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  Egy olyan intézmény működését szeretném röviden bemutatni, amely 
118 éves múltra tekint vissza. Ha végiggondoljuk az eddigi történéseket, ki-
tűnik, hogy a kolozsvári hallássérültek iskolája mindenkori tantestülete mindig a 
hallássérült gyermekek ügye iránti elkötelezettséggel tette és teszi a dolgát, a 
nagyon nehéz történelmi időkben is, és most, a kevésbé, de nem teljesen 
felhőtlen időkben is. Az évek során súlyos gondokkal küszködött, többször és 
sajnos jelenleg is a fennmaradásért küzd, de mindvégig szakmai sikereket 
megérve és reménykedve. E sok év alatt iskolánk a város különböző részein 
levő épületekben működött, a jelenlegi épületben – amely egykor a Kozmutza 
család tulajdona volt – 1959 óta működik. 

  Az országban az egye-
düli iskola vagyunk, amely 
magyar hallássérült gyermeke-
ket oktat és nevel. Jelenleg is 
12 megyéből érkeznek tanuló-
ink. Óvodai, általános iskolai 
és szakoktatási tagozattal mű-
ködünk. Ebben a tanévben 
gyermeket oktatunk, a beirat-
kozottak életkora 3 és 18 év 
közötti. A hallássérültek mel-
lett beiskolázunk halmozottan 
sérült, bentlakást igénylő szel-

lemi fogyatékos gyermekeket is. 
  Az oktatást-nevelést 1994-től szakemberek irányítják, ekkor indult újra 
a magyar gyógypedagógus képzés, és ezzel megoldódottnak látszik az 1989 
előtti nehézségek egyike. Tantestületünk átlagéletkora 35 év, pedagógusaink jól 
képzett, lelkes fiatalok, akik hivatásuknak tekintik ezt a szakmát. 
  Az 1989 előtti áldatlan állapotokkal ellentétben, a változások után az 
országban érezhetőek voltak a reformtörekvések a közoktatásban. A sajátos 
nevelési igényű gyermekeket oktató iskolákban azonban főleg szervezési 
változásokról beszélhetünk. 1990 után rengeteg törvény, törvényerejű rendelet, 



kormányhatározat jelent meg, a kérdés azonban az, hogy biztosítják-e mind-
ezek a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának alapvető 
elveit? Az integrációs eljárásokat előíró határozatban megtalálhatók a fontosabb 
feladatok, egyelőre csak az enyhe értelmi fogyatékosok számára. A valóságban 
azonban ezek kampányszerűen, hiányosan zajlottak, negatívan befolyásolva a 
jól elképzelt integrációt. A legfontosabb azonban teljesen kimaradt: a jelenlegi 
pillanatban sem sikerült hivatalosan, a tanügyminisztérium által megoldást 
találni a megelőzés, az intézményes keretek között történő korai diagnoszti-
zálás, fejlesztés és tanácsadás területén. A megfelelő prevenció, korai fejlesztés, 
tanácsadás nélkül csak illúzió marad a teljes integráció még a szellemi fogyaté-
kosok esetében is, a hallássérülteknél pedig lehetetlenné válik. Ilyen körül-
mények között tantestületünk munkája nem minden esetben konfliktusmentes. 
Szakmai érdekeink ellentétben állnak a törvényeink által biztosított lehetősé-
gekkel. Legtöbb esetben tisztában vagyunk azzal, hogy az általunk elvárt érték-
rendet, ha eredményesen akarunk dolgozni, az adott helyzethez, körül-
ményekhez kell igazítanunk. Szakmailag elismerjük a más országokban jól 
működő módszereket, eljárásokat, de megfelelő háttér nélkül azokat átvenni 
nem tudjuk. Mindezek értelmében módszereinket a létező állapotokhoz mérten 
választjuk meg.  
  Óvodásaink 90%-a intézetünkben jut hallókészülékhez. Pár éve mond-
hatjuk, hogy a hallókészülékes ellátás, az audiológiai gondozás javult. Kolozs-
váron is beindította tevékenységét két audiológiai kabinet, azonban a törvény 
által biztosított térítésmentes hallókészülék beszerzése is sok esetben gyógy-
pedagógusainkra, iskolánk audiológusára hárul. Tanítványaink nagy része szo-
ciálisan hátrányos családokból származik, akik nem képesek ezt a rájuk háruló 
feladatot megoldani. 
  Osztályaink heterogén összetételűek az egyes évfolyamokon belül. Ezt 
a pedagógiai hátrányt erőteljesebb tanórai differenciással, egyéniesített módsze-
rekkel, az egyéni bánásmód elvének alkalmazásával, csoportszervezési eljá-
rásokkal, „nívócsoportok” kialakításával igyekszünk kezelni. A hatékonyabb 
beszédtanításban az iskolában tanító gyógypedagógusokon múló módszereket 
alkalmazzuk: a hallókészülék folyamatos viselete (amely a beszédmotivációt 
megnöveli), tanulóink egyéni szükségleteinek pontos ismerete, individualizált 
oktatás (nemcsak az egyéni órákon), egyéni fejlesztőprogramok kidolgozása, 
orális-auditív módszerek elsődleges használata, a jelnyelv indokolt, egyénre sza-
bott terv alapján való bevezetése a halmozottan sérült gyermekek esetében.  
  Igyekszünk tanítványainkat elfogadtatni a hallók környezetében, 
rendszeres kapcsolataink vannak többségi óvodákkal, iskolákkal. Közös 
tevékenységeket szervezünk mindkét intézményben. Olyan vetélkedők, tevé-



 

kenységek ezek, amelyeken a hallássérült gyermek is sikerélményhez jut. Kez-
detben elég sok visszautasításban volt részünk, de nem adtuk fel, és találtunk 
olyan óvodát, iskolát, ahol elfogadtak bennünket. 
  A délutáni tevékeny-
ségek megszervezésében he-
lyet találunk a városi rendez-
vények, kiállítások, múzeum-
látogatások stb. számára is. 
Szoros kapcsolatot tartunk 
más olyan iskolákkal, ahol 
hallássérültek tanulnak az or-
szágban és Magyarországon. 
Az anyaországbeli szervezett 
versenyeken már több éve 
rendszeresen részt veszünk, 
ez külön élmény tanulóink-
nak, hisz csak ilyen alkalmakkor jutnak el külföldre (Kaposvár, Debrecen, 
Sopron, Szeged). 
  Nagy fontosságot tulajdonítunk a szülői tanácsadásnak. Ezt a feladatot 
az óvodában tartjuk különösen fontosnak és főleg valamennyire kivitelezhető-
nek. Ez az az alkalom, amikor a szülők gyakrabban látogatják gyermekeiket, és 
részt vesznek a tevékenységeken. Alkalmanként egésznapos közös tevékeny-
séget szervezünk.  
  Minden vakációra iskolánk tantestülete egy tanácsadást szolgáló kiad-
ványt készít, amelyet eljuttatunk a szülőkhöz. Erre nagy szükség van, ugyanis a 
szülők nagy része csak a vakáció előtt jelentkezik. Gyermekét reánk bízza, és 
úgy érzi, hogy minden további feladat és felelősség az iskoláé. 
  A legszembetűnőbb változást intézményünk tárgyi feltételei és körül-
ményei mutatják. Osztályaink teljesen felújított bútorzattal, felszereléssel, az 
oktatás hatékonyságát figyelembe vevő szempontok alapján változtak. Megold-
ható egy osztályon belül a kiscsoportos foglalkozás, a „nívócsoportok” kialakí-
tása, amelyet csapatmunkában gyógypedagógus, egyéni tanár és szükség esetén 
nevelő felügyelő végez. 
  A hallássérült gyermekek számára elsődleges beszéd- és hallásfejlesztés 
mellett megfelelő körülményeket, felszereléseket biztosítunk más tantárgyak 
hatékonyabb oktatására is. Fontos szerepet kap a számítógépes oktatás a jól fel-
szerelt számítástechnikai laboratóriumban. A nagyobb osztályokban választ-
ható tantárgy az informatika, de a különböző órák alatt lehetőséget adunk 
minden gyermek számára, hogy elsajátíthassa a számítástechnikai ismereteket. 



Mindezeket a legfontosabb támogatónknak, az angliai Clinical Science Foun-
dation alapítványnak köszönhetjük, amely évek óta nagy befektetésekkel és 
jövőbeli tervekkel támogatja az iskolánkat. Az elkövetkező évekre azt ter-
vezzük, hogy az angliai alapítvány működjön együtt az iskola támogatására 
létesült Kozmutza Flóra Egyesülettel. Egyesületünket a számunkra nagyon 
fontos személyről, Kozmutza Flóráról neveztük el, ismervén munkásságát, és 
azt a tényt, hogy az iskolánk épülete a Kozmutza család tulajdona volt.  
  Tanulóink intézetünk diákotthonában élnek, nagy távolságról érkeznek, 
így legtöbbjük csak a szünidőre tér haza. Ezért tartottuk fontosnak az új bent-
lakás felépítését, amelyben megteremtettük azokat a körülményeket és feltétele-
ket, melyek révén tanulóink távol a szüleiktől is jól érezhetik magukat, az iskola 
második otthonukká válik, és megszerethetik azt, amit itt tenniük kell, ezáltal 
ragaszkodnak iskolájukhoz, és szívesen térnek oda vissza. A szociális jellegű 
feladatokat nevelő felügyelők látják el. A diákotthon dolgozói igyekeznek érzel-
mileg pótolni azt, amit a gyermekeknek néha még a család sem ad meg, és 
igyekeznek otthonos körülményeket teremteni.  
  A szabadidő hasznos és számukra vonzó eltöltése is megoldódott.  
A diákotthonban a gyermekeknek könyvtár, televízió, video és különböző já-
tékok állnak a rendelkezésükre. Az iskolához hatalmas telek tartozik, játszó-
térrel és sportpályával. Hétvégeken rendszeres szórakoztató tevékenységeket, 
vetélkedőket, versenyeket szervezünk, amelyeken iskolánk tanárai is részt 
vesznek. Tantestületünk számára nem a munkaidő a fontos, fontosabbnak 
tartjuk azt, hogy gyermekeinket minél hasznosabb, érdekesebb élményekben 
részesítsük. Az utóbbi években bővültek intézetünk szolgáltatásai. A hallás-
sérült gyermekek oktatása mellett felvállaltuk a halmozottan sérültek, a bent-
lakást igénylő szellemi fogyatékosok oktatását is. Otthoni tanítást is ellátunk 
súlyos fogyatékosok esetében, akik közösségben nem taníthatók, valamint a 
többségi iskolákban integrált részképesség-zavaros gyermekek oktatását. 
  A munkaidőn kívül az óvodáskor előtti hallássérült gyermekek szülei 
számára tanácsadást, irányítást biztosítunk, valamint tanácsadást a többségi 
iskolákban integrált kevés létszámú gyermek számára. Távlati tervünk gyógy-
pedagógiai központtá alakulni a magyar gyermekek számára, ennek szükséges-
ségét az igények indokolják.  
  Iskolánk gyógypedagógusai hivatásuknak érzik munkájukat, mindent 
megtesznek a rájuk bízott gyermekekért. Családias hangulatot teremtettünk, és 
ezt a gyermekek érzelmi fejlődésén is látjuk, ők valóban otthonnak tekintik 
intézetünket. Munkánkat nehezíti az országban uralkodó bizonytalanság, az 
állandó változások és a gazdasági nehézségek. Az országos szinten jelentkező 
gyermeklétszám-csökkenés a magyarság körében kiváltotta a falvakon működő 



iskolák fennmaradásért vívott harcát. Így – nem törődve a következmények- 
kel – felvállalják a hallássérült gyermekek oktatását, természetesen gyógypeda-
gógusi segítségnyújtás, tanácsadás nélkül. Minden évben érkeznek hozzánk 
olyan gyermekek, akik a több éves kudarc után felvételüket kérik intézetünkbe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reményeinket nem adjuk fel, rengeteg tervünk, elképzelésünk van. 
Hazánkban is folytatódik a tanügyi reform, ennek részesei szeretnénk lenni ab-
ban a reményben, hogy van jövőnk mindaddig, amíg jól képzett, lelkes 
pedagógusok tanítanak. Kérdésünk azonban az: lehet-e átfogó reformot vég-
hezvinni anélkül, hogy a társadalom működési mechanizmusa, a társadalom 
viszonyulása a másság iránt alig változik? 

 


