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5. Oktatási intézményi tagság

Az oktatási intézmények számára ajánlott
szervezeti tagsági formánk segíti a pedagó-
gusok és a gyerekek tájékozódását az
aktuális programokról és versenyekrôl, a
madár- és természetvédelem kérdéseirôl. 
Az évi négy alkalommal megküldött
Madártávlat magazin fontos részét képezi
a Madarak és Fák Napja Országos Verseny
felkészülési anyagának is. A Csipogó és
Madárbarát kert rovat kapcsolódik a
Madarász ovi és Madarász suli tevékeny-
ségekhez, játékos kérdôíveket, vetélkedôket
is tartalmaz. A tagkártya többek között vásár-
lási kedvezményt kínál az MME web
boltjában is (www.mme.hu).

3. Terepi madármegfigyelés

Monitoring Központunk a szorgalmi idôszakra kínál olyan
terepi programokat, melyben az osztályok, szakköri csoportok
egy-egy közeli terület „örökbefogadásával”, rendszeres megfi-
gyelésével járulhatnak hozzá a természetvédelmi célú adat-
gyûjtéshez, mely többek között a klímaváltozás hatásainak
vizsgálatát is segíti. A különbözô felmérô programok a kisebb
fajismerettel rendelkezô kezdô szakkörösökre, madarászokra
is gondolva kerültek kidolgozásra. A végrehajtáshoz térképeket,
elektronikus hírlevelet és egyéb segédanyagokat biztosítunk.

4. Nyári táborok

Madárgyûrûzô és természetvédelmi tábora-
inkban a gyerekek és a felnôttek a vakáció
ideje alatt testközelbôl ismerkedhetnek
meg hazánk különleges tájaival, állataival
és növényeivel. Néhány tábori nap után
már a kezdô madarászok is be tudnak
kapcsolódni a szakmai munkába, a mada-
rak hálókból történô kiszedésébe, és
akár tucatnyi madár faját, korát és ivarát
is meg tudják határozni.
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1. Madárbarát kert program

Gyakorlati madárvédelmi programunk a Madárbarát óvoda és
Madárbarát iskola alprogram keretében kínál pedagógiai
fejlesztési lehetôségeket az oktatási intézményeknek. A jelent-
kezôknek megküldött alapcsomag tartalmaz egy Madárbarát
kert kalendáriumot is, amely hasznos útmutatásokkal segíti a
gyerekeket és pedagógusokat. A program sikeres végrehaj-
tását igazoló elismerô táblát az elsô folyamatosan végzett
madárvédelmi évet követôen nyerhetik el az intézmények.

2. Rendezvények, jeles napok 

A különbözô környezet- és természetvédelmi jeles napok
szerepe, hogy felhívja a figyelmet a jelentkezô problémákra,
az egyéni felelôsségvállalás fontosságára. Az MME a ren-
dezvényeihez csatlakozó szervezôket szórólapokkal és a prog-
ramhelyszínek országos meghirdetésével is segíti.

• Fülemülék éjszakája
A tavaszi Föld Napja, Madarak és
Fák Napja megszervezéséhez kínál
újszerû lehetôséget. Lényege, hogy
az április végi-májusi késô délutáni-
kora esti órákban látogassunk ki a
közeli parkba, bokrosba meghall-
gatni a világ egyik legszebb hangú
madarának, a fülemülének, vala-
mint a rigóknak esti koncertjét. 

• Országos Madarak és Fák
Napja Verseny
Az év eleji meghirdetés az MME
honlapján és a Madártávlat újságban
történik meg. A területi versenyek
gyôztesei több fordulóban jutnak
be a májusi országos döntôbe.

• Tavaszi madárles
Az európai szintû prog-
ramban a területre érke-
zô elsô fehér gólya, füsti
fecske, sarlósfecske és
kakukk megfigyelési
adatokat lehet májusig
feltölteni a 
www.springalive.net
honlap nemzeti nyelvû
oldalaira.

• Európai Madármegfigyelô
Napok
A minden év októberének elsô
hétvégéjén megrendezésre
kerülô nemzetközi program
országok közötti verseny is,
melyben Magyarország rend-
re az elsô három helyezett
között szerepel.  

Madarász ovi és Madarász suli

Az MME a madarak és a természet aktív, élmény- és gyakor-
latközpontú megismerésére építô oktatásfejlesztési kezdemé-
nyezése az egyesület különbözô programjaihoz kapcsolódva
tartalmaz ajánlásokat az óvodák és iskolák számára. Egymásra
építhetô programjaink egész éves tevékenységgé (pl. szakkör)
szervezhetôk, melynek során tantermi és terepi foglalkozá-
sokon ismerhetô meg a madarak évszakos aktivitása, a kör-
nyék madárvilága és a madárbarát kerti teendôk. A madarász
óvodák és iskolák könnyebben tudnak bekapcsolódni az álla-
mi oktatásfejlesztési kezdeményezésekbe, pályázatokba is. 
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