


 

  

 
  



Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczno  
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Zmiany i przemiany w systemie kształcenia nauczycieli techniki – 50 lat kształcenia  
 

 

Požiadavky stredných odborných škôl na absolventov . 



Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły w opiniach nauczy  
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Współczesna technika a ycie społeczne i edukacja.......................... 





 

Kultura techniczna jako stymulanta kosztów społeczn
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Koszty społeczne zdarze   

   

      

  



   elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w s
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Idea kształcenia ustawicznego w kraju o gospodarce   

AŁGORZATA AMUJŁO RONISŁAW AMUJŁO

Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby ...... 
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Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukac 

   



 





   

 

  



     



   



 

 



Tutoring w kształceniu akademickim ................. 





 



 



 

 

 

  



 



 



  





  



 



   







 współczesnej cywilizacji  
 



  

 

AWEŁ 

   pracy człowieka ................................... 

ŁUGOSZ

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka 
 

 

 Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społeczneg
 

 

   



    

 

Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla    

 

  rodowiskowych w opinii społecze   

 

 

 

Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „ 
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DYDAKTYKA SZKOŁY WY   
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Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli ed  
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 ovacie prostriedky a ich využívanie vo vysokoškolsk  
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  žiakov základných škôl v Slovenskej republike ..... 
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Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozum

i układów elektronicznych .......................... 
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  – nowe wyzwanie dla współczesnych nauczycieli. Dep
 

 
  

 

Analiza oddziaływania odbiorników na jako     

 

Vzdialený reálny experiment s využitím prvkov priem 

OGUSŁAW  OMÓŁKA 

 

AWEŁ    ESŁAWSKA 

 głymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego
  

  ESŁAWSKA AWEŁ 

  głymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki .. 




 

ARSZAŁEK 

Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceni 
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RZEMYSŁAW 
Wpływ pojedynczych wierzchołków struktury geometryc
zarysu kształtu metod   

RZEMYSŁAW 
   

 

RZEMYSŁAW 

Eliminacja zakłóce 
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