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• През 2012 г. BWF стартира програмата 
Shuttle Time.  

• Училищна програма за бадминтон, 
подкрепяща принципа, че децата трябва да 
водят здравословен и активен начин на 
живот, както в училище, така и извън него.  

• Целта на BWF е да превърне бадминтона в 
един от най-популярните и достъпни 
училищни спортове в света. 



• Shuttle Time предлага на учителите достъп 
до безплатни ресурси за обучение, които 
подпомагат преподаването на приятни, 
безопасни и приобщаващи занимания по 
бадминтон на деца на възраст 5-15 години. 

• Уроците на Shuttle Time са предназначени 
да представят бадминтона на децата чрез 
много игри и възможности да се 
забавляват. 





• Shuttle Time в момента се прилага в повече 
от 140 държави в партньорство с 
Континенталните конфедерации и 
Ферациите-членове на BWF.  
 
 

• След стартирането си през 2012 г. 
програмата Shuttle Time се разширява 
значително. 



• Програмата Shuttle Time е съставена от серия 
безплатни учебни ресурси, които включват:  
 
– Ръководство за учители  
– 22 планове за уроци  
– Ръководство за приобщаване за учители  
– 92 видеоклипa 
 
Ресурсите на Shuttle Time в момента са достъпни на 24 
езика и позволяват на учители с ограничен опит да 
представят на учениците свързани с бадминтона умения, 
движения и тактики чрез различни забавни игри и 
дейности.  
Уроците на Shuttle Time са подходящи за деца на възраст 
5-15 години и са предназначени да гарантират, че 
учениците са физически активни през цялото 
времетраене на урока. 



Защо е нужна тази програма? 

• През 2010 г. само 54 от 174-те членове на 
BWF потвърждават, че имат учебни 
материали по бадминтон за училища. 



С какво помага? 

• помагат на учителите да планират и предоставят безопасни, 
забавни и приобщаващи уроци по бадминтон;  

• гарантират, че всички деца могат да изпитат успех в 
бадминтона;  

• постигане на общи цели по физическо възпитание чрез 
заниманията по бадминтон;  

• дават възможност на учителите да предоставят положителен 
образ и опит от бадминтона.  

• обхваща бадминтон техники, тактики и физически елементи.  
• позволяват на децата да изпитат естеството на бадминтона, без 

да усложняват прекалено съдържанието за учители или деца, 
които са нови в бадминтона. 



Защо точно бадминтон? 

• Олимпийски спорт и световно известна игра – 
глобален спорт, който се играе на всякакви нива.  

• Достъпност – спорт за деца и възрастни от всички 
възрасти и спорт, приложим при хора с увреждания.  

• Социално равенство - 
момчета/момичета/мъже/жени играят и се 
състезават заедно.  

• Здраве – поддържа здравословен начин на живот  

• Установени програми – път от училищата дори до 
Олимпийските подиуми. 













Благодаря Ви за вниманието! 


