
Projekt AHOJ!



Co?

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 

• KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW ŻEGLARSKICH DO PRACY Z OSOBAMI 
NIE(DO)WIDZĄCYMI

ORAZ 

• SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

• I ADAPTACJI STANICY ŻEGLARSKIEJ DLA POTRZEB TAKICH SZKOLEŃ

*Program w ramach edukacyjnego projektu Fundacji wIEm*



wIEm …

- że niepełnosprawność, również ta związana z dysfunkcją wzroku, 
stanowi duże ograniczenie w dostępie do różnych form aktywności. 

- że istotnym czynnikiem wpływającym wykluczająco w zakresie dostępu 
do sportu i form rekreacji, zwłaszcza osób z dysfunkcją wzroku, są
bariery świadomościowe i kompetencyjne, zarówno u kadry 
instruktorskiej, jak u samych niepełnosprawnych;

- że, zarówno samemu wykluczeniu, jak powstawaniu innych barier 
można zaradzić w działaniu.



Kto?



Śląski Yacht Club …

… z którym współpracujemy w tym 
projekcie, to klub żeglarski z ponad 60-
letnią tradycją i ogromnym 
doświadczeniem w pływaniu z osobami 
nie(do)widzącymi; doświadczeniem 
zdobyte w trzech projektach:

Nasza Droga Odra 2016
Odra dla Zuchwałych 2017
Zobaczyć Horn 2018



Nasza Droga Odra 2016

Trzytygodniowy rejs łodzią otwartopokładową DZ 
„Wrzaskun” z Gliwic do Świnoujścia z udziałem osób 
niewidomych



Odra dla Zuchwałych 2017

Rekord Polski: 700 km w 4 dni, z Gliwic do Szczecina na 
zlot żaglowców The Tall Ship Races 2017; rejs z 
udziałem osób niewidomych



Zobaczyć Horn 2018

Po raz pierwszy w historii polskiego żeglarstwa, jacht z osobami 
niewidomymi na pokładzie zdobył Horn.



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Chorzowie …

… którego uczniowie wezmą udział w 
projekcie AHOJ! Istnieje od roku 1968 i jest 
pierwszą na Śląsku placówką ze szkołą
zawodową dla osób nie(do)widzących (rok 
założenia 1983). 

Obecnie to 6 szkół: podstawowa, dwie 
branżowe, dwa technika i szkoła policealna. 



Pomysłodawca projektu AHOJ!

Jacek Załuski, żeglarz, podróżnik. Rekordzista 
Świata w żegludze najdalej na południe; 
uczestnik pierwszej zimowej wyprawy wokół
przylądka Horn. Rekordzista Polski w rejsie 
Odra dla Zuchwałych; ponad 20 000 mil na 
wodach antarktycznych. Skiper w rejsach 
Nasza Droga Odra  (2016) i Odra dla 
Zuchwałych (2017). Pomysłodawca i lider 
projektu Zobaczyć Horn (2018), którego 
celem było pierwsze opłynięcie przylądka 
Horn przez niewidomych z Polski za sterem 
jachtu morskiego. Członek Śląskiego Yacht
Clubu.



Jacek Pietraszuk, instruktor żeglarski, jachtowy 
sternik morski. Autor materiałów e-
learningowych dla kursów żeglarskich; 
propagator innowacyjnych metod szkolenia 
żeglarzy. Administrator systemów IT w 
Katedrze Informatyki Stosowanej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista 
w tworzeniu systemów komputerowych oraz 
bezpieczeństwa sieci strukturalnych. 
Współtwórca Centrum Kompetencyjnego 
IBM DB2 w Politechnice Śląskiej. Członek 
Śląskiego Yacht Clubu.

Koordynatorzy projektu



Koordynatorzy projektu

Anna Turula, profesor Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji 
Językowej. Doświadczony metodyk i praktyk 
e-learningu. Pasjonatka i propagatorka 
innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce, 
również z wykorzystaniem nowych 
technologii. Autorka kilkudziesięciu kursów 
zdalnych i hybrydowych. Członek Śląskiego 
Yacht Clubu.



AHOJ: trzy filary projektu

1) innowacyjny model kształcenia kadry 
instruktorskiej w zakresie pracy z 
osobami nie(do)widzącymi, obejmujący 
część metodyczną i organizacyjną+ 
materiały szkoleniowe.

2) innowacyjny program szkoleń żeglarskich 
dla osób nie(do)widzących wraz z 
materiałami szkoleniowymi zgodny z 
zasadami tzw. edukacji włączającej oraz w 
pełni dostosowany do potrzeb tych osób.

3) innowacyjny model dostosowania 
stanicy żeglarskiej (przystań, żaglownia, 
itd.) dla potrzeb szkoleń i rekreacji osób 
nie(do)widzących. 

Rezultaty: opracowanie metodyczne 
wytycznych do postępowania w czasie rejsów, 
konspekty i scenariusze zajęć kursowych (min. 
5 przykładów)

Rezultaty: min. 5 konspektów i 5 scenariuszy 
zajęć.

Rezultat: wytyczne dla zarządców stanic 
pozwalające udostępnić je w pełni OzN.



AHOJ: atuty

• kompleksowy charakter rozwiązania 
• systemowe, wielowymiarowe i 

wielokierunkowe podejście do edukacji 
żeglarskiej osób niewidomych i 
słabowidzących jako pełnoprawnych 
uczestników procesu kształcenia żeglarskiego 
i tej formy rekreacji

• uwzględnienie aktualnych wytycznych i 
rekomendacji zawartych w ustawie o 
dostępności z 2019 roku

• Cyfrowa forma szkoleń, która zapewni szeroki 
dostęp do metodyki i materiałów



AHOJ: wszystko lege artis

1) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do 
potrzeb osób słabowidzących UW.

3) Wytyczne WCAG 2.1 (informacyjno-
promocyjne, cyfrowe, architektoniczne)

4) Rządowa Strategia na rzecz OzN 2021
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