
Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf bemutatása     

A Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf hat óvodában 26 csoporttal, összesen
607 férőhellyel működő intézmény. 
Az Ady Endre úti  székhelyen két épületben 11 csoportban 265 kisgyermekkel
folyik  a  nevelőmunka.  Az  ún.  „régi”  épület  1929  óta  üzemel  óvodaként  5
csoporttal,  115  férőhellyel.  A  panel  épület  1978  decemberében  nyitotta  meg
kapuit. Itt a 4 német nemzetiségi csoportban 100 kisgyermeket fogadunk.
2015  márciusában  további  két  csoporttal  bővült  óvodánk  a  székhelyen,  50
férőhellyel. Így lehetőségünk nyílt még 1 magyar nyelvű és 1 német nemzetiségi
csoporttal bővíteni kínálatunkat.

A  Bánfalvi  Óvoda  –  Kindergarten  Wandorf  és  tagóvodái  vonzáskörzetéhez
tartozik  Sopron  Lőverek  felőli  része,  mely  a  város  területének  közel
egyharmada. 
Az intézmény székhelye Sopron kertvárosi részén, a festői szépségű Bánfalván
(Wandorf)  található.  Az  intézmény  népszerűsége  a  sokféle  igényt  kielégítő
színvonalas nevelői munka és német nemzetiségi jellegének köszönhető. 
Az Ady Endre úti óvodánk 11 óvodai csoportban 265 kisgyermeket fogad. 
Az új épületszárny 2015. évi megnyitásával megszűnt a sok konfliktushelyzetet
teremtő zsúfoltság csoportjainkban.
A  gazdag  és  változatos  természeti  környezet  gyermekeinknek  játszóhelyet
nyújt,  ahol  megismerkedhetnek  a  természet  törvényszerűségeivel,  a
környezetünkkel való együttéléssel, a környezettudatossággal. Ezeket a páratlan
lehetőségeket  kihasználva  két  csoportban  Freinet-szellemiségű  nevelőmunka
folyik. Öt csoportban az Óvodai nevelés játékkal, mesével című, illetve az óvodai
helyi pedagógiai program egyes tevékenységformáinak hangsúlyozásával (mozgás,
zene, egészséges életmód, környezeti nevelés) haladnak.
Bár Bánfalva lakosságának 90%-a a századelőn még németajkú volt, a még élő
nagyszülők őrzik őseik nyelvét. Ezért, valamint az idegen nyelv tudásának óriási
társadalmi és gazdasági jelentősége miatt nagy az igény a nemzetiségi nyelven
nevelő 125 férőhelyes, 5 óvodai csoportra, melyekbe a nemzetiségi származású
vagy kétnyelvű családban élő gyermekek nyernek felvételt, illetve akiknek szülei
fontosnak tartják gyermekük korai ismerkedését a nyelvvel.
 Egy csoport környezettudatos nevelési módszert alkalmaz, egyben a játékkal,
mesével nevelő óvodai program ötvöződik a nemzetiségi identitás megőrzésével,
egyben pedig igazi nyelvi fürdőben élik mindennapjaikat a gyermekek, hiszen az
óvónők is nemzetiségi származásúak.  



„Játszom két színes szememmel,
a két kedves, pici kézzel,
játszom játszó önmagammal,
a kisgyermek is játékszer.
Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.
Játszom én és néha este
fölkelek,
s játszom, hogy akik alusznak,
gyerekek.”

                                 (Kosztolányi Dezső: A játék- részlet)




