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WPROWADZENIE
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Przegląd Naukowo-Metodyczny jest kwartalnikiem. W Przeglądzie publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, oraz
sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji
naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd NaukowoMetodyczny” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym.
W dziale Pedagogika Dominika Czajkowska-Ziobrowska poruszyła problem
reprodukcji kapitału kulturowego w ujęciu Paula Willisa. Doskonale komponuje się
z tym problemem wykorzystanie przez Karola Marksa i jego następców edukacji
jako narzędzia podtrzymującego podziały społeczne, co opisał w swym artykule
Sławomir Hinc. Prężnie rozwijającym się działem pedagogiki jest pedagogika zdrowia. Idąc z duchem czasów Anna Gulczyńska oraz Barbara Jankowiak zwróciły
uwagę na rolę tożsamości płciowej w rozwoju psychoseksualnym człowieka, zaś
Alicja Skrok, Marcin Skrok i Piotr Jurkowski dokonali krytycznej analizy diet w chorobie cukrzycowej, która jest jedną z chorób cywilizacyjnych dzisiejszych czasów.
W dziale Historia prezentujemy mniej znany element wojska polskiego II RP,
a mianowicie związku strzeleckiego, o czym pisze Zbigniew Dziemianko. W dobie
zagrożenia energetycznego, interesujący może być artykuł Piotra Kwiatkiewicza,
opisującego powstanie państwowości Kuwejtu. Aleksandra Kruk skupiła się na
stanowisku Hansa-Dietricha Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, zatem problemu który ciągle jest aktualny w dobie zgłoszenia akcesji przez takie
kraje jak nasz bliski sąsiad Ukraina, oraz tak kontrowersyjny kraj jak Turcja.
Dział zarządzania czwartego numeru Przeglądu Naukowo-Metodycznego poświęcony został wykorzystaniu anonimowych wiadomości internetowych e-mail
w biznesie, a także zarządzaniu prawami jednostki w procesie karnym w świetle
przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Pojęcie bezpieczeństwa zawiera w sobie wiele aspektów, stąd w dziale mu
poświęconym znaleźć można artykuł nt. bezpieczeństwa duchowego, o czym pisze
Zbigniew Knop, bezpieczeństwa narodowego, o czym piszą Zbigniew Dziemianko
oraz Artur Malec, a także bezpieczeństwa pracy, o czym pisze Przemysław Bury.
W ostatnim dziale drukujemy sprawozdania z VI Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Edukacja XXI wieku” na temat: „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia”, konferencji na temat” „Zagrożenia Wychowawcze XXI Wieku”,
mającej miejsce 18 Listopada 2008 roku, w budynku Senatu RP w Warszawie oraz
z konferencji „Profilaktyka i diagnostyka FAS”, odbywającej się 22 listopada 2008 r.
w Collegium Stomatologicum w Poznaniu.
Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Czwartego Numeru Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa” bez, których udziału zeszyt ten nie mógłby powstać.
Życzę wszystkim interesującej lektury.
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