Załącznik do Uchwały nr 21/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5
marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Markowi Babikowi
Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Opinia Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie o zasadności wystąpienia z wnioskiem
o przyznanie dr. Markowi Babikowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Marek Babik jest absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tytuł
magistra uzyskał w 1994 roku. Następnie odbył studia podyplomowe z Wychowania
Prorodzinnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął
pracę edukacyjną prowadząc w kilku szkołach krakowskich przedmiot wychowanie do życia
w rodzinie. Będąc nauczycielem w 2002 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego. W tym samym roku uzyskał stopień doktora w Papieskiej Akademii
Teologicznej.
Od 2000 roku (do chwili obecnej) jest zaangażowany w ośrodkach doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Prowadzi wykłady i warsztaty szkoleniowe dla rodziców
i pedagogów z zakresu edukacji seksualnej i komunikacji interpersonalnej. Od szeregu lat
prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu edukacji seksualnej dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Opublikował poradnik dla rodziców dotyczących
sposobów rozmawiania z małym dzieckiem o seksualności zatytułowany Tato! Gdzie ja mam
te plemniki? Dzieci pytają - rodzice odpowiadają. Opracowanie to zyskało ogólnopolski zasięg
dzięki zainteresowaniu wiodących mediów w Polsce.
Dr Marek Babik brał udział w opracowaniu programu profilaktycznego Wyspa skarbów,
który następnie został rozbudowany i obecnie realizowany jest pod nazwą Archipelag
skarbów (głównym redaktorem programu jest dr Szymon Grzelak). Program ten był
wielokrotnie realizowany przez Marka Babika w różnych szkołach Polski.
Obok zagadnień profilaktycznych dr Marek Babik podejmuje zagadnienia dotyczące
prawnych aspektów zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. Jest współautorem (z dr Martą
Prucnal –Wójcik) poradnika dla rodziców i nauczycieli zatytułowanego Czy w szkole wolno się
całować? O prawie, seksie i wychowaniu.
Dr Marek Babik jest często zapraszany w roli eksperta do różnych audycji medialnych
poświęconych edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
Współpracując z Centrum Szkoleniowym Marabut prowadzonym przez Fundację Homo
Homini w Krakowie brał udział w europejskich projektach edukacyjnych (2004 – 2009)
„Sokrates – Grundtvig” zatytułowanych: Uczenie się kulturą życia. Koncepcje wspierania
samokształcenia się oraz rozwoju odpowiedzialności społecznej oraz Przez rehabilitację
uczenia się do kształcenia przez całe życie.
W obszarze kształcenia dorosłych dr Marek Babik opracował autorski program
przygotowania narzeczonych do małżeństwa zatytułowany Kurs na miłość. Program ten jest
realizowany w wielu ośrodkach w Krakowie.
Od 2005 roku jest wykładowcą w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Dr Marek Babik jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.
Podejmowana w nich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach wychowania
seksualnego dzieci i młodzieży.
Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900 – 1939 – monografia
naukowa przedstawiająca poglądy polskich pedagogów początku XX w. na zagadnienie
wychowania seksualnego.
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Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły – praca zbiorowa przedstawiająca
badania dotyczące podejmowanych przez uczniów zachowań seksualnych w szkole oraz
ich ocena prawna.
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