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Şcoala Gimnazială Specială pt. Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” este o
şcoală cu tradiţie de peste 125 de ani în educaţia copiilor cu deficienţe de auz, dar în
ultimul deceniu şi-a lărgit oferta educaţională pentru a oferi şansă de şcolarizare şi
integrare elevilor cu deficienţe mintale severe, profunde/asociate, cu deficienţe mintale
uşoare şi moderate şi pentru copii autişti.
Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său
maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin oferta educaţională a şcolii
în vederea dobândirii de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi sociale şi să satisfacă nevoile
comunităţii pentru educaţia permanentă. Demersul nostru educaţional, alături de familie
şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor cu nevoi speciale pentru a
deveni apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională într-o lume dinamică, supusă
unor transformări continue.
Viziunea şcolii este promovarea programelor educaţionale şi terapeuticrecuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor
cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte
autonomia personală şi socială, responsabilitatea, şi încrederea în sine precum şi
integrarea socială a acestora.
Şcoala noastră şcolarizează elevi din mai multe zone ale ţării, în special din
Transilvania, fiind singura şcoală specială pentru copii cu deficienţă de auz cu predare în

limba maghiară din ţară. Dotarea modernă, de bună calitate a sălilor de clasă este
realizată mulţumită partenerilor din Anglia care au sponsorizat ani de zile unitatea noastră
şcolară. Astfel, grădiniţa şi internatul grădiniţei oferă un cadru minunat şi o atmosferă
familială, atractivă pentru copii. Internatul şcolii a fost construit în mare parte din donaţii
şi sponsorizări. Reabilitarea şi izolarea termică a şcolii a fost realizată cu finanţarea
Consiliului Judeţean Cluj.
Oferta educaţională este adaptată la nevoile comunităţii, iar o necesitate a
comunităţii este şcolarizarea elevilor cu deficienţe severe, profunde, asociate în şcoli
speciale. Oferta educaţională are acoperire în resursele materiale şi umane a şcolii:
resursele existente în şcoală ne îndreptăţesc să asigurăm servicii psihopedagogice şi
terapii specifice nu numai elevilor şcolii, ci şi a copiilor preşcolari cu dizabilităţi şi a
copiilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare din învăţământul de masă, prin profesorii
de sprijin/profesorii itineranţi precum şi prin consiliere pentru părinţi şi intervenţie
timpurie pentru copii cu CES de vârstă antepreşcolară. Oferta educaţională răspunde
nevoilor de educaţie ale elevilor cu CES. Şcoala noastră are o ofertă diversificată de
cursuri opţionale incluse în CDŞ.
Grădiniţa
Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz Kozmutza Flóra
funcţionează cu două grupe. Educatoare, profesori calificaţi şi specialişti lucrează în
asigurarea activităţilor instructiv-educative corespunzătoare vârstelor 3-8 şi opţional,
asigură şi educaţie timpurie.
Serviciile oferite se împart în două categorii: activităţi individuale corectivcompensatorii (logopedie, dezvoltarea auzului, stimulare cognitivă, kinetoterapie,
audiologie, consiliere psihologică), activităţi instructiv-educative cu clase cu efective
mici, şi pe grupe. În activităţile pe grupe urmăm un curriculum adaptat al programei
naţionale (limbă şi comunicare, ştiinţe, om şi societate, activităţi artistice, creative şi
psihomotricitate). Desfăşurăm activităţi integrate pentru asigurarea educaţiei diferenţiate,
conform nivelului de dezvoltare a copilului.
Grădiniţa dispune de un design magic şi multe resurse materiale pentru jocuri
didactice. Asigurăm internat semestrial pentru copiii din afara localităţii.

Învăţământul primar şi gimnazial
Elevii deficienți de auz provin din 18 județe. Pe lângă copii cu deficiențe de auz
şcolarizăm și elevi cu autism sau cu deficiențe intelectuale, cu limba maternă maghiară
din județul Cluj și din județele vecine. În sălile reamenajate recent, predarea se
desfăşoară diferenţiat, în grupuri mici şi individual, cu cadre didactice calificate. Sălile de
clasă sunt dotate cu calculatatoare şi instrumente audiovizuale moderne.

În sala multimedia copiii învaţă utilizarea calculatorului şi folosirea diferitelor
programe educative speciale. Suntem dotaţi cu o tablă interactivă şi tablete PC pentru
lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor.

În laboratorul de arte culinare, special amenajată, elevii învaţă să gătească, să
aranjeze masa, acolo îşi sărbătoresc ziua de naştere.

Resurse umane:
Profesori psihopedagogi
Psiholog
Profesori itineranţi
Profesori educatori
Învăţători educatori
Kinetoterapeut
Audiolog
Personal didactic auxiliar:
Medic pediatru
Asistenţi medicali
Asistent social
Secretară
Contabil
Administrator
Supraveghetori de noapte
Instructori de educaţie
Personal nedidactic, administrativ:
Portar/Şofer/Magaziner/Bucătar
Servicii permanente
servicii bazate pe curriculum special
terapii specifice de limbaj şi educarea auzului
evaluare audiologică şi antrenament auditiv
consilierea părinţilor în educaţia timpurie a copiilor cu deficienţă de auz,
cu implant cohlear, cu deficienţe mintale, autism, etc.
evaluare şi consiliere psihologică
kinetoterapie
asistenţă medicală
orientare şcolară şi profesională

PROIECTE
Scenarii de învăţare pe tablete PC.
Proiectul face parte din programul de finanţare ”Lumea prin culoare şi sunet”,
iniţiat de Fundaţia Orange Romania şi beneficiază, de asemenea, de suportul financiar
al şi a Fundatiei Grupului Orange.

Proiectul Oticon
La începutul anului 2014, grație sprijinului financiar al fundației cele mai mari
firme producătoare și distribuitoare de aparate auditive din lume, fundația daneză Oticon
și al firmei române Romsound a avut loc o investiție importantă, prin care serviciile
oferite de școala noastră au devenit mai diversificate și moderne. Sprijinul financiar a
făcut posibilă reabilitarea adecvată și izolarea fonică a cabinetului de audiologie,
dotându-l cu un nou audiometru, ce are un design aparte, creat în special pentru munca cu
copiii. Audiometrul poate defini calitatea și măsura deficienței de auz.
Hidroterapie
Şcoala în parteneriat cu UBB a realizat
un proiect de hidroterapie pentru copiii cu
deficienţe multiple.

Hipoterapie
În proiect au participat 20 de elevi al şcolii pe o perioadă de un an. Scopul
acestuia a fost dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a competenţelor sociale ale elevilor.

