Kerekasztal-beszélgetés: Katolikus iskolák szerepe a társadalmunkban
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Az egyházi iskolák célja
A katolikus intézményrendszer kiépülése 1990-2015: újjászervezés és válasz a
társadalom igényeire
Oktatás és nevelés összefüggései egy katolikus iskolában, a pedagógusok
kiválasztása a katolikus iskola speciális céljának megfelelően
Egyházi iskolák finanszírozásának kérdése egy demokratikus jogállamban
Az intézményeink szerepe a helyi közösségekben – az iskola az utolsó mentsvár?
Tehetséggondozás vs. felzárkóztatás – valóban illik az „elitista” jelző a katolikus
nevelésre-oktatásra?
Oktatás és karitász: a közösségi munka személyiségformáló szerepe

Barcsák Marianna
Történelem, népművelés, esztétika szakos tanár és bölcsész, köznevelési szakértő, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar óraadó oktatója. 1998 óta a Katolikus
Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet munkatársa, 2013 januárja óta az intézet
vezető-helyettese. Az Oktatási Hivatal megbízásából az országos tanfelügyeleti ellenőrzés és
az önértékelés standardjait kidolgozó munkacsoport tagja vezető szakértőként.
Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök
Győrött született, 1940. szeptember 6-án. Általános iskolai tanulmányait részben Lébényben,
nagyrészt Keszthelyen végezte. A keszthelyi Vajda János Gimnáziumban érettségizett, majd a
Veszprémi Egyházmegye papnövendékeként a budapesti Hittudományi Akadémián, majd az
Esztergomi Érseki Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait. 1963. június 21én szentelték pappá Veszprémben. Pappá szentelése után segédlelkészként működött
Nagykapornakon, Kiskomáromban, Nagykanizsán, Siófokon, Balatonfüreden, majd ismét
Nagykanizsán. 1969-ben a budapesti Hittudományi Akadémián teológiából doktori fokozatot
szerzett. 1973-75-ig a Strasbourgi Egyetemen tanult, ottani tanulmányait 1975-ben
vallástudományból doktori fokozattal fejezte be. Ezt követően a Szegedi Hittudományi
Főiskolán teológiai tanár 1975-1977-ig, majd a Budapesti Központi Szemináriumban
lelkiigazgató és előadó volt a budapesti Hittudományi Akadémián. 1985-1991-ig
Veszprémben a Regina Mundi plébánián plébánosként működött. II. János Pál pápa 1991.
március 18-án győri megyéspüspökké nevezte ki. Püspökké szentelése 1991. április 27-én volt
a győri Székesegyházban. 1995-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Iskolabizottságának elnökévé, 2005−ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnökévé
választották.
A 2000. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés a legmagasabb megyei elismeréssel,
a “Kék Szalag Rend” kitüntetéssel jutalmazta.
2010. október 22-én a Magyar Köztársaság középkeresztjével tüntette ki az államfő.

