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Pedagogiczny, pedagogika specjalna, absolwent
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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/15906Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci 5-6 letnich oraz sposób ich
reedukacji

1 Bolesław Sadaj

15/16260Przygotowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim do
wyboru zawodu /na przykładzie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gubinie/

2 Helena Łaś

15/16212Podstawy rodzicielskie matek wobec dzieci lekko upośledzonych umysłowo3 Krystyna Murawska

15/15980Sytuacja szkolna dzieci z wadą wymowy4 Kazimierz Suszek

15/16311Alkoholizm w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci5 Wiesława Rempel

15/16116Oddziaływanie resocjalizacyjne szkoły w stosunku do nieletnich przestępców6 Ewa Jackowska

15/16261Ocena niektórych zachowań prospołecznych u młodzieży społecznie
niedostosowanej

7 Kazimierz Kowańda

15/16079Intensyfikacja procesu kształcenia obronnego na przykladzie Studium
Wojskowego Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie

8 Franciszek Bereźnicki

15/16360Funkcjonowanie Sądu Rodzinnego w Szczecinie na rzecz małoletnich
objetych postępowaniem opiekuńczym

9 Wiesława Rempel

15/16213Funkcjonowanie Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny10 Krystyna Murawska

15/15945Losy absolwentów Państwowego Domu Dziecka nr 3 w Policach11 Bazyli Baran

15/16117Ideał osobowościowy wychowanków domu dziecka12 Ewa Jackowska

15/16118Sytuacja szkolna wychowanków domu dziecka13 Kazimierz Suszek

15/16361Środowiskowe uwarunkowania toksykomanii nieletnich w Szczecinie14 Krystyna Murawska

15/16119Trudności wychowawcze dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim w okresie dorastania w trzech grupach wiekowych

15 Ewa Jackowska

15/16120Zachne uczniów upośledzonych umysłowo a ich pozycja w grupie
rówieśniczej

16 Wiesława Rempel

15/15946Stosunek dzieci hospitalizowanych do nauki szkolnej17 Bolesław Sadaj

15/16214Środowiskowy charakter Zbiorczej Szkoły Gminnej w Iłowej Żagańskiej18 Helena Łaś

15/16048Losy absolwentów klasy przysposabiającej do zawodu w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Gryficach

19 Helena Łaś

15/16184Laureaci konkursów wiedzy i olimpiad przedmiotowych (organizowanych dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

20 Wiesława Rempel

15/16150Funkcjonowanie uczniów klasy specjalnej w szkole zawodowej normalnej i
zakładzie pracy

21 Bazyli Baran

15/16366Efekty procesu przygotowania do pracy młodzieży uposledzonej umysłowo w
stopniu lekkim w zawodzie "krawiec odzieży damskiej lekkiej" na przykładzie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym nr 2 w Szczecinie

22 Helena Łaś

15/16234Funkcjonowanie norm społeczno - moralnych w warunkach pogotowia
opiekuńczego

23 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16151Kontaktyu rówieśnicze dzieci umysłowo upośledzonych i normalnych24 Zdzisław Błażejewski

15/15833Film dydaktyczny w nauczaniu przyrody w klasie V szkoły podstawowej
specjalnej

25 Tadeusz Klanowski

15/15947Wzajemne współżycie dziewcząt i chłopców w zbiorowości szkolnej na
przykładzie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrzanach

26 Bolesław Sadaj

15/15948Czynniki warunkujące czytelnictwo uczniów szkoły specjalnej27 Józefa Krupa

15/16185Drużynowy jako wzór osobowy młodzieży28 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16152Czynniki warunkujące poziom funkcjonowania dzieci w sanatorium29 Bazyli Baran



15/16049Psychologiczna analiza wybranych czynników harmonijnego pożycia w
małżeństwie

30 Krystyna Murawska

15/15981Wpływ wzorów osobowych uczniów klas III, IV Liceum Ogólnokształcącego
na ich aktywność samowychowawczą

31 Kazimierz Jaskot

15/16333Samoocena uczniów upośledzonych umysłowo32 Kazimierz Suszek

15/16312Losy osób nadzorowanych przez /były/ Sąd Opiekuńczy w Szczecinie33 Wiesława Rempel

15/15907Środowisko rodzinne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim34 Kazimierz Suszek

15/15949Wpływ warunków i wychowania dziecka w rodzinie zastępczej na wyniki w
nauce

35 Kazimierz Suszek

15/16153Przystosowanie społeczne uczniów klas piątych Zbiorczej Szkoły Gminnej w
Szczecinku

36 Bazyli Baran

15/16334Niektóre uwarunkowania postaw uczennic Liceum Medycznego do zawodu i
do chorego

37 Kazimierz Suszek

15/16121Niepowodzenia szkolne uczniów szkoły wiejskiej38 Kazimierz Suszek

15/16215Środowiskowy charakter pracy Państwowego Zakładu Wychowawczego w
Sławoborzu

39 Helena Łaś

15/15834Film dydaktyczno-naukowy na lekcji geografii w klasie VII szkoły
podstawowej specjalnej

40 Tadeusz Klanowski

15/16080Proces przygotowania do życia i pracy uczniów klasy uzawodowionej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Goleniowie

41 Helena Łaś

15/15950Szkolnictwo zawodowe specjalne dla młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim na Ziemii Koszalińskiej i Słupskiej w latach 1965-1977 oraz
perspektywy jego rozwoju do roku 1990

42 Helena Łaś

15/16001Wpływ zajęć logopedycznych prowadzonych w Poradni Wychowawczo -
Zawodowej w Szczecinku na poprawę mowy i wyników w nauce czytania i
pisania uczniów z wadami mowy klas I-IV szkół podstawowych

43 Helena Łaś

15/16081Stosunek dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim do kłamstwa44 Kazimierz Jaskot

15/16262Opieka nad dziećmi specjalnej troski w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lipce45 Helena Łaś

15/16313Budżet i wychowawcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych w dużej aglomeracji miejskiej

46 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16050Peczno - zawodowej absolwentów klasy przysposabiającej do zawodu przy
Zasadniczej Szkole Zawodowej Budowlanej w Świnoujściu

47 Helena Łaś

15/16367Wychowanie "Szkoły życia" przy specjalnym ośrodku szkolno -
wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy

48 Kazimierz Suszek

15/16051Losy absolwentów klas przysposabiających do zawodu w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Kaliszu Pomorskim

49 Helena Łaś

15/16052Przygotowanie do pracy zawodowej młodzieży opóźnionej w nauce przez
nauczyciela w klasie przysposobienia do zawodu /na przykładzie Zespołu
Szkół Zawodowych w Gryfinie/

50 Helena Łaś

15/16368Porady zawodowe udzielane młodziezy przez Poradnię Zawodowo -
Wychowaczą w Policach a wyniki w nauce w szkole ponadpodstawowej

51 Kazimierz Suszek

15/15835Magnetofon w nauce czytania52 Tadeusz Klanowski

15/15951Wpływ szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo na
wybór kierunku dalszego kształcenia zawodowego

53 Helena Łaś

15/15836Niektóre elementy funkcjonowania klasy specjalnej w szkole normalnej54 Urszula Eckert

15/15982Plany życiowe i zawodowe młodzieży klas przysposabiających do zawodu i
ich realizacja po ukończeniu szkoły

55 Helena Łaś

15/16053Organizacja i efektywność pracy zespołów korekcyjno-wyrównawczych56 Helena Łaś

15/16335Efektywność pracy zespołów korekcyjno - wyrównawczych na przykładzie
szkoły podstawowej specjalnej w Mosinie

57 Helena Łaś

15/15983Pozycja społeczna rodziny a niedostosowanie społeczne58 Kazimierz Suszek

15/15952Wpływ pracy wychowawczej w młodszej grupie internackiej na rewalidację
dziecka kalekiego

59 Helena Łaś

15/15953Losy absolwentów podstawowych szkół specjalnych dla upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim (na przykładzie szkoły podstawowej specjalnej w
Pile)

60 Helena Łaś

15/16186Proces adaptacji społeczno - zawodowej uczniów klas przysposabiających
do zawodu na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie

61 Helena Łaś



15/16216Kariery szkolne absolwentów szkoły przysposabiającej do zawodu w
szkołach ponadpodstawowych

62 Helena Łaś

15/15863Marksizm a emotywizm63

15/16122Podstawy rodzicielskie małżeństw studenckich64 Krystyna Murawska

15/16002Środowisko rodzinne dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim65 Józefa Krupa

15/15908Proces uczniów opóźnionych w nauce do pracy produkcyjnej poprzez naukę
w szkołach przysposob. Do zawodu

66 Helena Łaś

15/16217Nowy program nauczania w klasach I-III w opinii nauczycieli i rodziców67 Zdzisław Błażejewski

15/16082Praca rewalidacyjna i jej efekty w Specjalnym Zakładzie Wychowawczym w
Koszalinie

68 Helena Łaś

15/16083Start zawodowy absolwentów szkoły przysposabiającej do zawodu przy
zespole szkół zawodowych szczecińskiej stoczni remontowej "Gryfia"

69 Helena Łaś

15/16218Analiza funkcjonowania rodzin adopcyjnych70 Zdzisław Błażejewski

15/15954Niektóre problemy społeczno-dydaktyczne rewalidacji dzieci z lekkim
stopniem upośledzenia w Gminnej Szkole Zbiorczej w Karlinie

71 Bolesław Sadaj

15/15864Przyczyny przestępstw nieletnich chłopców72 Kazimierz Suszek

15/15865Kłamstwo dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim73 Kazimierz Suszek

15/16154Społeczne podłoże aspiracji zawodowych uczniów kończących szkołę
podstawową na przykładzie wybranych miejskich szkół w Kołobrzegu

74 Zdzisław Błażejewski

15/16369Rewalidaumysłowo w integracji społecznej na przykładzie Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Grodzisku Wielkopolskim

75 Helena Łaś

15/16336Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim (na przykładzie wybranych
gmin województwa poznańskiego)

76 Zdzisław Błażejewski

15/16123Postawy wychowanków Państwowego Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego w Renicach wobec rodziny

77 Ewa Jackowska

15/16187Społeczno - ekonomiczne warunki rodzin a pozycja uczniów w zespołach
klasowych

78 Wiesława Rempel

15/15837Kompensacyjna rola wizualnych środków przekazu w nauczaniu dzieci
niedosłyszących na przykładzie kl.VIII w PZW dla Dzieci Niedosłyszących w
Szczecinie

79 Urszula Eckert

15/16337Losy życiowe absolwentów szkół podstawowych specjalnych umysłowo
upośledzonych w stopniu lekkim na przykładzie Szkoły Podstawowej
specjalnej w Pile

80 Kazimierz Suszek

15/16370Integracja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dziećmi
normalnymi w szkole podstawowej nr 2 w Szamotułach

81 Kazimierz Kowańda

15/16054Dzieci z zaburzeniami w zachowaniu się i ich pozycja w zespole klasowym
(na przykładzie uczniów klas V, VI, VII, VIII Szkoły Specjalnej nr 9 w
Stargardzie Szczecińskim)

82 Wiesława Rempel

15/16188Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu się
dziewcząt (na przykładzie wychowanek Państwowego Młodzieżowego
Zakładu Wychowawczego)

83 Wiesława Rempel

15/16124Czynniki determinujące opóźnienia uczniów w nauce i sposoby ich
przezwyciężania poprzez naukę w klasach przysposabiających do zawodu
/na podstawie klas przysposabiających do zawodu przy SDZ w Szczecinie/

84 Helena Łaś

15/16084Identyfikacja z zawodem marynarza studentów Wydziału Nawigacyjnego
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

85 Zdzisław Zacha

15/16338Kontakty z rodziną a przystosowanie społeczne wychowanków Państwowego
Zakładu Wychowawczego w Świnoujściu

86 Kazimierz Suszek

15/16085Specyfika miasta portowo - wczasowego jako tło przestępczości nieletnich /
na przykładzie Świnoujścia

87 Zdzisław Błażejewski

15/15909Przygotowanie młodzieży do aktywnego życia społecznego poprzez
uzawodowienie na przykładzie uczniów ze Szkoły Przysposobiającej do
Zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych Szczecińskiej Stoczni Remontowej
"Gryfia"

88 Helena Łaś

15/16125Stopień uświadomienia seksualnego uczennic Zasadniczej Szkoły
Zawodowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /w porównaniu z
dziewczętami nie upośledzonymi umysłowo/

89 Ewa Jackowska

15/16189Koncepcja człowieka u Teilharda de Chardin i jej konsekwencje
pedagogiczne

90 Michał Hempoliński



15/15984Wpływ wzorów osobowych na aktywność samowychowawczą studentów III
lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie

91 Kazimierz Jaskot

15/16055Losy absolwentów klasy przysposabiającej do zawodu ogrodnika przy
Zbiorczej Szkole Gminnej w Suchaniu

92 Helena Łaś

15/15910Efektywność funkcjonowania zespołów reedukacyjno-wyrównawczych na
przykładzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie

93 Helena Łaś

15/16219Sytuacja rodzinna uczniów upośledzonych umysłowo (uczęszczających do
klas specjalnych przy Zbiorczej Szkole Gminnej i szkole podstawowej Nr 3
im. L. Teligi w Myśliborzu)

94 Wiesława Rempel

15/16235Funkcjonowanie norm społeczno-moralnych w warunkach Państwowego
Pogotowia Opiekuńczego i Milicyjnej Izby Dziecka

95 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16056Ucieczki z domów rodzinnych dzieci i młodzieży przebywających w Izbie
Dziecka Milicji Obywatelskiej w Szczecinie w okresie od 25 lutego do 20
kwietnia 1980 r.

96 Wiesława Rempel

15/16190Psychologiczna analiza konfliktów małżeńskich97 Krystyna Murawska

15/16413Funkcjonowanie szkolne małoletnich odurzających się98 Wiesława Rempel

15/16339Wpływ Szkoły Podstawowej Specjalnej dla upośledzonych umysłowo na
wybór zawodu

99 Helena Łaś

15/16371Problematyka niepowodzeń szkolnych uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w
Dobrej Nowogardzkiej

100 Wiesława Rempel

15/16236Postawy rodzicielskie rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu umiarkowanym

101 Krystyna Murawska

15/16237Działalność opiekuńczo-wychowawcza i integracyjna Z.Sz.Gm. W Goleniowie
na rzecz uczniów upośledzonych umysłowo uczęszczających do klas
specjalnych tej szkoły

102 Wiesława Rempel

15/16191Losy absolwentów klasy przysposabiającej do zawodu montera izolacji
termicznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gryfinie

103 Helena Łaś

15/16340Rehabilitacja uposledzonych umysłowo w Spółdzielni Inwalidów "Warta" w
Gorzowie Wlkp

104 Helena Łaś

15/15838-Analiza porównawcza adaptacji zawodowej absolwentów ZSZS w PZW w
Szczecinie z wynikami tejże adaptacji absolwentów uzyskanych przez PJPS

105 Urszula Eckert

15/16263Formy i treści czasu wolnego funkcjonujące w szkole Podstawowej
Specjalnej

106 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15911Sytuacja dziecka specjalnej troski w Zbiorczej Szkole Gminnej w Goleniowie107 Helena Łaś

15/16003Sanatorium neuropsychiatrii dziecięcej w Nowym Czarnowie w latach
1958-1978

108 Wiesław Rempel

15/15866Samoocena dziecka upośledzonego umysłowo109 Kazimierz Suszek

15/15955Resocjalizacyjna funkcja Szkoły Podstawowej normalnej110 Zdzisław Błażejewski

15/15956Rodziny adopcyjne - próby ustalenia najkorzystniejszych warunków do
rozwoju dziecka

111 Kazimierz Suszek

15/15912Wpływ przedszkola na przygotowanie dziecka do szkoły112 Kazimierz Suszek

15/16414Budżet i wychowawcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w gminnej
szkole zbiorczej

113 Danuta Bielawska

15/16264Zależność pomiędzy postępami w nauce klasy pierwszej, a niektórymi
właściwościami ich rozwoju psychomotrycznego w klasie zerowej

114 Kazimierz Kowańda

15/16155Rozwój i funkcjonowanie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rzydzynie w
latach 1949-1979

115 Zdzisław Błażejewski

15/15867Problem prac domowych w szkolnictwie specjalnym116 Franciszek Bereźnicki

15/15985Monografia "materiałów Informacyjno - Dydaktycznych"117 Franciszek Bereźnicki

15/16192Działalność opiekuńcza i wychowawczo - integracyjna szkoły podstawowej nr
2 w Nowogardzie na rzecz uczniów upośledzonych umysłowo

118 Wiesława Rempel

15/16238Model rodziny w percepcji wychowanków Domu Dziecka119 Krystyna Murawska

15/15986Problem dziecka specjalnej troski w Zbiorczej Szkole Gminnej w
Nowogardzie

120 Helena Łaś

15/16220Wpływ środowiska rodzinnego na zachowanie agresywne dzieci w młodszym
wieku szkolnym

121 Krystyna Murawska

15/16004Trudności w nauce a niedostosowanie społeczne w świetle badań Rejonowej
Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Szczecinie

122 Bolesław Sadaj



15/16005Stosunek dzieci upośledzonych w stopniu lekkim do ułomstwa123 Kazimierz Jaskot

15/16156Udział dzieci normalnych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
zajęciach świetlicowych

124 Bazyli Baran

15/16372Spożywanie alkoholu przez młodzież /w świetle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych/

125 Wiesława Rempel

15/16362Postawy młodzieży wobec zjawiska narkomanii126 Krystyna Murawska

15/15868Więzi emocjonalne w Domu Dziecka127 Kazimierz Suszek

15/16314Absolwenci kierunku pedagogika specjalna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Szczecinie

128 Wiesława Rempel

15/16265Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie szkolne uczniów w
młodszym wieku szkolnym

129 Krystyna Murawska

15/16006Losy absolwentów podstawowych szkół specjalnych dla upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie szkoły podstawowej nr 103 w
Poznaniu

130 Helena Łaś

15/15913Wpływ grafoskopu na poprawną pisownię dzieci131 Tadeusz Klanowski

15/15914Rola przezroczy w nauczaniu wychowania plastycznego w szkole specjalnej132 Tadeusz Klanowski

15/16266Przydatność w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej absolwentek lekko
upośledzonych umysłowo i w normie intelektualnej na przykładzie ZSZ SP i
ZSZ w Strzelcach Krajeńskich

133 Helena Łaś

15/16315Funkcjonowanie norm społeczno - moralnych wśród członków drużyn
harcerskich

134 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16086Uwarunkowania szkolne i środowiskowe powodzeń i niepowodzeń w nauce
uczniów szkoły podstawowej specjalnej

135 Franciszek Bereźnicki

15/15869Praca dydaktyczna z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań na terenie
szkół podstawowych Szczecina

136 Franciszek Bereźnicki

15/16087Przygotowanie do życia w społeczeństwie młodzieży upośledzonej umysłowo
w stopniu lekkim i równocześnie niedostosowanej społecznie poprzez
uzawodowienie ( na przykładzie PMZW w Antoniewie, woj.. Poznańskie)

137 Helena Łaś

15/16157Rehabilitacja chorych psychicznie w aspekcie readaptacji społecznej osób z
zaburzeniami psychotycznymi i nerwicowymi na podstawie dziełalności
oddziału SP ZOZ w Szczecinie

138 Helena Łaś

15/16126Czynniki determinujące opóźnienia w nauce uczniów szkół podstawowych i
sposoby przezwyciężenia tych trudności

139 Helena Łaś

15/15839Niektóre problemy selekcji szkolnej z uwzględnieniem zespołów
wyrównawczych w Zbiorczej Szkole Gminnej w Trzebieży

140 Bolesław Sadaj

15/16341Palenie papierosów przez nieletnich jako jedna z trudności wychowawczych141 Kazimierz Suszek

15/16239Poziom zgodności funkcjonowania wybranych norm społeczno - moralnych w
świadomości rodziców i dzieci

142 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15870Niektóre problemy czytelnictwa na terenie szkół specjalnych143 Franciszek Bereźnicki

15/15840Różnorodne formy zajęć muzycznych jako specyficzny czynnik rewalidacyjny
dzieci upośledzonych umysłowo w st. Lekkim

144 Urszula Eckert

15/16267Niektóre środowiskowe uwarunkowania powodzeń szkolnych dzieci
dojeżdżających do szkoły

145 Krystyna Murawska

15/15957Wpływ zajęć wychowawczych w internacie na aktywność dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w młodszym wieku szkolnym

146 Helena Łaś

15/16268Życiowe aspiracje młodych pracowników PGR147 Zdzisław Błażejewski

15/16007Wpływ sytuacji konkretnej, obrazowej i werbalnej na kształtowanie się pojęć
stosunków przestrzennych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim

148 Maria Potemkowska

15/15987Rozwój Szkoły Specjalnej nr 9 w Stargardzie Szczecińskim na przestrzeni lat
1962-1978

149 Franciszek Bereźnicki

15/15958Losy absolwentów szkoły podstawowej specjalnej nr 38 w Szczecinie dla
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

150 Helena Łaś

15/16373Rewalidacja dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w szkole
masowej i jej efekty

151 Helena Łaś

15/15871Losy osób sprawiające trudności wychowawcze w ostatnich klasach szkoły
podstawowej

152 Kazimierz Suszek

15/16342Wpływ szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim na wybór kierunku dalszego kształcenia zawodowego

153 Helena Łaś



15/16057Organizacja i funkcjonowanie kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą przy
sądzie rejonowym w Szczecinie

154 Wiesława Rempel

15/15872Przyczyny przestępczości nieletnich dziewcząt155 Kazimierz Suszek

15/16088Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych wychowanków
Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Trzebieży

156 Zdzisław Błażejewski

15/16058Psychospołeczne uwarunkowania dzietności rodzin157 Krystyna Murawska

15/16127Pozycja uczniów z zaburzeniami w zachowaniu się w środowisku szkolnym158 Wiesława Rempel

15/15988Problem adaptacji społeczno - zawodowej absolwentów klasy
przysposabiającej do zawodu w Szkole Podstawowej nr 3 w Łobzie

159 Helena Łaś

15/16008Związek między poziomem dojrzałości szkolnej a wynikami nauczania w
klasie II uwarunkowany niektórymi czynnikami środowiskowymi

160 Maria Potemkowska

15/16128Niepowodzenia w nauce dzieci z rodzin niepełnych161 Krystyna Murawska

15/16009Wpływ ćwiczeń reedukacyjnych na postępy w czytaniu i pisaniu uczniów klas
II Zbiorczej Szkoły Gminnej w Koźminie Wlkp

162 Helena Łaś

15/16374Formy współpracy szkoły specjalnej z domem rodzinnym163 Helena Łaś

15/16010Uczniowie z zaburzeniami zachowania a ich sytuacja szkolna / na przykładzie
uczniów kl. V-VIII Zbiorczej Szkoły Gminnej w Goleniowie

164 Wiesława Rempel

15/16158Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z rodzin alkoholików (w Gorzowie
Wlkp)

165 Wiesława Rempel

15/16011Przystosowanie przedszkolne dzieci jedynych a wychowawcze
funkcjonowanie rodziny

166 Ewa Jachowska

15/15915Środowiskorodzinne dziecka a jego postawa wobec nauki167 Kazimierz Suszek

15/15873Więzi uczuciowe w rodzinach dzieci upośledzonych umysłowo, a
przystosowanie szkolne tych dzieci

168 Bazyli Baran

15/16193Rekonstrukcja rodziny rozbitej a przestępczość nieletnich na przykładzie
wychowanków schroniska dla nieletnich w Szczecinie

169 Bolesław Sadaj

15/16316Budżet i wychowawcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci ze szkół
podstawowych w centrum Szczecina

170 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15842Niektóre aspekty postaw etycznych dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim

171 Urszula Eckert

15/16240Funkcjonowanie norn społeczno-moralnych w środowisku studenckim na
przykładzie studentów pedagogiki specjalnej WSP w Szczecinie

172 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16221Środowiskowy charakter pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Sulechowie173 Helena Łaś

15/16317Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez sąd opiekuńczy w
Szczecinie

174 Wiesława Rempel

15/16318Aspiracje życiowe, zawodowe i kulturalne dzieci kalekich w Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym w Policach

175 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16375Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w warunkach
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zajezierzu

176 Wiesława Rempel

15/16194Aktywność zabawowa dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych
umysłowo z Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie

177 Bolesław Sadaj

15/16089Zjawisko urbanizacji a przestępczość nieletnich na przykładzie miasta Konina178 Zdzisław Błażejewski

15/16376Przystosowanie dziecka przewlekle chorego do warunków sanatoryjnych179 Kazimierz Suszek

15/16377Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
warunkach ośrodka szkolno-wychowawczego w Piecewie /woj.. pilskie/

180 Wiesława Rempel

15/15959Integracja społeczna dziecka upośledzonego umysłowo w warunkach
Zbiorczej Szkoły Gminnej /na przykładzie ZSG w Swarzędzu/

181 Helena Łaś

15/16269Wpływ autorytetu moralnego nauczyciela - wychowawcy na stosunek do
własności społecznej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

182 Helena Szafrańska

15/15960Organizacja pracy korekcyjno-wyrównawczej dzieci dyslektycznych oparta na
doświadczeniach w pracy pedagoga Poradni Wychowawczo-Zawodowej

183 Helena Łaś

15/16195Funkcjonowanie norm społeczno - moralnych u dzieci w izolowanym
środowisku szpitala

184 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16129Przygotowanie do pracy w budownictwie młodzieży opóźnionej w nauce na
przykładzie szkoły przysposabiającej do zawodu przy Zespole Szkół
Budowlanych w Szczecinie

185 Helena Łaś

15/16241Identyfikacja harcerzy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego186 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16319Postawy społeczne wychowanków domów dziecka187 Kazimierz Suszek



15/15843Wpływ umiejętności czytania na poziom rozumienia treści czytanej w oparciu
o podręcznik języka polskiego do kl. V szkoły podstawowej

188 Urszula Eckert

15/16270Stosunek do pracy dziecka sześcioletniego jako efekt zaangażowania
nauczyciela do pracy zawodowej

189 Helena Szfrańska

15/16242Poziom funkcjonowania normy moralnej "prawdomówność",
"obowiązkowość", "lojalność" i "zaufanie" w grupie nieformalnej na terenie
Domu Poprawczego w Iglicach

190 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16012Aspiracje zawodowe uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a
możliwości ich zaspokajania w województwie leszczyńskim

191 Zdzisław Zacha

15/16196System resocjalizacyjny w warunkach Państwowego Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego dla dziewcząt w Szczecinie

192 Wiesława Rempel

15/16343Funkcjonowanie rodzin niepełnych o samotnej matce193 Zdzisław Błażejewski

15/16344Wpływ zajęć praktyczno - technicznych na wybór kierunku dalszego
kształcenia zawodowego młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

194 Helena Łaś

15/16090Rozumienie treści norm prawa harcerskiego przez dzieci upośledzone
umysłowo w stopniu lekkim

195 Kazimierz Jaskot

15/16271Realizacja materiału nauczania z matematyki w klasie III Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Lesznie i jej efekty

196 Helena Łaś

15/16013Opieka nad dzieckiem specjalnej troski w zasadniczej szkole gminnej w
Czarnem

197 Helena Łaś

15/16320Sytuacja społeczna dzieci upośledzonych umysłowo w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Goleniowie

198 Bolesław Sadaj

15/16159Przyczyny niepowodzeń w nauce uczniów upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim (np.. Szkoły Podstawowej nr 8 w Świnoujściu)

199 Franciszek Bereźnicki

15/15989Poglądy uczniów szkół średnich ostatnich klas na przyszłych nauczycieli
akademickich

200 Bolesław Sadaj

15/16345Adaptacja społeczno- zawodowa absolwentek - pielęgniarek Liceum
Medycznego w drezdenku zatrudnionych w Szpitalu ZOZ w Drezdenku

201 Helena Łaś

15/16059Praca rewalidacyjna z wybranymi dziećmi upośledzonymi umysłowo w
stopniu lekkim nie realizującymi obowiązku szkolnego

202 Helena Łaś

15/16243Postawy rodzicielskie a poziom samoakceptacji u młodzieży z chorobą
reumatoidalną

203 Krystyna Murawska

15/16160Potrzeby zainteresowania i czas wolny ludzi starych w opinii słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie

204 Zdzisław Błażejewski

15/16321Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez Sąd Opiekuńczy w
Szczecinie

205 Wiesława Rempel

15/15990Postawy wychowanków Zakładu Wychowawczego do rodziny206 Kazimierz Suszek

15/16346Przydatność zawodowa absolwentów ZSZ specjalnej dla upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim i absolwentów ZSZ odzieżowej dla młodzieży w
normie intelektualnej do pracy w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej

207 Helena Łaś

15/15916Wpływ sytuacji trudnej na recytację wiersza z języka polskiego208 Kazimierz Suszek

15/15875Organizacja i praca zespołów reedukacyjno-wyrównawczych na terenie szkół
Szczecina

209 Franciszek Bereźnicki

15/15876Wpływ pracy logopedy na kształtowanie się mowy u dzieci niedosłyszących210 Bolesław Sadaj

15/15961Rehabilitacja zawodowa i społeczna młodzieży upośledzonej umysłowo z
dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi w spółdzielni inwalidów

211 Helena Łaś

15/15962Wpływ zajęć plastyczno-technicznych na wybór kierunku dalszego
kształcenia zawodowego młodzieży upośledzonej umysłowo

212 Helena Łaś

15/16378Zależność wyników w nauce wychowanków Domu Dziecka od rozkładu zajęć
pozalekcyjnych i poza szkołą

213 Danuta Bielawska

15/15844Zastosowanie filmu dydaktycznego na lekcji języka polskiego i jego wpływ na
wyniki w nauce w klasach II-IV w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci
upośledzonych umysłowo

214 Tadeusz Klanowski

15/16161Czynniki różnicujące współpracę i współżycie w zespołach nauczycielskich
Szkół Podstawowych w opinii wybranych nauczycieli

215 Zdzisław Błażejewski

15/16322Spożywanie napojów alkoholowych przez młodzież /w świetle wypowiedzi
uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych/

216 Wiesława Rempel

15/15963Narkomania a przystosowanie społeczne217 Helena Łaś



15/15964Wpływ uzawodowienia młodzieży opóźnionej w nauce w klasach
przysposabiających do zawodu na przystosowanie do pracy i życia w
społeczeństwie

218 Helena Łaś

15/16060Stosunek do dziecka upośledzonego umysłowo w rodzinie inteligenckiej219 Kazimierz Suszek

15/16272Wpływ identyfikacji nauczyciela z zawodem na stosunek uczuciowy do
nauczyciela u dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

220 Helena Szafrańska

15/16222Środowiskowy charakter pracy Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Chełście

221 Helena Łaś

15/16273Realizacja materiału nauczania z przedmiotu język polski w klasie III według
nowego programu nauczania Szkoły Podstawowej Specjalnej i jej efekty

222 Helena Łaś

15/16130Losy absolwentów klas przysposabiających do zawodu w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Krzywinie Gryfińskim

223 Helena Łaś

15/16131Wpływ jedynactwa dzieci w młodszym wieku szkolnym i w wieku dorastania
na przystosowanie do grupy rówiesniczej

224 Ewa Jackowska

15/16244Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu /np.
wychowanków PZW dla Dzieci Głuchych w Szczecinie/

225 Wiesława Rempel

15/16245Wpływ wychowawczego zagospodarowania czasu wolnego w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej na funkcjonowanie postaw wobec kultury i dóbr przyrody

226 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16274Zabezpieczenie czynnej opieki zdrowotnej a sytuacja szkolna dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w dużej i małej aglomeracji /na
przykładzie VII klas specjalnych Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pyrzycach i
Szkoły podstawowej nr 38 w Szczecinie/

227 Helena Łaś

15/16379Dojrzałość szkolna a powodzenie w nauce228 Kazimierz Suszek

15/15917Przygotowanie do pracy młodzieży opóźnionej w nauce na przykładzie
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Szczecinie

229 Helena Łaś

15/16091Proces przysposobienia młodzieży opóźnionej w nauce do zawodu rolnika w
klasie przysposabiającej do zawodu przy ZSG w Golinie

230 Helena Łaś

15/16014Wpływ czytelnictwa rodziców na rozwój zainteresowań dzieci w zakresie
literatury pięknej (na przykładzie miasta Debrzno)

231 Kazimierz Wenta

15/16246Działalność opiekuńcza i wychowawczo-integracyjna Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Pyrzycach na rzecz uczniów upośledzonych umysłowo,
uczęszczających do klas specjalnych

232 Wiesława Rempel

15/15845Upodobania filmowe uczniów klas I-III szkół podstawowych233 Tadeusz Klanowski

15/15965Wpływ zaangażowania dziecka niedosłyszącego w małych formach
teatralnych na rozwój zainteresowań ludzi dorosłych sprawami tych dzieci

234 Kazimierz Wenta

15/16015Niektóre czynniki resocjalizacji nieletnich chłopców w warunkach
Państwowego Zakładu Wychowawczego

235 Wiesława Rempel

15/16197Formy pracy poradni wychowawczo - zawodowej w zakresie usuwania
trudności dydaktyczno - wychowawczych u dzieci dyslektycznych na
podstawie praw poradni wychowawczo - zawodowej w Gryfinie

236 Bolesław Sadaj

15/15877Wpływ zajęć pozalekcyjnych na proces rewalidacji uczniów starszych klas
szkoły podstawowej specjalnej

237 Bolesław Sadaj

15/16347Problem dziecka upośledzonego umysłowo w Zbiorczej Szkole Gminnej w
Kamieniu Pomorskim

238 Helena Łaś

15/15966Rola drużyny "Nieprzetartego Szlaku" w rewalidacji dziecka kalekiego239 Helena Łaś

15/16092Społeczna rewalidacja młodzieży upośledzonych umyslowo w Zasadniczych
Szkołach Zawodowych Specjalnych województwa leszczyńskiego w latach
1976-1979

240 Franciszek Bereźnicki

15/16132Sytuacja szkolna dzieci wywodzących się z niekorzystnych warunków
środowiskowych

241 Kazimierz Suszek

15/16162Postawy rodzicielskie ojców w stosunku do dzieci upośledzonych w stopniu
lekkim i normalnym

242 Bazyli Baran

15/15846Wpływ filmu na preorientację zawodu w szkole specjalnej243 Tadeusz Klanowski

15/16093Pojęcie sprawiedliwości w ocenach moralnych dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

244 Kazimierz Jaskot

15/16163Czynniki warunkujące poziom aspiracji zawodowych uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

245 Bazyli Baran

15/16094Aktywność kulturalna wychowanków Państwowego Zakładu
Wychowawczego z siedzibą w Grzybowie

246 Dzierżymir Jankowski

15/15918Upodobania filmowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla
upośledzonych umysłowo

247 Tadeusz Klanowski



15/16164Aspiracje perspektywiczne uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim, a możliwości ich zaspokojenia

248 Bazyli Baran

15/16165Wyobrażenia o przyszłej rodzinie młodzieży normalnej i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

249 Bazyli Baran

15/16016Przygotowanie do pracy zawodowej młodzieży opóźnionej w nauce w klasach
przysposabiających do zawodu

250 Helena Łaś

15/15967Proces integracji środowiska wychowawczego na terenie miasta Gryfic251 Zdzisław Zacha

15/16017Proces przygotowania do pracy zawodowej uczniów opóźnionych w nauce w
klasie przysposabiającej do zawodu /na przykładzie Zespołu Szkół
Zawodowych w Szamotułach/

252 Helena Łaś

15/16095Środowisko rodzinne a niepowodzenia szkolne253 Janina Parafiniuk - Soińska

15/16018Rozwój i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły
Podstawowej /specjalnej/ nr 104 im. Jana Kilińskiego w Poznaniu
(1960-1978)

254 Franciszek Bereźnicki

15/16061Przystosowanie się dzieci z rodzin rozbitych do przedszkola255 Krystyna Murawska

15/16223Wpływ obozów wędrownych na przebieg procesu rewalidacji dzieci kalekich (
w świetle badań prowadzonych w OSW dla dzieci Kalekich w Policach)

256 Kazimierz Kowańda

15/16096Indywidualna praca rewalidacyjna nad dziećmi z odchyleniami i zaburzeniami
rozwojowymi nie realizującymi obowiązku szkolnego z gmin Braszewice i
Brzeźno w woj.. Sieradzkim

257 Helena Łaś

15/15991Funkcjonowanie ucznia drugorocznego w klasie szkolnej258 Kazimierz Suszek

15/16348Efektywność realizacji Nowego Programu nauczania przedmiotu "Środowisko
społeczno - przyrodnicze" w klasie II i III szkoły podstawowej specjalnej

259 Helena Łaś

15/16275Wpływ nauczyciela intuicyjnego na poziom zaufania wychowanka głębiej
upośledzonego umysłowo do danego nauczyciela wychowawcy

260 Helena Szafrańska

15/15847Wychowawcza rola spółdzielni uczniowskiej w szkole specjalnej261 Urszula Eckert

15/16019Życie rodzinne absolwentek szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo
na przykładzie szkoły podstawowej nr 102 w Poznaniu

262 Helena Łaś

15/16276Wpływ nauczania zróżnicowanego na wyniki nauczania z matematyki w
klasie piątej szkoły Podstawowej Specjalnej

263 Franciszek Bereźnicki

15/15878Rozwój specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Policach w
latach 1967-1977

264 Franciszek Bereźnicki

15/16349Wpływ szkoły podstawowej specjalnej nr 3 w Nowej Soli na wybór kierunku
dalszego kształcenia zawodowego uczniów pośledzonych w stopniu lekkim

265 Helena Łaś

15/16062Wpływ stosunków wewnątrzrodzinnych na postawy dorastających dzieci
wobec rodziców

266 Murawska Krystyna

15/16133Postawy wychowawcze rodziców wobec dziewcząt w wieku od 18 do 24 lat
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

267 Ewa Jackowska

15/16350Wychowawcze funkcjonowanie Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci w Moryniu

268 Kazimierz Suszek

15/15919Absencja uczniów dojeżdżających do szkoły na przykładzie Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Lipianach

269 Kazimierz Suszek

15/16020Techniczne środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym270 Franciszek Bereźnicki

15/16021Model dyrektora szkoły specjalnej271 Tadeusz Klanowski

15/16134Losy zawodowe absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Zawodu przy
Zespole Szkół Zawodowych im. J. Wybickiego Szczecińskiej Stoczni
Remontowej w Szcecinie

272 Helena Łaś

15/16063Wpływ stosunków wewnątrzrodzinnych na występowanie jawnej agresji w
zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

273 Krystyna Murawska

15/16135Efekty pracy pedagogicznej z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym na przykładzie Rehabilitacyjnego Punktu
Wczesnej interwencji Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działającego
przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Szczecini

274 Helena Łaś

15/16022Aspiracje zawodowe uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i
możliwości ich zaspokojenia w województwie słupskim

275 Zacha Zdzisław

15/15848Adaptacja dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w klasie
szkolnej szkoły specjalnej

276 Bolesław Sadaj

15/16224Sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych277 Zdzisław Błażejewski

15/16023Praca rewalidacyjna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Światkach i jej
efekty

278 Helena Łaś



15/16024Niektóre aspekty niedostosowania społecznego i resocjalizacji nieletnich
kierowanych do Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Sądzie
Rejonowym w Pile

279 Wiesława Rempel

15/16064Wpływ czasowej nieobecności ojca na postawy rodzicielskie w rodzinach
marynarzy

280 Krystyna Murawska

15/16136Rozwój heteroseksualny młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
/w grupach wiekowych 12-15-17 lat/

281 Ewa Jackowska

15/16247Niektóre aspekty dewiacji społecznej w świtle wypowiedzi uczniów szkół
ponadpodstawowych miasta Szczecina

282 Wiesława Rempel

15/16277Internat jako ogniwo resocjalizacji chłopców niedostosowanych społecznie -
wychowanków Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Trzebieży

283 Wiesława Rempel

15/16363Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie im. Kpt. Ż. W. Memetta
Stankiewicza

284 Bolesław Sadaj

15/16065Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez były Sąd
Opiekuńczy w Szczecinie

285 Wiesława Rempel

15/15879Zmiany zachowania w warunkach stresu psychologicznego u dzieci
upośledzonych umysłowo

286 Kazimierz Suszek

15/16097Rehabilitacja zawodowa i społeczna upośledzonych umysłowo z
dodatkowymi zaburzeniami somatycznymi na przykł. Spółdz. Inwalid. Im.
Botwina w Szczecinie

287 Helena Łaś

15/15849Wpływ rodziców na postępy dziecka w szkole288 Bolesław Sadaj

15/15880Stan wyposażenia szkół podstawowych specjalnych w techniczne środki
dydaktyczne oraz stopień ich wykorzystania

289 Franciszek Bereźnicki

15/16198Wpływ środowiska rodzinnego na postawy społeczne chłopców
niedostosowanych społecznie

290 Krystyna Murawska

15/15921Wpływ filmu na wzbogacenie słownictwa uczniów szkół specjalnych na
lekcjach języka polskiego

291 Tadeusz Klanowski

15/15920Czynniki wyznaczające pozycję społeczną ucznia prymusa w klasie szkolnej292 Kazimierz Suszek

15/16098Rewalidacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Nowej Soli

293 Helena Łaś

15/15881Sprawność fizyczna dziecka kalekiego i jego wyniki w nauce294 Franciszek Bereźnicki

15/16380Analiza przydatności nowego programu nauczania z matematyki w klasie II
na przykładzie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie

295 Helena Łaś

15/16137Motywacja do nauki dzieci przewlekle chorych somatycznie, uczących się w
szkole specjalnej

296 Ewa Jackowska

15/16026Wpływ wycieczek na zasób wypowiedzi słownych dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim z klas I-III szkoły specjalnej

297 Maria Potemkowska

15/16166Realizacja materiału nauczania z przedmiotu środowisko społeczno -
przyrodnicze i język polski według nowego programu nauczania w kl. II
Szkoły Podstawowej Specjalnej i jej efekty

298 Helena Łaś

15/16025Praca rewalidacyjna i jej efekty w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w
Lipkach Wielkich

299 Helena Łaś

15/15882Sytuacja rodzinna dzieci niedostosowanych społeczne przebywających w
Państwowym Zespole Domów Młodzieżowych w Podgrodziu

300 Bolesław Sadaj

15/16138Proces przygotowania do pracy zawodowej młodzieży z trudnościami w
nauce w klasach przysposabiających do zawodu w Zasadniczej Szkole
Budowlanej w Świnoujściu

301 Helena Łaś

15/15883Przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim tkwiące w rodzinie

302 Franciszek Bereźnicki

15/15922Wpływ pracy półinternatu na oceny i aktywność uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

303 Kazimierz Suszek

15/15923Rola filmu instruktażowego w procesie preorientacji zawodowej w szkole
podstawowej specjalnej

304 Tadeusz Klanowski

15/16351Przysposobienie do pracy zawodowej młodzieży upośledzonej umysłowo
niedostosowanej społecznie w PMOW w Antoniewie woj.. Poznań

305 Helena Łaś

15/16278Rola gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu elementów matematyki w
ognisku przedszkolnym

306 Maria Potemkowska

15/15968Przyczyny przestępstw nieletnich na przykładzie schroniska dla nieletnich w
Szczecinie

307 Kazimierz Suszek



15/16099Środowisko a wyniki pracy szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

308 Franciszek Bereźnicki

15/16167Samoocena dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim z niższych
klas szkoły specjalnej

309 Bazyli Baran

15/16248Poziom funkcjonowania normy moralnej "Prawdomówność",
"Obowiązkowość", "Lojalność", "Zaufanie" w grupie formalnej na terenie
Państwowego Zakładu Wychowawczego w Świnoujściu dla upośledzonych
umyslowo w stopniu lekkim

310 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15969Rozwijanie mowy dziecka głuchego w internacie w grupie młodszej w
państwowym zakładzie wychowawczym dla dzieci głuchych w Sławnie

311 Helena Łaś

15/15924Losy absolwentów szkół podstawowych specjalnych nr 1 w Goleniowie i nr 38
w Szczecinie, dla uposledzonych w stopniu lekkim

312 Helena Łaś

15/16381Rehabilitacja dzieci głębiej niedorozwiniętych umysłowo w Państwowym
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Nowych Bielicach

313 Helena Łaś

15/16225Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim na terenie działania Sądu
Rejonowego w Gryfinie

314 Zdzisław Błażejewski

15/16168Losy absolwentów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korozaka we
Wschowie

315 Bazyli Baran

15/16027Praca rewalidacyjna szkoły podstawowej specjalnej nr 67 w Szczecinie i jej
efekty

316 Helena Łaś

15/16066Możliwości i efekty stosowania filmów dydaktycznych na lekcjach przyrody w
klasach V-VIII szkoły podstawowej specjalnej

317 Franciszek Bereźnicki

15/16279Wpływ wykorzystania gier dydaktycznych na lekcjach przyrody w kl. V na
wyniki nauczania i trwałość wiedzy u dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim

318 Helena Łaś

15/16028Stosunek rodziców do dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim319 Bolesław Sadaj

15/16139Rehabilitacja inwalidów upośledzonych umysłowo w Spółdzielni "Jedność" w
Szczecinie

320 Helena Łaś

15/15850Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki nauczania uczniów w szkole
podstawowej specjalnej

321 Urszula Eckert

15/16323Warunki społeczno-ekonomiczne osób niepełnosprawnych / na przykładzie
pracowników Spółdzielni Niewidomych w Szczecinie/

322 Wiesława Rempel

15/16169Niektóre problemy kierowania szkołą w opinii dyrektorów szkół
podstawowych miasta Szczecina

323 Zdzisław Błażejewski

15/16170Przystosowanie dzieci do środowiska Domu Dziecka324 Bazyli Baran

15/16249Ucieczki dziewcząt społecznie niedostosowanych z Państwowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie

325 Wiesława Rempel

15/16067System wychowawczy Zakładu Specjalnego dla chłopców społecznie
niedostosowanych /na przykładzie Państwowego Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego w Trzebieży/

326 Wiesława Rempel

15/16382Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Opalenicy

327 Helena Łaś

15/16199Wpływ wzorów osobowych literatury dziecięcej i młodzieżowej na
funkcjonowanie postaw interpersonalnych dzieci i młodzieży

328 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16352Przydatnośc zawodowa absolwentów szkoły zawodowej specjalnej dla
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim do pracy w zawodzie ogrodnika

329 Helena Łaś

15/16029Sytuacja społeczno-wychowawcza i dydaktyczna dziecka w środowisku
rodzinnym i w szkole specjalnej z uwzględnieniem potrzeby współpracy tych
środowisk w procesie jego rewalidacji

330 Bolesław Sadaj

15/15885Ucieczki wychowanków ze Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie331 Bolesław Sadaj

15/16280Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Krośnie Odrzańskim

332 Helena Łaś

15/16030Ocena przygotowania do pracy w zawodzie ślusarza - mechanika uczniów
upośledzonych umysłowo i w normie intelektualnej /na przykładzie ZSZ w
Rogoźnie woj.. Pilskie/

333 Helena Łaś

15/16226Funkcjonowanie rodzin samotnych matek334 Zdzisław Błażejewski

15/16281Wpływ treści kształcących baśni na postawy dzieci w młodszym wieku
szkolnym

335 Kazimierz Kowańda

15/15851Środki audiowizualne w nauczaniu wychowania plastycznego w szkole
specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem przeźroczy

336 Tadeusz Klanowski



15/16353Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Krajence

337 Helena Łaś

15/16354Wpływ szkoły podstawowej specjalnej na wybór kierunku dalszego
kształcenia zawodowego

338 Helena Łaś

15/15992Organizacja i efektywność pracy zespołów korekcyjno - wyrównaczych339 Helena Łaś

15/15886Rozwój Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci głuchych w
Szczecinie w latach 1953-1976

340 Franciszek Bereźnicki

15/16031Rola samorządu PZW w Chojnie w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

341 Wiesława Rempel

15/15993Czas wolny uczniów klas ósmych szkół podstawowych specjalnych w
Szczecinie

342 Franciszek Bereźnicki

15/16355Środowiskowe uwarunkowania agresywnego zachowania się dzieci w wieku
przedszkolnym

343 Kazimierz Suszek

15/16324Więzi uczuciowe w rodzinach rozbitych344 Krystyna Murawska

15/15925Upodobania filmowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
klasach I-III

345 Tadeusz Klanowski

15/16383Wzory osobowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim346 Kazimierz Suszek

15/15887Funkcjonowanie klas specjalnych w zbiorczych szkołach gminnych347 Franciszek Bereźnicki

15/16171Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży na terenie województwa
Konińskiego

348 Wiesława Rempel

15/16172Społeczne uwarunkowanie niepowodzeń szkolnych uczniów szkół
przysposabiających do zawodu

349 Zdzisław Błażejewski

15/16140Sytuacja dziecka upośledzonego umysłowo na terenie Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Pyrzycach i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 w Szczecinie

350 Helena Łaś

15/16068Efektywność pracy klas przysposabiających do zawodu rolnika /na
przykładzie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrzanach/

351 Helena Łaś

15/16069Proces przysposobienia uczniów opóźnionych w nauce do pracy w rolnictwie
i jego efekty (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie)

352 Helena Łaś

15/16325Poziom aspiracji życiowych , zawodowych i kulturalnych wychowanków
domów dziecka w Szczecinie

353 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15994Czynniki determinujące opóźnienia w nauce uczniów szkół podstawowych i
sposoby ich przezwyciężania /na przykładzie Gminnej Szkoły Zbiorczej w
Krzywinie Gryfińskim/

354 Helena Łaś

15/15888Wartości związane z przyszłością dziewcząt objętych procesem resocjalizacji355 Kazimierz Suszek

15/15889Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niedostatecznych w Szczecinie
w latach 1957-1967

356 Franciszek Bereźnicki

15/16032Praca rewalidacyjna Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 w Koszalinie i jej
efekty

357 Helena Łaś

15/16384Dostępność szkoły specjalnej w rejonie podległym poradni wychowawczo -
zawodowej w Szamotułach

358 Kazimierz Kowańda

15/16100Proces przygotowania uczniów klasy przysposabiającej do zawodu w
budownictwie na przykładzie Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wałczu

359 Helena Łaś

15/16356-Kształtowanie się planu życiowego młoedzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim na przykładzie uczniów ZSZ Specjalnej

360 Kazimierz Suszek

15/15970Rewalidacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Kołobrzegu

361 Helena Łaś

15/16357Uwarunkowanie wyników w nauce i zachowaniu dzieci przebywających w
Szkole Szpitalnej w Szczecinie

362 Kazimierz Suszek

15/16282Losy absolwentów szkoły podstawowej specjalnej w Słubicach363 Helena Łaś

15/15926Wpływ magnetofonu na przezwyciężenie trudności w czytaniu i pisaniu364 Tadeusz Klanowski

15/16101Czynniki psychologiczne i społeczne warunkujące wczesne macierzyństwo365 Ewa Jackowska

15/15971Koncepcja człowieka w publikacjach Ericha Fromma366 M. Hempoliński

15/15927Upodobania filmowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w
klasach VI, VII, VIII szkoły podstawowej

367 Tadeusz Klanowski

15/16102Przysposobienie młodzieży opóźnionej w nauce do pracy w zawodzie
stolarza /na przykładzie szkoły przysposabiającej do zawodu przy Zespole
Szkół Mleczarskich im. Juliana Marchlewskiego we Wrześni

368 Helena Łaś

15/15890Zaburzenia mowy a trudności wychowawcze369 Kazimierz Suszek



15/16200Sytuacja społeczna dziecka upośledzonego umysłowo w rodzinie z
uwzględnieniem współpracy między przedszkolem a rodzicami na podstawie
Przedszkola Specjalnego nr 2 w Szczecinie

370 Bolesław Sadaj

15/15852Środowisko rodzinne a trudności wychowawcze dzieci w szkole specjalnej
dla upośledzonych umysłowo

371 Bolesław Sadaj

15/15891Pozycja społeczna ucznia zdolnego w klasie szkolnej372 Bolesław Sadaj

15/15928Losy absolwentów klas przysposabiających do zawodu młodzież opóźnioną
w nauce szkolnej

373 Helena Łaś

15/15995Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szczecinie przy ul.
Brodnickiej 10

374 Franciszek Bereźnicki

15/15973Społeczno-wychowawcza funkcja Izby Dziecka Milicji Obywatelskiej w
Szczecinie

375 Zdzisław Błażejewski

15/16070Wpływ uznawanych wzorów osobowych na aktywność samowychowawczą
młodzieży przebywajacej w Schronisku dla Nieletnich

376 Kazimierz Jaskot

15/15974Środki audiowizualne jako czynnik terapeutyczny w nauczaniu dzieci chorych
leczonych w szpitalu

377 Tadeusz Klanowski

15/16033Aspiracje zawodowe uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a
możliwosci ich zaspokajania w województwie Pilskim

378 Zdzisław Zacha

15/16283Analiza niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów klas pierwszych
Liceum Medycznego

379 Kazimierz Kowańda

15/16326Poziom realizacji dziedzin wychowania w Państwowym Międzyszkolnym
Chórze chłopięcym

380 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15976Uwarunkowania wyników w nauce i zachowania dzieci w szkole specjalnej381 Kazimierz Suszek

15/16201Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i ich pozycja w zespole
klasowym

382 Wiesława Rempel

15/16034Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu się, a ich pozycja w klasie szkolnej/
na przykładzie wychowanków klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej przy
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku

383 Wiesława Rempel

15/16103Motywy wyboru szkoły i identyfikacja z zawodem młodzieży Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Słupsku

384 Zdzisław Zacha

15/16035uwarunkowania społeczno-środowiskowe procesu socjalizacji dziecka
upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w Państwowym Zakładzie
Wychowawczym w Tursku

385 Zdzisław Zacha

15/16036Rozwój specjalnych zakładów wychowawczych dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim na ziemi słupskiej w latach 1956-1978

386 Helena Łaś

15/16202Sytuacja społeczna rodziny a przestępczość wśród nieletnich na podstawie
badań w schronisku dla nieletnich w Szczecinie

387 Bolesław Sadaj

15/16037Wpływ filmu dydaktycznego na efektywność nauczania geografii w Szkole
Specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

388 Tadeusz Klanowski

15/16203Rozwój Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie w latach 1950-1980389 Helena Łaś

15/15892Wpływ działań resocjalizacyjnych na perspektywy życiowe wychowanków
Zakładu Poprawczego

390 Bolesław Sadaj

15/16038Start zawodowy absolwentów klas przysposabiających do zawodu na
przykładzie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Szczecinie

391 Helena Łaś

15/16204Społeczna ocena funkcjonowania oddziału specjalnego przy przedszkolu nr
16 w Bydgoszczy

392 Bolesław Sadaj

15/16071Wpływ rozkładu życia rodzinnego na powstanie zaburzeń
przystosowawczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym

393 Krystyna Murawska

15/15996Organizacja i działalność zespołów reedukacyjno - wyrównawczych w
szkołach stargardzkich

394 Franciszek Bereźnicki

15/16327Budżet i wychowawcze zainteresowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na
wsi

395 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16385Analiza przydatności nowego programu nauczania z języka polskiego w
klasie III dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /na
przykładzie ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku/

396 Helena Łaś

15/16104Sytuacja dziecka głębiej upośledzonego umysłowo w środowisku rodzinnym397 Zdzisław Błażejewski

15/16173Start życiowy wychowanków po okresie resocjalizacji w Państwowym
Zakładzie Wychowawczym w Debrzynie

398 Janina Parafiniuk - Soińska

15/16227Wpływ stosunków wewnątrzrodzinnych na postawy dorastających dziewcząt
w środowisku małomiejskim

399 Krystyna Murawska



15/16141Rozwojowe różnice w twórczości rysunkowej dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim i dzieci w normie intelektualnej w młodszym wieku szkolnym

400 Ewa Jackowska

15/15977Ocena wartości pracy dydaktyczno-wychowawczej Z.S.Z.S przy PZW Nr 2 w
Koszalinie poprzez oceńę pracy zawodowej jej absolwentów w latach 1973 i
1974

401 Helena Łaś

15/16289Kariery szkolne absolwentów Szkół przysposabiających do zawodu w
szkołach ponadpodstawowych

402 Helena Łaś

15/16284Wpływ stosunków wewnątrzrodzinnych na postawy dorastających chłopców
wobec rodziców

403 Krystyna Murawska

15/16250Wpływ przynależności do drużyny zuchowej na poziom funkcjonowania
wybranych norm społeczno-moralnych

404 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16358Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w integracji
społecznej na przykładzie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kamieniu Pomorskim

405 Helena Łaś

15/16251System wartości młodzieży dorastającej a pozyja społeczna rodziców406 Krystyna Murawska

15/16285Losy absolwentów na przykładzie absolwentów klasy przysposabiających do
zawodu murarza przy ZSB im. M. Kopernika w Gorzowie Wlkp

407 Helena Łaś

15/16105Przebieg procesu przysposobienia młodzieży z opóźnieniami w nauce do
zawodu murarza (na przykładzie klasy przysposabiającej do zawodu
Zasadniczej Szkoły Budowlanej im. M. Kopernika w Gorzowie Wlkp.)

408 Helena Łaś

15/15929Model dyrektora szkoły specjalnej w opinii nauczycieli409 Tadeusz Klanowski

15/16386Proces kształcenia zawodowego młodzieży upośledzonej umysłowo w
stopniu lekkim w ośrodku szkolno - wychowawczym w Koninie / na
przykładzie przygotowania do zawodu krawiec odzieży damskiej lekkiej/

410 Helena Łaś

15/15894Rozwój Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie w latach
1960-1976

411 Franciszek Bereźnicki

15/15895Grupy dyskusyjne a niepowodzenia szkolne412 Franciszek Bereźnicki

15/16106Przygotowanie do pracy zawodowej młodzieży opóźnionej w nauce na
przykładzie klas uzawodowionych w Żaganiu

413 Helena Łaś

15/16387Wpływ środowiska rodzinnego na proces społecznej rewalidacji dziecka
upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

414 Kazimierz Kowańda

15/16142Ocena przygotowania do pracy zawodowej uczniów opóźnionych w nauce
np.. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

415 Helena Łaś

15/16072Niektóre formy zapobiegania niepowodzeń szkolnych uczniów z trudnościami
w nauce

416 Wiesława Rempel

15/16388Proces przystosowania do służby wojskowej absolwentów zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej dla upośledzonych umyslowo w stopniu lekkim

417 Zdzisław Błażejewski

15/15975Wpływ szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim na wybór dalszego kierunku kształcenia zawodowego

418 Helena Łaś

15/15930Efektywność funkcjonowania zespołów reedukacyjnych na przykładzie szkoły
podstawowej nr 34 w Szczecinie

419 Helena Łaś

15/15997Aktywność społeczna wychowanków domu dziecka420 Zdzisław Błażejewski

15/16073Niektóre formy pomocy pedagogicznej uczniom zagrożonym
niepowodzeniami szkolnymi

421 Wiesława Rempel

15/16389Przygotowanie do zawodu ślusarza ucznia upośledzonego umysłowo według
nowego programu nauczania /na przykładzie absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Janusza Korczaka w Poznaniu

422 Helena Łaś

15/15998Rodzaje więzi emocjonalnych rodziców do dzieci i ich wpływ na koleżeństwo
tych dzieci

423 Kazimierz Suszek

15/16252Wpływ literatury dziecięcej i młodzieżowej na ucieczki dzieci i młodzieży z
domu rodzinnego

424 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15931Czynniki wyznaczające pozycję społeczną ucznia - prymusa w klasie szkolnej425 Kazimierz Suszek

15/16039Zachowania agresywne wychowanków Ośrodka Szkoleniowo -
Wychowawczego w Słupsku

426 Wiesława Rempel

15/15853Upodobania filmowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim klas
IV-V szkoły specjalnej

427 Tadeusz Klanowski

15/15932Rodzina a postawy moralne młodzieży niedostosowanej społecznie
przebywającej w Państwowym Zespole Domów Młodzieżowych w Podgrodziu

428 Kazimierz Suszek

15/16174Czynniki warunkujące powodzenie nauczycieli - wychowawców klas i ich
pracy zawodowej

429 Zdzisław Błażejewski

15/15854Pozycja społeczna i wyniki w nauce uczniów neurotycznych klas VI430 Bolesław Sadaj



15/16286Możliwości prognozowania postępów w nauce uczniów klasy I na podstawie
niektórych właściwości ich rozwoju psychoruchowego w klasie "0"

431 Kazimierz Kowańda

15/16228Kary i nagrody stosowane w rodzinie432 Kazimierz Jaskot

15/16107Czynniki determinujące niepowodzenia szkolne uczniów klas VI-VII
skierowanych do klasy uzawodowionej przy ZSZ w Nowogardzie

433 Helena Łaś

15/15855Środki audytywne na wychowaniu muzycznym w szkole podstawowej
specjalnej w klasach II-IV

434 Tadeusz Klanowski

15/16074Realizacja aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie klasyfikowania i
promowania a sytuacja szkolna uczniów z trudnościami w nauce

435 Wiesława Rempel

15/16390Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo w Zbiorczej Szkole Gminnej
w Babiaku

436 Helena Łaś

15/16229Losy absolwentów podstawowej szkoły specjalnej w Międzyrzeczu437 Helena Łaś

15/16253Postawy rodzicielskie matek i ojców wobec dzieci znacznie upośledzonych
umysłowo

438 Krystyna Murawska

15/16254Wpływ terapii rodzinnej na zmianę postaw rodzicielskich wobec dziecka
upośledzonego umysłowo

439 Krystyna Murawska

15/15933Uzawodowienie młodzieży szkół podstawowych jako droga do aktywnego
życia społecznego

440 Helena Łaś

15/15856Rola filmu fabularnego w nauczaniu historii w szkole specjalnej441 Tadeusz Klanowski

15/15896Wykorzystanie telewizji na przedmiotach "humanistycznych" w klasach V-VIII
Szkoły Podstawowej

442 Franciszek Bereźnicki

15/15897Współzależność poziomu umysłowego i sprawności języcznej dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

443 Bolesław Sadaj

15/16391Adaptacja absolwentek szkół medycznych w Szpitalu Miejskim imieniem
Alfresa Sokołowskiego w Świnoujściu

444 Helena Łaś

15/16328Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez Sąd Opiekuńczy w
Szczecinie

445 Wiesława Rempel

15/16143Przystosowanie szkolne uczniów wiejskich w Zbiorczej Szkole Gminnej w
Trzebiatowie

446 Ewa Jackowska

15/15972Rehabilitacja upośledzonych umysłowo w cukierniczej spółdzielni inwalidów
"Słowianich" w Szczecinie

447 Helena Łaś

15/16108Przydatność do zawodu ślusarskiego absolwentów ZSZ Specjalnej dla
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i absolwentów ZSZ dla młodzieży
w normie intelektualnej ( na przykładzie ZSZ Specjalnej przy Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym i ZSZ przy Zespole Szkół

448 Helena Łaś

15/16255-Zmiany postaw wobec macierzyństwa pod wpływem urodzenia dziecka u
studentek WSP w Szczecinie

449 Krystyna Murawska

15/16205Sytuacja społeczno - dydaktyczna dzieci szkolnych z zaburzeniami mowy
zgłoszonych w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej do czerwca 1981
roku

450 Bolesław Sadaj

15/15898Wpływ pracy prowadzonej w zespole korekcyjno-wyrównawczych na poziom
czytania i pisania dziecka dyslektycznego

451 Kazimierz Suszek

15/15934Losy życiowe nieletnich po wyjściu z zakładu wychowawczego452 Kazimierz Suszek

15/16175Wpływ szkoły podstawowej specjalnej na wybór kierunku dalszego
kształcenia zawodowego dzieci upośledzonych umysłowo

453 Helena Łaś

15/15999Problemy realidacji przetargów w zbiorowości szkolnej454 Bolesław Sadaj

15/16206Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez były sąd opiekuńczy
w Szczecinie

455 Wiesława Rempel

15/16040Rozwijanie mowy na lekcjach fizyki w Szkole Specjalnej przy PZW dla dzieci
głuchych w Szczecinie

456 Wiesława Rempel

15/16109Rodzaje i motywacja agresywnego zachowania się młodzieży
niedostosowanej społecznie przebywającej w zakładzie wychowawczym

457 Zdzisław Błażejewski

15/16392Wpływ aparycji nauczyciela na dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę
wychowanka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

458 Helena Szafrańska

15/16110Opieka nad dziećmi specjalnej troski w zbiorczej szkole gminnej w Gryficach459 Helena Łaś

15/16041Organizacja i efektywność zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w warunkach
Państwowego Zakładu Wychowawczego w Chojnie

460 Wiesława Rempel

15/15935Upodobania filmowe dzieci klas VI, VII, VIII szkoły specjalnej461 Tadeusz Klanowski

15/15899Samoocena a pozycja społeczna wychowanków w Zakładzie Poprawczym462 Bolesław Sadaj



15/16042Rehabilitacje zawodowe i społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo z
dodatkowymi zaburzeniami w spółdzielni inwalidów

463 Helena Łaś

15/16043Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania opóźnień szkolnych uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie

464 Wiesława Rempel

15/16287Środowiskowy charakter szkoły specjalnej465 Helena Łaś

15/15900Czynniki wpływające na popularność dziecka upośledzonego umysłowo w
stopniu lekkim

466 Kazimierz Suszek

15/16256Rola i znaczenie zespołów Korekcyjno - Wyrównawczych w Miejskiej Szkole
Podstawowej

467 Bolesław Sadaj

15/16144Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z rodzin marynarzy /na przykładzie
uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Szczecinie/

468 Wiesława Rempel

15/16145Zachowania agresywne a pozycja uczniów upośledzonych umysłowo w
zespole klasowym

469 Wiesława Rempel

15/16257Funkcjonowanie norm społeczno-moralnych w świadomości dzieci kalekich
zrzeszonych w drużynach harcerskich "nieprzetartego szlaku"

470 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16364Zaburzenia w zachowaniu się uczniów upośledzonych umysłowo
/uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie/

471 Wiesława Rempel

15/16146Postawy społeczne wychowanków Państwowego Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego w Renicach

472 Ewa Jackowska

15/16207Funkcjonowanie norm społeczno - moralnych w środowisku izolowanym473 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16176Sytuacja społeczno - ekonomiczna byłych wychowanków ośrodka szkolno -
wychowawczego w Koninie

474 Wiesława Rempel

15/16393Postawy wychowanek do zawodu połżonej i ich uwarunkowania475 Kazimierz Suszek

15/15857Losy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczecinie z lat 1968/69
- 1970/71

476 Bolesław Sadaj

15/16329Przestępczość nieletnich dziewcząt / na przykładzie przypadków objętych
orzecznictwem sądu dla nieletnich w Szczecinie w latach 1976-1979/

477 Wiesława Rempel

15/16330Budżet i wychowawcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci kalekich w Policach

478 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16208Funkcjonowanie norm społeczno - moralnych w warunkach środowiska
inzolowanego zakładu wychowawczego dla niedostosowanych społecznie

479 Maria Czerepaniak - Walczak

15/15936Przygotowanie do pracy zawodowej młodzieży opóźnionej w nauce poprzez
nauczanie w klasie przysposobiającej do zawodu

480 Helena Łaś

15/16177System wychowawczy Państwowego Młodzieżowego Zakładu
Wychowawczego w Renicach

481 Wiesława Rempel

15/16044Start zawodowy absolwentów szkoły przysposabiającej do zawodu przy
Zespole Szkół Budowlanych w Nowej Soli

482 Helena Łaś

15/16178Adaptacja społeczno - zawodowa absolwentek - pielęgniarek Państwowego
Liceum Medycznego i Zawodowego Studium Medycznego w Państwowym
Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie

483 Helena Łaś

15/16331Funkcjonowanie pojęć społeczno-moralnych wśród niedostosowanych
społecznie w środowisku izolowanym zakładu poprawczego

484 Maria Czerepaniak - Walczak

15/16365Zaburzenia w zachowaniu się a sytuacja szkolna uczniów upośledzonych
umysłowo /uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym nr 2 w Szczecinie/

485 Wiesława Rempel

15/16075Przestępczość nieletnich na terenie miasta Szczecina /w świetle
orzecznictwa sądowego za rok 1977/

486 Wiesława Rempel

15/16209Problematyka przestępczości i resocjalizacji osób przebywających w
zakładzie karnym w Goleniowie

487 Wieslawa Rempel

15/16258Postawy rodzicielskie a poziom samooceny dzieci przewlekle chorych
astmatycznie

488 Krystyna Murawska

15/15937Sytuacja szkolna jedynaków489 Kazimierz Suszek

15/16230Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim (na przykładzie wybranych
gmin województwa poznańskiego)

490 Zdzisław Błażejewski

15/16111Przysposobienie młodzieży opóźnionej w nauce do pracy w zawodzie
stolarza na przykładzie Zespołu Szkół Budownictwa nr 2 w Poznaniu

491 Helena Łaś

15/16210Sytuacja społeczna dziecka upośledzonego umysłowo w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Pyrzycach

492 Bolesław Sadaj

15/15978Psychologiczne aspekty wdrażania nowego programu matematyki493 Kazimierz Suszek

15/16211Losy z rodzin nadzorowanych przez były sąd opiekuńczy w Szczecinie494 Rempel Wiesława



15/16112Udział drużyny harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku" w rewalidacji dziecka
upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

495 Kazimierz Jaskot

15/15938Przyczyny pobytu nieletnich w Milicyjnej Izbie Dziecka w Szczecinie a
niedostosowanie społeczne

496 Kazimierz Suszek

15/16359Stopień rozwoju społeczno - emocjonalnego dzieci z rodzin o zaburzonej
strukturze naturalnej

497 Kazimierz Suszek

15/15901Rozwój podstawowej szkoły specjalnej nr 52 w Szczecinie w latach
1962-1977

498 Franciszek Bereźnicki

15/15902Postawy dzieci upośledzonych w stopniu lekkim wobec zachowań
agresywnych

499 Kazimierz Suszek

15/15903Realizacja zadań rewalidacyjnych szkolnictwa specjalnego w działaniu
drużyn "Nieprzetartego szlaku" w szkołach specjalnych dla dzieci
upośledzonych w stopniu lekkim na terenie miasta Szczecina

500 Bolesław Sadaj

15/15858Ocena podręcznika do języka polskiego dla klasy III szkoły specjalnej jako
środka dydaktycznego

501 Urszula Eckert

15/15939Sprawnośc fizyczna a wyniki w nauce uczniów szkoły podstawowej specjalnej502 Kazimierz Suszek

15/16045Problemy związane z aktywnością dzieci i młodzieży kalekiej w Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Policach

503 Bolesław Sadaj

15/16147Alkoholizm w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci i młodzieży504 Wiesława Rempel

15/16179Wpływ środków audiowizualnych na wyniki nauczania w szkołach
specjalnych

505 Franciszek Bereźnicki

15/15979Rola zajęć gospodarczych i turystyki w procesie rewalidacji chłopców
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

506 Kazimierz Suszek

15/16231Losy absolwentów na przykładzie absolwentów klasy przysposabiającej do
zawodu rolnika w Zbiorczej Szkole Gminnej w Drawnie

507 Helena Łaś

15/16113Przebieg procesu uzawodowienia młodzieży z opóźnieniami w nauce na
przykł. ZSG im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

508 Helena Łaś

15/15904Postawy młodzieży wobec inwalidów509 Kazimierz Suszek

15/16290Prezstępczość nieletnich przeciwko mieniu prywatnemu i społecznemu na
przykładzie gminy Wałcz

510 Zdzisław Błażejewski

15/15859Wpływ rodziców na wyniki w nauce dziecka z lekkim upośledzeniem
umysłowym

511 Bolesław Sadaj

15/15940Współpraca domu rodzinnego ze szkołą specjalną a wyniki w nauce
osiągane przez ucznia upośledzonego umysłowo

512 Kazimierz Suszek

15/15860Niektóre problemy związane z udziałem uczniów upośledzonych w stopniu
lekkim w zajęciach pozalekcyjnych

513 Bolesław Sadaj

15/15861Organizacja resocjalizacji dzieci niedostosowanych społecznie w warunkach
szkoły

514 Bolesław Sadaj

15/16288pośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w Państwowym
Zakładzie Wychowawczym w Tanowie

515 Helena Łaś

15/16148Pedagogizacja rodziców oraz jej efekty w pracy rehabilitacyjnej nad
dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębszym w wieku od 3 do 9
lat /na przykładzie działalności Ruchu Rehabilitacyjnego Wczesnej
Interwencji w Szczecinie/

516 Helena Łaś

15/16114Adaptacja społeczno - zawodowa absolwentów klasy przysposabiającej do
zawodu rolnika w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pyrzycach

517 Helena Łaś

15/16000Uwarunkowania wyników w nauce wychowanków Państwowego Domu
Dziecka w Dębnie Lubuskim

518 Kazimierz Suszek

15/16232Przestępczośc nieletnich dziewcząt na terenie województwa szczecińskiego
w latach 1979-1980

519 Zdzisław Błażejewski

15/15941Obraz własnych rodziców funkcjonujący w świadomości dziecka
upośledzonego, a jego samoocena na przykładzie PZW w Zajezierzu

520 Tadeusz Klanowski

15/15942Wpływ środków audiowizualnych na efektywność nauczania wychowania
muzycznego w szkole podstawowej specjalnej

521 Tadeusz Klanowski

15/16076Problematyka wykolejenia społecznego chłopców zatrzymanych w
schronisku dla nieletnich w Szczecinie

522 Wiesłąwa Rempel

15/15943Losy życiowe byłych wychowanków Państwowego Zespołu Domów
Młodzieżowych w Podgrodziu

523 Kazimierz Suszek

15/16394Wzory sukcesu życiowego w opinii rodziców dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim

524 Kazimierz Suszek



15/16077Organizacja i funkcjonowanie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno -
Konsultacyjnego w Szczecinie

525 Wiesława Rempel

15/16149Wpływ zaburzeń funkcjonowania analizatorów wzrokowego i słuchowego
oraz lateralizacji na opanowanie umiejętności czytania i pisania

526 Ewa Jackowska

15/16115Praca indywidualna nad rewalidacją dziecka upośledzonego umysłowo nie
realizującego obowiązku szkolnego

527 Helena Łaś

15/16259Powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów szkół specjalnych a sytuacja
rodzinna

528 Franciszek Bereźnicki

15/16233Środowiskowe uwarunkowania przystosowania szkolnego uczniów klas
pierwszych

529 Krystyna Murawska

15/15944Wpływ pozycji ekonomiczno-społecznej na niepowodzenia szkolne dziecka530 Kazimierz Suszek

15/16180Dzieci objęte różnymi formami wychowania przedszkolnego i ich
przygotowanie do nauki w kl. I szkoły podstawowej

531 Wiesława Rempel

15/15905Kłamstwo dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w środowisku
internackim w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Świnoujściu

532 Bolesław Sadaj

15/16181Pozycja wychowanków Domu Dziecka w środowisku szkolnym533 Wiesława Rempel

15/15862Upodobania filmowe uczniów klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej specjalnej534 Tadeusz Klanowski

15/16332Losy osób pochodzących z rodzin nadzorowanych przez były sąd opiekuńczy
w Szczecinie

535 Wiesława Rempel

15/16046Aspiracje zawodowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i
możliwości ich realizacji na terenie województwa szczecińskiego

536 Zdzisław Zacha

15/16395Proces społecznego wykolejenia chłopców upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim - wychowanków Państwowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Śliwnie

537 Bazyli Baran

15/16182Problem wolnego czasu młodych pracowników Państwowych Gospodarstw
Rolnych Komisariatu Rolnego "Warta" w Warszawie

538 Zdzisław Błażejewski

15/16078Problematyka resocjalizacji w świetle wypowiedzi nauczycieli -
wychowawców placówek specjalnych dla młodzieży społecznie
niedostosowanej

539 Wiesława Rempel

15/16183Recepcja baśni przez dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim540 Bazyli Baran


