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Europass  
Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Chrappán Magdolna 
Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország 

Telefonszám(ok) +36-52-512-900-22233   
Fax(ok)   

E-mail(ek) chrappan.magdolna@arts.unideb.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1964.07.20 
  

Neme nő 
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2008-  

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens, intézetigazgató (2010-2014) 
Főbb tevékenységek és feladatkörök ▪ nappali és levelező tagozatos andragógia, pedagógia és tanárszakos hallgatók oktatása,  

▪ pedagógus-továbbképzések szervezése, szakképzettség-felelős a közoktatási vezetőképző 
pedagógus szakvizsga szakon (2011-2018) 
▪ PhD-témavezetés   

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és 
Művelődéstudományok Intézete, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
  

Időtartam 2000-2008    

Foglalkozás / beosztás főiskolai docens, főigazgató-helyettes (2002-2006) 
Főbb tevékenységek és feladatkörök ▪ pedagógiai és természettudományi tárgyak oktatása,  

▪ pedagógus szakvizsgás képzések programjainak készítése és oktatása 
▪ a kar hallgatói és  tanulmányi ügyeinek vezetése, a Neptun-rendszer bevezetése  és 
működtetésének irányítása 
▪ képzési tervek, tantervek készítése, szakfelelősség szociálpedagógia szakon 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (korábban: Hajdúböszörményi 
Pedagógiai Főiskolai Kar), 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. 1-9. 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
  

Időtartam  1997-2000 

Foglalkozás / beosztás főiskolai adjunktus (2000-től docens) 
Főbb tevékenységek és feladatkörök ▪ pedagógiai és természettudományos tárgyak oktatása 

A munkáltató neve és címe Tessedik Sámuel Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,  5540 Szarvas, Szabadság út 4. 
Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 

  

Időtartam  1987-1994 

Foglalkozás / beosztás középiskolai tanár, tudományos munkatárs 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök ▪ integrált természettudományos tantervek készítése, kipróbálása;  
az intézményben folyó komplex pedagógiai kísérlet folyamatainak előkészítésében, lebonyolításában, 
mérésekben és utógondozásba való részvétel 

A munkáltató neve és címe Ady Endre Kísérleti Középiskola, 5720 Sarkad, Vasút u. 2. 
Tevékenység típusa, ágazat közoktatás 

  

Tanulmányok  
  

Időtartam  1998-2000   
Végzettség / képesítés közoktatási vezető pedagógus szakvizsga 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés ▪ szervezet- és vezetéselmélet, vezetés-lélektan, HR-menedzsment 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
KLTE BTK Pszichológia Intézet 

Országos / nemzetközi besorolás EKKR 7 

Időtartam 1993-1996 
Végzettség / képesítés PhD-tanulmányok (PhD fokozat: 2000) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés ▪ nevelésfilozófia, tantervelmélet, pedagógiai innováció, kutatásmódszertan   
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
KLTE BTK Neveléstudományi Tanszék 

Országos / nemzetközi besorolás EKKR 8  

Időtartam 1982-1987   
Végzettség / képesítés biológia-kémia-pedagógia szakos középiskolai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés ▪ biológia, kémia, pedagógia 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
KLTE TTK-BTK 

Országos / nemzetközi besorolás EKKR 7 

Időtartam 1978-1982   
Végzettség / képesítés gimnázium (fizika tagozat) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés  
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa 
Pefőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény 

Országos / nemzetközi besorolás EKKR 5 
  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  
Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Német   B2  B2  B2  B1  B2 

Angol   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
  

Társas készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) 
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Szervezési készségek és 
kompetenciák 

▪ a tanári és oktatói feladatok mellett többféle intézményvezetési tapasztalatot szereztem, ahol 
közvetlenül 20-nál több ember munkáját szerveztem 
▪ szakfelelősként (DE GyFK), illetve szakképzettség-felelősként (DE BTK) folyamatosan 
végzek oktatásszervezői, irányítási, PR-tevékenységet és képzésvezetést 
▪ a probléma-érzékenység és a leginkább energiahatékony problémamegoldás, valamint a 
rendszerszemléletű gondolkodás a teljesítményem alapja 
▪ tapasztalat a felsőoktatás oktatási, oktatásszervezési, képzésfejlesztési és adminisztratív 
területein 
▪ széleskörű tapasztalat oktatáspolitikai és innovációs szakértői munkában 
▪ hosszú tapasztalat projektszervezésben és irányításban  
▪ kiterjedt szakmai network a köznevelési szereplőkkel és tapasztalat a velük való 
együttműködésben 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

▪ jó felhasználói ismeretek  (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, SPSS, PhotoShop  stb.) 
▪ magas szintű jártasság Moodle-felhasználói ismeretekben és egyén online tanulási felületek 
kezelésében 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) 

  

Egyéb készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. (Törölje a rovatot, ha nem 
szükséges, ld.: kitöltési útmutató.) 

  

Járművezetői engedély(ek) B kat. 
  

Kiegészítő információk Publikációk, prezentációk és kutatások/projektek, konferenciák részletesen itt találhatók:  
▪ https://vm.mtmt.hu/ChrappánMagdolna 
▪ https://www.researchgate.net/profile/Magdolna_Chrappan/contributions  
▪ https://unideb.academia.edu/MagdolnaChrapp%C3%A1n  
Díjak, kitüntetések: 
Kiss Árpád-díj 2007 Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Rektori Elismerő Oklevél 2007 Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörmény Felsőoktatásáért Emlékérem 2008 Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi 
Pedagógiai Főiskolai Kar 
 
Tagságok: 
2019- Pedagógusképzés c. folyóirat rovatszerkesztő  
2018- MAB Pedagógusképzési Albizottság titkár 
2017- MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottság (tag) 
2016-2019 Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal – (OTKA) Pedagógiai Pszichológiai 
zsűri tag 
2015- ATEE (Association for Teacher Education in Europe) (tag) 
2015- MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság (tag) 
2010- MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság (tag) 
2009- MTA Köztestületi tag 
2008- Tanárképzők Szövetsége (tag) bizottsági elnök (Pedagógusképzők kompetenciái) 
2004- Magyar Óvodapedagógiai Egyesület (tag) 

  

 


