Vigyél el nap mint nap egy osztályt ebédelni és képet kapsz arról, hogy nagyjából kinél hogyan zajlik az étkezés otthon.
Hogyan bánik az evôeszközökkel? Hogyan viszonyul a különbözô ételekhez? Hány fogásból álló menühöz szokott?
Egyáltalán: mit jelent számára asztalnál ülni, étkezéssel foglalatoskodni…

Ebédeltetni
mindenki(?) tud…
Amikor azt kérdezi tôlem valaki,
hogy szerintem mit tehet a pedagógus
azért, hogy a gyerekek az iskolai menzán a megfelelô módon étkezzenek, elbizonytalanodom. Rögtön magam elôtt
látom a mindennapos képsorokat arról, ahogy az alsó tagozatos gyerekek
kígyóznak a tálalópult felé, majd tálcával a kezükben eltérô hangnemben és
módon válogatnak, kritizálnak, kérnek,
vagy éppen visszautasítanak ezt-azt.
Aztán látom, ahogy elfoglalják helyüket az asztaloknál, sokszor ide-oda
ténferegve, gondosan megválasztva,
hogy ki mellé üljenek le. Majd hallom,
hogy a kanalak, villák csörgését hogyan nyomja el az egyre erôsödô
hangzavar, az ebédlô falait (és minden
felnôtt hallószervét és idegrendszerét)
is próbára tevô „zaj” — amit a gyerekek
egyébként „beszélgetésnek” hívnak.
A levesem kavargatásából felnézve látom, amint néhány fürge diák már az
átadópult felé tart, tálcáján érintetlen a
leves, kissé átrendezett állapotban a
„második”. A vizespohár teletöltve, így
komoly egyensúlygyakorlat, mire megszabadul a tálcától anélkül, hogy kifröcsögne az innivaló. A pazarlás fogalmát majd’ mindennap újraértelmezzük
velük… Melengetik a lelkemet a jó
evôk, akik örömmel konstatálják, hogy
mi a menü, s jóízûen kezdenek hozzá.
Egy idô után az ember kiismeri, hogy
ki az, akinél a megfelelô varázsszavakkal elérhetô, hogy bizonyos ételeket
megkóstoljon…
A mi falusi, barátságos és kulturált
menzánkon amellett, hogy változatos,
jó minôségû alapanyagokból készülô,
finom ételek kerülnek az asztalra,
mindez éttermi szintû odafigyeléssel,
kiszolgálással párosul. A konyhai személyzet tiszteletet és megbecsülést érdemel. Hozzáállásuknak, nyitottságuknak köszönhetôen a gyerekek ebben
az ebédlôben igazi vendégek, akiket
az adott lehetôségek keretei között
igényeiknek megfelelôen szolgálnak
ki. A tálalónál bárki jelezheti, hogy mit
kér a látottakból (csak pörkölt, csak
bulgur, mártás nélkül… stb.).
Minden adott ahhoz, hogy a gyerekek a megfelelô módon ebédeljenek.
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Természetesen mindebben az ôket kísérô pedagógusnak is fontos szerep jut.

családok, a legeltérôbb ritmusban élô
emberek. Csodálkozhatunk-e azon,
hogy a menzán ami az egyik gyerek
számára magától értetôdô, az a másiknak furcsa és nehezen betartható?

Ahány ház, annyi szokás
Sok olyan dolog létezik, amelyekbe
a gyerek egyszerûen csak belenô,
Mit tehet a pedagógus?
megszokja és olyan szinten magáévá
Induljunk ki abból, hogy nem ítéteszi, hogy egyrészt eszébe sem jut
másként csinálni, másrészt beszélni lünk, ítélkezünk a családok felett, s
sem kell nagyon róla, mert így termé- nem bírálunk senkit azért, amit a gyeszetes. Mirôl beszélek? Vannak csalá- rekénél tapasztalunk az iskolában.
dok, ahol az étkezések idôpontja és Mindenkinek megvan a maga gondokmódja esetleges. Esznek majd vala- kal terhelt puttonya, ha ezt kezdjük el
mit, valamikor. Van, ahol mindenki ak- fosztorgatni, nem visz elôre. Ehelyett
kor eszik, amikor megéhezik, így kü- inkább olyan közös célok kijelölése a
lönbözô idôpontokban kerülgetik (el) kívánatos, amelyeket az adott osztályegymást az asztalnál. Mások az asz- lyal, csoporttal szeretnénk elérni — esetalt sem biztos, hogy használják. Isme- tünkben éppen az ebédlôben. Ott,
rek olyan családot, ahol nem kunszt a ahol egyébként számos nevelési
hintában ebédelni és a meggyfa tete- „apropó” van.
Az egyik legfontosabb dolognak tarjén uzsonnázni. És természetesen
olyan is van, ahol íratlan szabály, hogy tom a tudatosságot. Annak tudatosítálegalább a vacsorát mindig ugyanab- sát, hogy az étterembe lépve minden
ban az idôpontban, együtt, az asztalt gyerek számára legyen egyértelmû,
körbeülve fogyasztja el a család. Van, hogy hová és milyen céllal érkezett.
ahol rendszeresen fôtt étel kerül a gye- Döbbenetes, de néhány hét ebédelterekek elé, s van, ahol többnyire félkész, tés után megfogalmazódott bennem,
kész termékek melegítve…
hogy az ebédelni érkezô gyerekek jóEzt a sokféleséget hozza magával részénél a tálcára tett étel és annak ela gyereksereg az iskolai ebédlôbe. Ez fogyasztása sokadlagos fontosságú.
mutatkozik meg a fentiekben említett Prioritást élvez az, hogy a tanórák után
pillanatokban. Emögött ott vannak a végre az mellé ül, aki mellé szeretne,
legkülönbözôbb életmódot folytató szólhat a társához, elmondhatja, amit

az adott pillanatban szeretne, s a verbális cselekvés sokkal fontosabb, mint
maga az evés. Gyakran ez az oka annak, hogy érintetlenül viszik vissza az
ebédet. Egyszerûen elbeszélgetik az
idôt, egymással foglalkoznak. Hogy
mennyi idejük van enni? Nagyjából fél
óra. Ez — amennyiben valóban az étkezésre fordítják — nem kevés. Még néhány szóváltás is beleférhet. De gyorsan elrepül, ha veszekedéssel, vitával,
sértôdésekkel, árulkodással, egymásra mutogatással telik — ami az alsós
korosztálynál gyakori. Ôket gyakran
kell figyelmeztetni, hogy az étellel foglalkozzanak, egyenek, mert kell az
energia a délután további részében is.
Gyôzködni kell azt, aki még eszik,
hogy ne kalandozzon el, s fegyelmezni
azt, aki csak turkálja az ételt, majd
visszaviszi, hogy aztán a többieket
„szórakoztassa”.
Fontos szempont az is, hogy a változatosságra felhívjuk a figyelmüket, s
arra, hogy mennyire fontos a nyitottság az újra, az új ízek megkóstolására.
Rá kell világítanunk, hogy az ebéd,
ami a tálcára kerül, pénzbe kerül. Amit
visszautasít, az kidobott pénz, amit a
tálcára tesz, majd érintetlenül visszavisz, az szintén pazarlás.
A pedagógus nagyon jól tudja,
hogy ahány gyerek, annyiféle kulcs,
hangnem és varázsszó. Igen! Az már
nem mûködik, hogy kiáll egy nevelô az
ebédlô közepére, közli, hogy jó étvágyat és mindenki enni kezd. Sokfordulós esemény ez ma. A megfelelô szavakat kell használnunk a tálalópultnál,
hogy egyáltalán a tálcára kerüljön
mindkét fogás, majd az asztalok között járkálva, hogy tényleg fogyjon is a
tányérról az étel. „Anya nagyon büszke lesz rád délután, ha megkóstolod!
Megmondom XY néninek, hogy megint megkóstoltál valamit, amit eddig
nem… Csak három kanállal egyél belôle, ha nem ízlik, nem erôltetem…
Legalább a húst edd meg… Akkor
csak a levét… Odanézz, hogy mennyire örül a szakács bácsi, amiért eszel
belôle… Képzeld el, hogy én sem szerettem ezt óvodáskoromban, aztán elsôben ez lett a kedvencem… stb.”
Minden pedagógus a saját temperamentuma szerint reagál a gyerekek
éttermi szokásaira. Itt is igaz, ami otthon. A gyerek remekül letapogatja magának, hogy milyen a felnôtt, akivel
van, így egyértelmû, hogy a pedagógusnak az ebédlôben is aszerint kell
cselekednie, ahogyan beszél. Ha
igyekszem meggyôzni a tálalópultnál
a grimaszoló gyereket arról, hogy a rakott brokkoli igenis finom, akkor azt
magam is jóízûen el kell, hogy fogyasszam a tányéromról… Van, aki
úgy ebédeltet, hogy körbejár, s a této-

vázóknál megáll, hogy rábírja ôket az
evésre. Van, aki úgy gondolja, magára
vessen, aki beszélget evés helyett, s
nem csinál ügyet abból, ha az „egészségetekre” kiáltást még gyomorkorgás követi. Van, aki csak a magatartási problémákra reagál, hogy ki mennyit
eszik, arra nem… Mindenkinek igaza
van. És mindenki tisztában van azzal
is, hogy a rosszul evô, válogatós gyerekek az osztályukba visszaérve gyors
mozdulattal rántják majd elô a táskájukból a dörmit-kekszet-piskótát-pilótát-szevendéjszt…, ami segít túlélni a
délutánt. Ezekkel a „mentôövekkel” nehéz felvenni a harcot.
Egyébként fogadóórán, szülôi értekezleten gyakran elhangzik a pedagógus szájából, hogy inkább szendvicset, gyümölcsöt csomagoljanak a
szülôk, ne édességet… Nem mondom, hogy nincs hatása, mert van.
Ilyenkor néha megjelennek a sajtos
zsemlék, összedarabolt almák, banán, szalámis kifli a tízórais dobozokban. De csak pár napra. Aztán megint elszaporodnak a zörgô zacskós
dolgok…
Nálunk gyakran elhangzik ebéd
közben a kérdés: voltál már étteremben? Igen? És ott is dobáltad a gombócot? Borogattad a vizet? Rugdaltad
a melletted ülôt? Térdeltél a széken?
Futkostál az asztalok között? Kiabáltál

ad a nevelésre. Nálunk kb. ötpercnyi
sétaútra van az ebédlô az iskolától, így
mindennap lehetôség nyílik az utcán
történô viselkedés és közlekedés szabályainak gyakorlására. Tanulóink közül nagyon sokat autóval hoznak iskolába, s egyébként is jellemzô, hogy a
családok mindenhová így jutnak el. A
gyalogos közlekedés, a járda használata, a szembejövôk figyelembevétele,
babakocsi elkerülése, idôs emberek
elengedése, az úton történô átkelés, a
napszaknak megfelelô köszönés…
mind-mind a tanulnivaló része…

Mit várhatunk?
Mondják, a mai gyerekek önzôk,
nem becsülnek meg semmit, túl jó világban élnek… Ilyen is van. Szerintem
azonban fôleg olyan gyerekek vesznek minket körül, akiket túl sok inger ér
kívülrôl. Túl sok labdát dobál az élet
nekik egyszerre, melyekkel zsonglôrködniük kell. Iskola, tanulás, az otthoni
problémák, a tükörképpel való folyamatos szembenézés, saját maguk elfogadása, érzéseik megértése, a kortársaikkal való kapcsolatok kezelése.
Internet, közösségi oldalak, virtuális játékok, sok-sok hamis, hazug illúzió…
Várhatjuk-e tôlük azt, hogy kiegyensúlyozott(abb)ak legyenek, amikor
minden, ami körülveszi ôket, inog-binog? Várhatjuk-e tôlük, hogy képesek

„Én azt hiszem,
annál nincs nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit nem tud…”
Móricz Zsigmond
a másik asztalnál ülôknek? Nem? Nos,
itt sem szabad így viselkedni…
El kell magyaráznunk sokaknak —
újra és újra —, hogy milyen viselkedési
szabályok vonatkoznak mindenkire,
aki az ebédlôben/étteremben tartózkodik. Meg kell tanítanunk nekik, hogy
mit jelent valahol vendégnek lenni, kulturáltan viselkedni. Tisztelni a konyhán
dolgozó felnôtteket, megköszönni a
munkájukat.
Ez mind folyamatos odafigyelés és
megfelelô kommunikáció kérdése is.
Azért nem könnyû, mert a befektetett
energia és törekvés sokszor nincs arányban a kézzelfogható eredménnyel.
Ezért bizonytalanodik el a pedagógus, ha azt kérdezik tôle, hogy vajon
mit tehet…

Az ebéden innen és túl
Mindazon túl, hogy az ebédlôben
mi mindenre kell megtanítanunk a gyerekeket, az oda vezetô út is alkalmat

legyenek megélni a pillanatot, amikor
a pillanatokat mi magunk is felgyorsítjuk, hiszen nincs idô semmire, senkire,
csak az élet hajkurászása megy? Várhatjuk-e tôlük, hogy ne legyenek feszültek, türelmetlenek magukkal és
egymással, amikor nincs idejük lenyugodni, egyszerûen csak lenni, lebegni,
semmit csinálni és kikapcsolni? Hogyan is tennék ezt, ha a szüleik is csak
az életmód rovatokban olvasnak arról,
hogy lassabban kellene élni…
Szóval, mit tehet a pedagógus?
Utat mutathat a rábízott gyerekeknek
és minden egyes napon hittel, türelemmel terelgetheti ôket bízva abban,
hogy egyszer majd javukra válik mindaz, amire most még a vállukat rándítják. Bízzunk benne, hogy egy lassúbb
világban nevelhetik majd gyermekeiket, egy olyanban, amiben újra lesz
íze, illata és színe az ételnek…
N.T.
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