iwona

302/1218Zabawa jako czynnik rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym549 Jaroni Elżbieta

127/1113Miłość jako wartość w baśniach550 Lidia Marek

216/975Przygotowanie dzieci wiejskich 6 - letnich do nauki szkolnej.551 Bereźnicki Franciszek

178/425Nauczyciel w oczach ucznia klasy I - III552 Świrko - Pilipczuk Janina

216/508brak zgody/ Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów szkoły
podstawowej

553 Czerepaniak - Walczak Maria

302/1219Wykorzystanie mediów w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej

554 Jaroni Elżbieta



127/1230"Autorytet nauczyciela - wychowawcy klas, a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w średnim wieku szkolnym."

555 Włodzimierz Krysiak

192/681Samoocena a osiągnięcia szkolne556 Korpaczewska Iwona

178/734Zadania statutowe PCK jako stowarzyszenia na rzecz dzieci w placówkach
oświatowo - wzchowawczych.

557 Murawska Anna

238/1571Autorytet nauczyciela wychowawcy a przejawiane postawy interpersonalne
uczniów szkoły podstawowej

558 Krysiak Włodzimierz

178/735Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinie a przejawianie zachowań
agresywnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

559 Krysiak Włodzimierz

216/976Kompetencje edukacyjne nauczycieli klas I - III w szkole podstawowej.560 Bereźnicki Franciszek

127/1114Sposoby kształtowania wyobraźni dziecka w wieku wczesnoszkolnym561 Lidia Marek

127/1066Opinie dzieci i rodziców o działalności dydaktyczno - wychowawczej
Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Salezjańskiego

562 Wiesław Andrukowicz

127/1115Wartość dobra w treściach baśni Braci Grimm563 Lidia Marek

127/1116Zabawy i gry ruchowe dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat564 Tomasz Zimny

127/1067Wiedza nauczycieli klas początkowych na temat trudności w czytaniu i
pisaniu

565 Elżbieta Jaroni

178/426Uczęszczanie do przedszkola a dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki.566 Jaroni Elżbieta

216/465Błędy w wychowaniu567 Jazukiewicz Iwona

192/682Tempo czytania dzieci sześcioletnich uczonych metodą tradycyjną i metodą
glottodydaktyczną

568 Konopska Lilianna

127/1117Współpraca przedszkola z rodziną w procesie kształtowania poczucia
podmiotowości dziecka w wieku przedszkolnym

569 Małgorzata Falkiewicz - Szult

302/1220Praca z dzieckiem uzdolnionym w placówkach pozaszkolnych570 Krysiak Włodzimierz

216/466Działalność wychowawcza Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej571 Jazukiewicz Iwona

216/467Metody nauki czytania stosowane wobec uczniów różnych typów szkół z
poziom umiejętności technicznych czytania

572 Morcinek Urszula

127/1068Wiedza studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na temat
nauczania zintegrowanego

573 Elżbieta Jaroni

178/427Efektywność programu "Szkoła z klasą" na przykładzie Gimnazjum nr 20 w
Szczecinie.

574 Czerepaniak - Walczak Maria

127/1118Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym575 Grzeszkiewicz Bożena

238/86Szkolne trudności dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej576 Marek Lidia

127/1231Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy społeczne
dzieci w młodszym wieku szkolnym

577 Włodzimierz Krysiak

216/468Trudności wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym578 Morcinek Urszula

127/1069Działalność dydaktyczna, wychowawczai opiekuńcza Liceum
Ogólnokształcącego w Policach w latach 1972 - 2004

579 Danuta Koźmian

178/492Twórczość plastyczna dziecka.580 Andrukowicz Wiesław

127/1119Dobro jako wartość w baśniach dla dzieci Braci Grimm581 Lidia Marek

238/1534Wychowanie do czasu wolnego w rodzinie582 Chęcińska Urszula

238/87Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych583 Grzeszkiewicz Bożena

238/1535Postawy matek a samodzielność dziecka przedszkolnego584 Świrko-Pilipczuk Janina

192/1375Przedszkole w oczekiwaniach i doświadczeniach rodziców.585 Mańczak Jacek

192/1376Postawy studentów wobec osób niewidomych.586 Ostapiuk Barbara

192/1377Funkcje wychowawcze tańca towarzyskiego w wychowaniu przedszkolnym.587 Szumilas Katarzyna

127/1070Wpływ sztuki origami na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
sześcioletniego

588 Elżbieta Jaroni

216/469Jakość wymowy i stan słuchu fonemowego u dzieci siedmioletnich589 Konopska Lilianna

178/428Kultura pedagogiczna współczesnych rodziców dzieci rozpoczynających
naukę szkolną.

590 Szumilas Katarzyna

216/977Wpływ czytania dzieciom baśni na rozwój mowy uczniów klas I - III.591 Zimny Tomasz

127/1120Czynniki warunkujące bycie ofiarą agresji rówieśniczej u dziecka w wieku
przedszkolnym

592 Katarzyna Szumilas



127/1071Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badań w SP w
Załomiu

593 Teresa Zółkowska

302/2087Atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym, a internalizacja norm szkolnych
uczniów gimnazjum.

594 Krysiak Włodzimierz

216/978Wpływ przyrody na twórczość plastyczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym.595 Romańczuk Zbigniew

238/1572Lęk przed szkołą u dzieci w wieku wczesnoszkolnym596 Rzepa Teresa

192/1378Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych.

597 Krysiak Włodzimierz

238/88Wychowawca klasy wobec problemu braku wzajemnej akceptacji wśród
uczniów w wieku wczesnoszkolnym

598 Marek Lidia

238/1536Współpraca rodziców z przedszkolem a adaptacja dziecka 3-letniego do
warunków przedszkola

599 Jaroni Elżbieta

192/683Przemoc wobec dziecka w rodzinie600 Grzeszkiewicz Bożena

127/1072Kultura pedagogiczna rodziców wśród uczniów klas I - III601 Wiesław Andrukowicz

192/684Uczestnictwo rodziców w grach dydaktycznych z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym

602 Konopska Lilianna

216/470Lęk jako przyczyna niepowodzeń szkolnych dziecka603 Ciechanowska Dorota

238/89Ukryte programy gospodarowania przestrzenią w szkole podstawowej604 Marek Lidia

216/471Rola bajki i baśni w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym605 Grzeszkiewicz Bożena

216/979Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola
Publicznego Nr 48 "Leśna Gromada" w Szczecinie w latach 1978 - 2007.

606 Koźmian Danuta

178/493Komunikacja interpersonalna jako stymulator rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym.

607 Falkiewicz - Szult Małgorzata

216/509Estetyzacja przestrzeni edukacyjnej przedszkola a poczucie bezpieczeństwa
dzieci 6-letnich

608 Romańczuk Zbigniew

302/2089/brak zgody/Komunikowanie się werbalne i niewerbalne dzieci w grupie
przedszkolnej

609 Świrko-Pilipczuk Janina

127/1121Rozwijanie postawy twórczej dziecka. Studium w aspekcie pracy nauczyciela
z uczniami klas I - III szkoły podstawowej

610 Lucyna Górska

127/1073Wpływ nieformalnej edukacji ekologicznej Ińskiego Parku Krajobrazowego na
stan świadomości ekologicznej uczniów klas młodszych

611 Nadzieja Cybulska

238/90Swobodny rysunek jako ekspresja twórczej aktywności dziecka612 Ciechanowska Dorota

178/736Adaptacja dziecka 3 letniego do przedszkola.613 Bereźnicki Franciszek

127/1232Zaburzenia nerwicowe u dzieci w wieku przedszkolnym i ich uwarunkowania614 Ewa Jackowska

238/91Nauczyciel stymulatorem rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym615 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1122Zabawy dydaktyczne z zakresu treści arytmetycznych dla dzieci 6 - letnich616 Tomasz Zimny

238/1537Samodzielność studentów pedagogiki jako podstawa poczucia ich
tożsamości zawodowej

617 Świrko-Pilipczuk Janina

192/1379Preferowany styl wychowania w domu rodzinnym dziecka a internalizacja
norm grupowych.

618 Krysiak Włodzimierz

238/1573Sytuacja szkolna dzieci z rodzin patologicznych w klasach I-III Szkoły
Podstawowej

619 Andrukowicz Wiesław

238/92Wpływ zabawy na rozwój dziecka620 Grzeszkiewicz Bożena

216/472Lęki a rozwój dzieci w wieku przedszkolnym621 Grzeszkiewicz Bożena

238/1538Współpraca przedszkola z rodzicami w zakresie adaptacji dziecka 3-letniego
do przedszkola w opinii rodziców

622 Falkiewicz - Szult Małgorzata

238/93Znaczenie wychowania muzycznego dla wielostronnego rozwoju dziecka w
wieku wczesnoszkolnym

623 Marek Lidia

178/494Edukacja przedszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej.624 Kość Ilona

216/510Program ukryty w przestrzeni budynku szkolnego625 Czerepaniak - Walczak Maria

216/473Wpływ zabawy na rozwój aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym626 Ciechanowska Dorota

178/429Osiągnięcia matematyczne uczniów klas początkowych i ich uwarunkowania.627 Jaroni Elżbieta

238/95Zabawy integracyjne jako metoda pracy wychowawczej nauczyciela
wpływającego na zmianę pozycji dziecka w klasie szkolnej

628 Ciechanowska Dorota

238/1539Postawy dzieci w wieku przedszkolnym wobec kłamstwa629 Andrukowicz Wiesław



127/1233Elementy programu ABC…XXI wieku wspierające edukację przyrodniczą w
wieku przedszkolnym

630 Maria Czerepaniak - Walczak

192/1380Stan świadomości ekologicznej uczniów klas II i III nauczania
zintegrowanego.

631 Cybulska Nadzieja

238/96Przejawy zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym632 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1123Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń dydaktycznych dziecka w młodszym
wieku szkolnym

633 Katarzyna Szumilas

178/430Prawda jako wartość dla studentów pedagogiki.634 Świrko - Pilipczuk Janina

238/1540Oczekiwana uczniów wobec pedagoga szkolnego635 Świrko-Pilipczuk Janina

178/495Edukacja komunikacyjno - drogowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.636 Cybulska Nadzieja

178/431Postawy dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec niepełnosprawnych
rówieśników.

637 Jaroni Elżbieta

127/1234Rozwijanie dojrzałości szkolnej u dzieci 6 letnich638 Franciszek Bereźnicki

127/1074Wpływ roli ojca na przystosowanie szkolne uczniów klas pierwszych.639 Teresa Żółkowska

127/1235Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne w młodszym wieku szkolnym

640 Włodzimierz Krysiak

127/1236Czytelnictwo w rozwoju intelektualnym dzieci w młodszym wieku szkolnym641 Kazimierz Wenta

216/474Trudności wychowawcze. Istota i profilaktyka642 Jazukiewicz Iwona

178/432Sytuacja szkolna dziecka z rodziny niepełnej.643 Bereźnicki Franciszek

216/475Wpływ baśni na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym644 Grzeszkiewicz Bożena

238/1541Miejsce wychowania estetycznego dzieci w wieku przedszkolnym645 Chęcińska Urszula

216/476Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym646 Falkiewicz - Szult Małgorzata

178/496Muzyka w życiu dziecka w wieku przedszkolnym.647 Falkiewicz - Szult Małgorzata

127/1075Świadomość ekologiczna uczniów w młodszym wieku szkolnym648 Nadzieja Cybulska

127/1237Poglądy społeczno - pedagogiczne Świętego Augustyna ( 354 - 430 ) i
Świętego Tomasza z Akwinu ( 1225 - 1274 ) jako podstawa europejskiego
wychowania chrześcijańskiego

649 Danuta Koźmian

216/980Wyrażanie emocji w rysunkach dzieci siedmioletnich.650 Romańczuk Zbigniew

127/1238Agresja w grupie przedszkolnej i jej uwarunkowania651 Kazimierz Wenta

192/685Przemoc wobec dziecka w rodzinie652 Korpaczewska Iwona

238/1542Przemoc rodziców wobec dzieci w wieku przedszkolnym sprawiających
trudności wychowawcze

653 Górska Lucyna

216/477Wybrane przyczyny niepowodzeń szkolnych tkwiące w uczniach654 Ciechanowska Dorota

216/478Wpływ ryzyka dysleksji i terapii pedagogicznej na funkcjonowanie dziecka w
wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym w środowisku rodzinnym i podczas
zajęć lekcyjnych w szkole

655 Morcinek Urszula

302/2093Wpływ przedszkola na przygotowanie dziecka do roli ucznia656 Świrko-Pilipczuk Janina

216/981Wrażliwość estetyczna, preferowana w zainteresowaniach plastycznych
wśród uczniów w klasie trzeciej.

657 Sowiński Andrzej

192/1381Aktywność wolnoczasowa dziecka w wieku przedszkolnym.658 Marek Lidia

216/511Odzwierciedlenie emocji w twórczości plastycznej dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

659 Romańczuk Zbigniew

178/497Twórczość plastyczna dzieci.660 Andrukowicz Wiesław

238/1574Sytuacja rodziny a funkcjonowanie uczniów w szkole661 Żółkowska Teresa

302/2095Wpływ działalności przedszkola na osiągnięcie dojrzałości szkolnej jako
podstawy przygotowania dziecka do roli ucznia

662 Świrko-Pilipczuk Janina

178/737Działalność wychowawcza, opiekuńcza, dydaktyczna i integracyjna
przedszkola publicznego nr 1 w Szczecinie imienia "Radosne" w latach 1981
- 2005.

663 Koźmian Danuta

238/97Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka w środowisku szkolnym664 Marek Lidia

192/686Przemoc wobec dziecka w rodzinie665 Korpaczewska Iwona

127/1124Współpraca przedszkola z rodzicami666 Bożena Grzeszkiewicz



127/1239Koncepcja wychowania przedszkolnego i trudności organizacji sieci
przedszkoli w polsce w latach 1990 - 2003 ( na podstawie czasopisma
"Wychowanie w przedszkolu" )

667 Danuta Koźmian

238/1575Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym a gotowość
szkolna

668 Perzycka Elżbieta

127/1076Istota i fenomen kształcenia integralnego w nauczaniu wczesnoszkolnym669 Wiesław Andrukowicz

127/1125Praca nauczyciela z dzieckiem ryzyka dysleksji w klasach I - III szkoły
podstawowej

670 Lucyna Górska

127/1077Strategie kształcenia integralnego w klasach początkowych671 Wiesław Andrukowicz

192/1382Kontakt z literaturą a rozwój dziecka.672 Jaroni Elżbieta

127/1240Twórcza aktywność dziecka sześcioletniego w procesie nauki czytania673 Franciszek Bereźnicki

178/498Wpływ rodziny na rozwój uczuć dzieci w wieku przedszkolnym.674 Grzeszkiewicz Bożena

127/1241Książka jako przedmiot zainteresowania dziecka w wieku przedszkolnym675 Kazimierz Wenta

127/1242Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym

676 Włodzimierz Krysiak

238/98Trudności w realizacji idei nauczania dwujęzycznego w klasach
początkowych szkoły podstawowej (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 56
w Szczecinie)

677 Marek Lidia

238/99Kontakty interpersonalne w zabawie dzieci w wieku przedszkolnym678 Grzeszkiewicz Bożena

238/100Rodzice wobec prawa dziecka do czasu wolnego679 Marek Lidia

302/1221Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym680 Krysiak Włodzimierz

178/433Wizerunek ojca lansowany przez media.681 Wenta Kazimierz

178/434Wzór nauczyciela - wychowawcy w świadomości nauczycieli klas
początkowych.

682 Świrko - Pilipczuk Janina

127/1243Autorytet nauczyciela wychowawcy klasy a przejawiane postawy
interpersonalne

683 Włodzimierz Krysiak

192/1383Poczucie wąłsnej wartości dzieci w młodszym wieku szkolnym uczestników
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

684 Sowiński Andrzej


