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Kovászna elhelyezkedése, nevének eredete



A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumról

A kovásznai középiskolai oktatás 1958. szeptember 15-én indult el

42 diákkal.

 1991-ben vette fel hivatalosan is az intézmény Kőrösi Csoma Sándor,

a nagy keletkutató nevét

 Az intézmény biztosítja a város, ill. a környékbeli magyar és román 

nemzetiségű tanulók számára az elméleti- és szakképzést. 

 A jelenlegi oktatási vonalak: elemi tagozat (0-IV. osztály), általános iskola (V-VIII. osztály), elméleti líceum (IX-XII. 

osztály), technológiai líceum (IX-XII. osztály) és szakiskola. (IX-XI. osztály)  

 A 2016-2017-os tanévben 1126 diák tanul az iskolánkban.

A kovásznai iskola 2001 és 2009 között kilenc alkalommal szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi

Szövetségével együttműködve a Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő országos döntőjét.



Manapság a legrafináltabb ördögi trükkel sem lehet olvasókat 

toborozni. 

(Szakács István Péter: Képtelen kívánság)

Sok klasszikusban nem találom meg, ami érdekelne, és sok kortárs

számomra érthetetlen.

(IX. osztályos diák)



Az olvasási szokásokat vizsgáló

felmérésben részt vevő osztályok

 IX. B – természettudományok szak, 27 tanuló

 X. B – természettudományok szak, 18 tanuló

 XI. B - természettudományok szak, 17 tanuló

 XII. B - természettudományok szak, 25 tanuló

Összesen: 87 diák
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Klasszikus vagy kortárs szövegeket olvasol szívesebben?

Klasszikus Kortárs Mindkettő

Osztály IX. X. XI. XII.

Klasszikus 6 6 4 7

Kortárs 18 9 9 12

Mindkettő 3 3 4 6

27 18 17 25



A kovásznai diákok által ismert kortárs magyar szerzők:

Leiner Laura, Veréb Emese

Süveg Márk, Závada Péter, Sohonyai Attila

Lackfi János, Varró Dániel, Fekete Vince



A kovásznai diákok által ismert kortárs külföldi szerzők

 Paulo Coelho, Suzanne Collins, Kerstin Gier, J. K. Rowling, Cassandra Clare, 

Stephenie Meyer, Lisa Jane Smith, Joanne Harris, Janne Teller





Osztály IX. X. XI. XII.
Igen 12 10 4 10

Nem 2 0 0 2

Attól függ... 10 5 6 12
Tízesért 3 3 7 1

27 18 17 25





Osztály IX. X. XI. XII.

Igen 20 15 11 19

Nem 7 3 6 6

27 18 17 25



Iskolai vetélkedők

 A magyar kultúra napja (jan.)

 Talpra, magyar! vetélkedő (márc.)

Március 15. üzenete – szónokverseny (márc.)

 Kőrösi Csoma Sándor emlékverseny (ápr.)

 Kovászna, szeretlek! helytörténeti vetélkedő (okt.)

 A magyar nyelv napja (nov.)





Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi irodalmi vetélkedő 

„Olvass többet! - hirdeti az irodalmi vetélkedő neve, amely egyben a szlogene is. A

következtetést mindenki levonhatja: a mai fiatalok mindennapjainak nem meghatározó része

az olvasás, ezért őket ösztökélni kell valamilyen formában arra, hogy az olvasás élménye

része legyen életüknek. A legtöbben nem szeretik a “kötelezőket”, inkább maguk szeretnek

rábukkanni egy-egy érdekes könyvre, amelyet majd kedvvel olvasnak el. Az olvasásra így

lehet “rászokni”, valamint megszeretni... Az Olvass többet! irodalmi vetélkedőben az a

legjobb, hogy nem klasszikusokat dolgoz fel, hanem olyan olvasmányokat kínál a

diákoknak, amelyek könnyen befogadhatóak és elnyerik a fiatalok tetszését, közelítenek a

korosztály érdeklődési köréhez. A könyvekhez kapcsolódó feladatlapok rávilágítanak arra,

hogy nem elég csak átsiklanunk egy-egy regényen, hanem figyelnünk kell az apró

részletekre is, hisz sokszor azokban rejlik az igazi mondanivaló. A feladatlapok érdekesek,

ellenőrizhetjük magunkat, hogy mennyire figyeltünk oda ezekre a “kis dolgokra”. A

vetélkedő tehát korántsem nevezhető hagyományosnak és számomra egy alternatív út a

könyvek és a képzelet világa fele.”

(Tökbandi Andrea Beáta)



Az Olvass többet! vetélkedő legkedveltebb 3 könyve:



Köszönöm a figyelmet!


