
 

SHUTTLE TIME 

Informacje ogólne 

Program Shuttle Time to projekt zainicjowany i organizowany przez Badminton World Federation. Ma 
na celu popularyzację zajęć badmintona wśród dzieci i młodzieży. Założeniami Programu jest 
aktywizacja wszystkich, którzy mogą uprawiać sport oraz ukazanie powszechności tej dyscypliny, 
która jest dla każdego bez względu na predyspozycje fizyczne. Badmintona także uprawiają czynnie 
osoby niepełnosprawne.  

Jak działa Program? 

Program skierowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego. Może być prowadzony na terenie 
całej Polski z podziałem na funkcjonowanie w zakresie od województwa do pojedynczej gminy. Do 
koordynacji Programu, realizowanego w danej jednostce samorządowej, zostaje przydzielona osoba, 
odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie i realizację Programu.  

Podmiot przystępujący do Programu „Shuttle Time” podpisuje umowę o współpracę z Fundacją 
Narodowy Badminton. Umowa ta reguluje współpracę i określa  jej warunki. Zostaje, na podstawie 
potrzeb oraz możliwości jednostki przystępującej do Programu, oszacowana wartość umowy, której 
część jest finansowana przez Fundację. Umowa zostaje sporządzona na czas określony, zgodny               
z deklarowaną realizacją zadania.  

Na podstawie podpisanej umowy zostaje przeprowadzone jednorazowo, jednodniowe szkolenie, 
którym zostaje objęta grupa nauczycieli - minimum 16 osób w grupie. Za przeprowadzenie szkolenia 
merytorycznego odpowiedzialny jest certyfikowany (przez Badminton World Federation) trener - 
tutor.  Szkolenie zakończone jest wręczeniem certyfikatu trenerskiego Shuttle Time. Każdy nauczyciel 
otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci podręczników dot. planów lekcji oraz dla nauczyciela. 
Certyfikowani nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, które są dofinansowane przez Fundację,       
w stałej wysokości 35 zł brutto za jednostkę lekcyjną. Ilość prowadzonych zajęć zależna jest od okresu 
trwania umowy. Jednostki także zostają zaopatrzone w niezbędny sprzęt (zestawy zawierające sprzęt 
w postaci 16 rakiet, 4 siatek, 24 lotek oraz torby). Ilość zestawów jest dowolna w zależności od 
potrzeb podmiotu biorącego udział w Programie. Nauczyciel w ramach prowadzenia zajęć, 
zobligowany jest do zorganizowania min. jednego turnieju dla dzieci objętych Programem. Celem 
turnieju jest weryfikacja zdobytych umiejętności zarówno przez dzieci, jak i samego nauczyciela.  



Biorąc pod uwagę fakt, iż celem działalności Fundacji - poprzez rozwój i prowadzenie takich 
programów jak Shuttle Time -  jest m.in. kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, 
uczestnictwo w przedmiotowym Programie ma duży wpływ na ogólny rozwój fizyczny dzieci. 
Badminton jest sportem, którego uprawianie, nawet w sposób amatorski, wpływa na poprawę 
podstawowych cech takich jak szybkość, zwinność czy wytrzymałość. Korzyści dla dzieci                        
i młodzieży, które uczestniczą w zajęciach z badmintona, mają realny wpływ na poprawę kondycji 
fizycznej, ale także uczą zdrowej rywalizacji sportowej, gry fair play oraz koleżeństwa.  

Korzyści dla nauczyciela  

Udział nauczyciela w Programie Shuttle Time jest niezbędny. To za jego pośrednictwem Program 
dociera do dzieci szkolnej w pełnym wymiarze oraz z wszystkimi wartościami, które niesie 
uprawianie badmintona.  

Zauważalnymi korzyściami dla nauczyciela, który bierze udział w Programie są: 

- otrzymanie certyfikatu BWF - jest to poświadczenie niezbędnej wiedzy i uprawień do 
przeprowadzania w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zajęć z badmintona; 

- podniesienie kwalifikacji nauczyciela z zakresu wychowania fizycznego; 

- podniesienie atrakcyjności nauczyciela na rynku pracy; 

- otrzymywanie wsparcia finansowego na przeprowadzanie zajęć i zdobycie kwalifikacji; 

- otrzymywanie wsparcia sprzętowego w postaci zestawów niezbędnych do przeprowadzania zajęć. 

To czego wymaga od nauczyciela Program Shuttle Time to odpowiednie zaangażowanie do 
przeprowadzania zajęć, motywowanie dzieci i dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych.  

Korzyści dla samorządów 

Odpowiedzialność społeczna samorządów, zwłaszcza za najmłodszych w gminach i powiatach, 
powinna być bardzo ważnym elementem ich działalności. Zaangażowanie się samorządu w Program 
Shuttle Time, to przyczynienie się do pozyskania wymiernych korzyści dla swojej kadry 
nauczycielskiej, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży: 

Korzyści: 

- wizerunkowe - samorząd jako propagator zdrowego stylu życia od najmłodszych lat, podnoszący 
świadomość potrzeby ruchu i odejścia sprzed komputerów i telewizorów; 



- samorząd dba o rozwój i podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej; 

- staje się współtwórcą ciekawego i aktywnego spędzania czasu, a także wpływa na rozwój i 
upowszechnianie najszybszej dyscypliny sportu, jaką jest badminton; 

- wspiera wprowadzanie do szkół ogólnorozwojowego sportu, powszechnego i nie wymagającego 
dużych nakładów finansowych; 

- wspiera wprowadzenie większej ilości zajęć pozalekcyjnych do szkół; 

- otrzymuje 50% finansowania na wdrożenie i rozwój Programu Shuttle Time w swoim regionie. 

Oczekiwania wobec samorządów 

Program Shuttle Time opiera się na stosunkowo prostym systemie funkcjonowania, nie mniej wymaga 
wsparcia nakładów finansowych, niezbędnych do podniesienie jakości szkolenia. Jedynym 
oczekiwaniem, poza zaangażowaniem się i wsparcie dla nauczycieli, jest udział finansowy samorządu 
w wysokości 50% kosztów prowadzenia Programu. 

Fundacja Narodowy Badminton, jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój Shuttle Time w 
Polsce, stara się angażować jak największą ilość uczestników Programu i tworzyć bazę 
wykwalifikowanych instruktorów badmintona.  

Mamy nadzieję, że trafimy z naszym przekazem do dużej grupy odbiorców, którzy podzielą nasze 
zaangażowanie i wesprą aktywnie naszą inicjatywę.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Shuttle Time. 


