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15/8142Funkcjonowanie w naczelnych rolach społecznych byłych wychowanków
Domu Dziecka /na przykładzie Państwowego Domu Dziecka w Kijaszkowie/.

1 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8164Poglądy i stosunek do problemu regulacji urodzin i zabiegu przerywania
ciąży.

2 Kazimierz Suszek

15/8187Dom wczasów dziecięcych jako forma opieki całkowitej na przykładzie
Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych "Cichy kącik" w Szczecinie.

3 Zdzisław Błażejewski

15/8143Wdrożenie do pełnienia społecznej roli rolnika w preocesie wychowania
szkoły rolniczej.

4 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8244Sytuacja życiowa dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych.5 Zdzisław Błażejewski

15/8144Funkcjonowanie rodzin wielodzietnych w środowisku wiejskim.6 Błażejewski Zdzisław

15/8188Postawy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wobec praktycznej nauki
zawodu.

7 Bazyli Baran

15/8246Wybrane problemy czsu wolnego młodziezy na terenie nowego osiedla
mieszkaniowego na przykładzie osiedla Klonowica w Szczecinie.

8 Zdzisław Błażejewski

15/8189Znajomość roli obywatela u uczniów klas szóstych szkoły miejskiej.9 Kazimierz Jaskot

15/8145Środowiskowe uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów
szkoły wiejskiej w Lipkach Wielkich.

10 Baran Bazyli

15/8165Postawa poszanowania własności u wychowanków domu dziecka.11 Kazimierz Jaskot

15/8190Funkcja rekreacyjno-towarzyska rodzin w osiedlu wielkomiejskim.12 Zdzisław Błażejewski

15/8146Samoocena i aspiracje perspektywiczne dzieci matek rozwiedzionych.13 Baran Bazyli

15/8166Wpływ przywódców nieformalnych na członków grupy wychowawczej w
Domu Dziecka.

14 Kazimierz Jaskot

15/8167Trudności wychowawcze na tle współżycia w grupie wychowawczej w
Państwowym Domu Dziecka.

15 Kazimierz Jaskot

15/8147Poziom funkcjonowania wybranych norm społeczno-moralnych w
świadomości uczennic Liceum Medycznego w Drezdenku.

16 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8250Sytuacja rodzinna dzieci zrekwalifikowanych z Państwowych Domów Dziecka
do środowiska rodzinnego.

17 Bazyli Baran

15/8149Funkcjonowanie rodzin wielodzietnych w środowisku miejskim.18 Błażejewski Zdzisław

15/8148Środowisko wychowawcze w rodzinach o dziecku jedynym.19 Błażejewski Zdzisław

15/8150Niektóre czynniki warunkujące stosunek uczniów klasy II, V, VIII do szkoły
podstawowej.

20 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8151Motywy szkolnego uczenia się uczniów wiejskich szkół podstawowych.21 Baran Bazyli

15/8168Samodzielność wychowanków domu dziecka w rozwiązaniu sytuacji
konfliktowych pojawiających się na tle współżycia w grupie.

22 Kazimierz Jaskot

15/8252Wpływ wyvbranych czynników sytuacji rodzinnej na samoocenę dziecka.23 Henryk Kulasa

15/8126/brak pracy/ Identyfikacja jednostki z grupą na pierwszych i drugich latach
studiów.

24 Jaskot Kazimierz

15/8254Czynniki wyboru zawodu wychowanków domu dziecka w Policach.25 Zdzisław Błażejewski

15/8191Znajomość roli obywatela u uczniów klasy VIII szkoły podstawowej: Biały Bór
i Karlino woj. koszalińskie.

26 Kazimierz Jaskot

15/8192Stosunek do szkoły rodziców będących rolnikami indywidualnymi i
pracownikami PGR, których dzieci są uczniami Zbiorczej Szkoły
Podstawowej w Karlinie.

27 Bazyli Baran

15/8169Sytuacja rodzinna a ucieczki dzieci z domu.28 Kazimierz Suszek

15/8152Kształtowanie wybranych postaw społecznych w procesie nauczania w klasie
pierwszej.

29 Czerepaniak - Walczak Maria



15/8170Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa wychowanków przez grupę
wychowawczą w domu dziecka.

30 Kazimierz Jaskot

15/8171Internalizacja wartości rodzicielskich a pozycja społeczna rodziny.31 Kazimierz suszek

15/8153Kształtowanie postaw społęcznych w procesie wychowania pozalekcyjnego.32 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8154Środowiskowe uwarunkowania pozbawienia opieki rodzicielskiej małych
dzieci.

33 Błażejewski Zdzisław

15/8257Rodzina górnicza jako srodowisko wychowawcze.34 Zdzisław Błażejewski

15/8172Sytuacja socjalno-bytowa a przestępczość nieletnich.35 Kazimierz Suszek

15/8173Poziom zachowań opiekuńczych w grupach wychowawczych Domu Dziecka.36 Kazimierz Jaskot

15/8174Tolerancja we wzajemnych stosunkach wychowanków w grupie
wychowawczej w Domu Dziecka.

37 Kazimierz Jaskot

15/8193Internat jako środowisko wychowawcze na przykładzie Internatu Technikum
Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Maszewie.

38 Zdzisław Błażejewski

15/12922Rodzina zrekonstruowana jako środowisko wychowawcze39 Zdzisław Błażejewski

15/8194Środowiskowe determinanty prób samobójczych młodocianych.40 Zdzisław Błażejewski

15/8175Przygotowanie wychowanek Domu Dziecka do pełnienia ról rodzinnych.41 Kazimierz Suszek

15/8195Lokalne środowisko małomiasteczkowe w aspekcie więzi sąsiedzkich wśród
jego mieszkańców /na przykłądzie miasta Chojny/.

42 Zdzisław Błażejewski

15/8196Postawy rodzicielskie młodocianych matek.43 Bazyli Baran

15/8197Wpływ wzorów osobowych funkcjonujących w świadomości zuchów na
kształtowanie się wybranych postaw interpersonalnych.

44 Danuta Bielawska

15/8176Aspiracje wychowanek domów dziecka.45 Kazimierz Suszek

15/8177Wpływ grupy wychowawczej w Domu Dziecka na wyobrażenia jej członków o
swojej przyszłej rodzinie.

46 Kazimierz Jaskot

15/8178Adaptacja uczniów klas pierwszych do środowiska szkolnego.47 Kazimierz Suszek

15/8198Znajomość roli obywatela u uczniów klas VII szkół podstawowych.48 Kazimierz Jaskot

15/8179Postawy wychowanek Domu Dziecka wobec rodziców własnych.49 Kazimierz Suszek

15/8199Kształtowanie się więzi sąsiedzkich w osiedlu mieszkaniowym jako
środowisku lokalnym na przykładzie miasta Świnoujścia.

50 Zdzisław Błażejewski

15/8180Stosunki przyjacielskie w grupach wychowawczych w Domu Dziecka.51 Kazimierz Jaskot

15/8181Uwarunkowania podjęcia studiów wyższych a adaptacja do środowiska
Uczelnianego.

52 Kazimierz Suszek

15/8155Wpływ oceny zachowania na kształtowanie wybranych postaw.53 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8200Czynniki warunkujące proces przystosowania dzieci do placówki w trakcie ich
pobytu w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

54 Bazyli Baran

15/8264Wzór osobowy instruktora ZHP.55 Danuta Bielawska

15/8201Wpłwy zajęć praca - technika na wybór zawodu przez dzieci głuche.56 Helena Łaś

15/8134/brak pracy/ Plany rodzinne wychowanek Domu Dziecka w okresie
dorastania.

57 Suszek Kazimierz

15/8182Środowisko wychowawcze Domu Dziecka a wyniki w nauce.58 Kazimierz Suszek

15/8156Zjawisko narkomanii wśród młodzieży.59 Błażejewski Zdzisław

15/8202Czynniki warunkujące popularność jednostki w internacie.60 Danuta Bielawska

15/8183Konflikty między dorastającą młodzieżą i rodzicami.61 Kazimierz Suszek

15/8203Czynniki warunkujące aktywność społeczną uczniów szkoły.62 Danuta Bielawska

15/8157Niektóre czynniki warunkujące poziom aspiracji zawodowych uczniów klas
ósmych.

63 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8158Kształtowanie postaw prospołecznych w trakcie nauki w Liceum Medycznym
w Gorzowie Wlkp.

64 Baran Bazyli

15/8184Wychowawcy internautów szkolnych.65 Kazimierz suszek

15/8159Czynniki warunkujące sytuację szkolną uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

66 Baran Bazyli

15/8204Udział Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Szczecinie w procesie
resocjalizacji dzieci i młodzieży.

67 Zdzisław Zacha



15/8205Niektóre czynniki warunkujące pełnienie ról społecznych przez uczniów
Zbiorczej Szkoły Gminnej w procesie nauczania uspołeczniającego.

68 Danuta Bielawska

15/8206Wzory osobowe funkcjonujące w świadomości zuchów i ich wpływ na poziom
postaw społecznych.

69 Danuta Bielawska

15/8207Znajomość roli obywatela u uczniów klas ósmych szkół podstawowych
miejskich.

70 Kazimierz Jaskot

15/8160Wpływ zabaw tematycznych na kształtowanie postaw społecznych u dziecka
w wieku przedszkolnym.

71 Czerepaniak - Walczak Maria

15/8208Czynniki warunkujące popularność jednostki w grupie.72 Danuta Bielawska

15/8185Wpływ źródeł informacji na poziom wiedzy młodzieży o życiu płciowym
człowieka.

73 Kazimierz Suszek

15/8161Samoocena i aspiracje perspektywiczne dzieci matek niezamężnych i z
rodzin pełnych.

74 Baran Bazyli

15/8209Znajomość roli obywatela u uczniów klas siódmych szkół podstawowych
miejskich.

75 Kazimierz Jaskot

15/8162Sytuacja życiowa młodzieży w rodzinach niepełnych.76 Błażejewski Zdzisław

15/8186Narkomania a aspiracje życiowe.77 Kazimierz Suszek

15/8163Samoocena i aspiracje perspektywiczne dzieci wdów.78 Bazyli Baran

15/13018Przystosowanie społeczne wychowanków Domu Dziecka w zależności od
wielkości placówki

79 Bazyli Baran


