
Vodilni mednarodni izobraževalni urad za napredne potapljaške tehnologije 

 

Zakaj je dobro, da strokovna ustanova izbere ANDI? 
 

Danes se zdi, da v industriji potapljanja obstaja neskončno možnosti uradov, ki podeljujejo 

certifikate. Po zadnjem štetju je po svetu več kot 30 organizacij, ki se oglašujejo kot 

»mednarodno priznane«, ko ponujajo te storitve. Čigavemu programu se odloči priključiti 

bistroumen inštruktor ali ustanova? V primeru, da izberete napačni urad, se lahko povežete z 

ljudmi in ustanovami, ki nimajo podobnega mnenja ali filozofije. Ali postopki urada, ki ste mu 

trenutno priključeni, odsevajo vašo podobo, ugled in poslovno filozofijo? Ko najdemo »pravi« 

urad, zmagamo vsi. Stranke, učenci, inštruktorji in osebje lahko delamo usklajeno, za skupne 

cilje, da zagotovimo kakovostno (in donosno) izkušnjo za vse vpletene. Zakaj ANDI meni, da 

imamo pravi nabor programov s pravimi poudarki, da ustrezamo tem zahtevam? Berite dalje! 

 

ANDI je najbolje znan po tem, da je vodja, izvirni izobraževalni urad, za storitve z obogatenim 

zrakom (ali nitroksom). Čeprav si ANDI NE lasti zaslug za izumljanje njegove uporabe in 

namiguje, da je bil prvi, ki je usposabljal potapljače v njegovih prednostih, je bil ANDI prvi, ki je 

ta pomembni napredek v varnejšem rekreativnem potapljanju vključil v povezan sistem 

učbenikov, priročnikov za inštruktorje in podpornih učnih gradiv. Razvili smo prvi sistem 

usposabljanja za nitroks in tehnično potapljanje. Danes je postal »nitroks« tako običajen (in v 

nekaterih primerih prevladujoč) kot potapljanje z »zrakom«. Seveda se je od samega začetka 

ANDI odločil, da bo ta fenomen imenoval »SafeAir
®

«, saj smo razumeli, da preprosta navedba 

mešanice (npr. Nitrox I) ni dovolj, saj so pomembne še druge zadeve, kot je oprema za 

proizvodnjo in standardi kakovosti plina. Danes ste lahko po vsem svetu, ko vidite SafeAir
®
, 

prepričani, da plin, ki ga dobite v poslovalnici, ustreza najvišjim standardom čistosti v industriji 

in uporablja opremo in postopke, ki so v skladu z mednarodnim protokolom za varno rokovanje 

s kisikom in njegovimi mešanicami. S kom želite biti povezani kot lastnik ustanove ali 

inštruktor? Ko vidite reklamo za »nitroks«, ustanova lahko ustreza strogim standardom za 

SafeAir
®

, ali ne, ko pa vidite tudi znak ANDI, ste lahko prepričani, da ponujajo kakovost. »Če ni 

SafeAir
®

, je samo nitroks.« 

 

Od našega izvirnega začetka, ANDI enakomerno dodaja programe, ki jih lahko ponujata 

inštruktor in ustanova. Naš izvirni moto je bil »vodilni v tehnologijah najboljših dihalnih 

plinov«, saj smo pripomogli pri predstavitvi SafeAir-a ter drugih žlahtnih plinov, kot je helij, 

priložnostnim in tehničnim potapljačem. V zadnjih »več kot« 25 letih, je ANDI dodal vrsto 

drugih programov, ki vključujejo zaprti krog (imeli smo prvi »odobreni« program za Dragerjev 

Atlantis), nudenje prve pomoči s kisikom, razbitine in jame, začetni potapljaški tečaj, prvo 

pomoč, TPO, potapljača reševalca, operaterja hiperbarične komore in še več. Danes se lahko 

ANDI pohvali s seznamom tečajev, ki mu v industriji ni para. Pri tako obsežnem seznamu bi 

zlahka pozabili na standarde, vendar ne v ANDI. ANDI še vedno trdi, da so inštruktorji in 

ustanove, ki imajo certifikat za izvajanje njihovih programov, najbolje usposobljeni v industriji. 

Ne delamo bližnjic! 

 

Poleg najvišjih in najbolj zagovarjanih standardov v industriji, ANDI stremi k podpori krajevne 

ustanove in inštruktorjev. Seveda nekateri uradi pravijo, da podpirajo ustanovo, vendar se jih le 

malo potrudi to storiti v svojih učnih gradivih za inštruktorje. V primeru, da res nudijo podporo, 

je to običajno za »urad« sam! 
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V vsakem učbeniku ANDI, v vseh priročnikih za inštruktorje in na spletni strani, se ANDI 
dodatno trudi opozarjati na druge proizvode in storitve, ki jih ponuja ustanova. Čeprav upamo, 

da bodo to ANDI-jeve storitve, delamo le malo razlik. Bistvo je, da mora vsak tečaj odpreti nova 

vrata dodatnim proizvodom in dodatnemu usposabljanju v ustanovi, kjer poteka. V legendarnem 

učbeniku CSU ANDI (ki ga pogosto imenujemo »biblija« potapljanja z EAN-om), je ANDI 
strateško razporedil izjave (skupaj jih je več kot 160) v smislu »pogovorite se z inštruktorjem 

ANDI ...« o tem proizvodu, tej storitvi ali prihodnjem tečaju. VSAK priročnik ima podobno 

filozofijo. Ali dober inštruktor potrebuje te opomnike, ali bi učenec zmogel brez njih? Morda da, 

morda ne, vendar je dejstvo, da je vsaka podpora ustanove koristna. Potapljaško središče 

potrebuje vso podporo, ki jo lahko dobi! Ko sporočilo natisnemo, to zagotavlja doslednost in 

povezanost sporočila. To je morda eden od razlogov, zakaj imajo poleg tega, da izvajajo 

najboljše programe v industriji, ustanove in inštruktorji ANDI očitno večji dohodek. 

 

Glede sposobnosti inštruktorjev: Čeprav ANDI na nikakršen način ne podcenjuje inštruktorja le 

zato, ker ni iz ANDI (vemo, da obstaja veliko zelo usposobljenih, predanih strokovnjakov, ki 

niso v ANDI), smo že zavrnili »papirnate prestope« za programe na višjih stopnjah, kot to 

počnejo v veliko drugih uradih. Seveda bi zlahka zaslužili več, če bi sprejeli vsakogar, ki se 

prijavi za inštruktorja ANDI. Tako bi zaslužili več s pristojbinami za postopke, prihodnjimi 

pristojbinami za pridobitev certifikata in letno članarino. Bistvo je, da ima ANDI standard, ANDI 
zahteva, da VSI ustrezajo temu standardu in edini način, da lahko sploh omogočimo orodja in 

ocenimo posameznika je, da prosimo, da se inštruktorji udeležijo delavnice. Na delavnici ne 

ocenimo le stopnje kandidatovega znanja, temveč zagotovimo informacije o postopkih ANDI, 
splošnih standardih, trženju programov za EAN in bistveno kandidatu pomagamo, da lahko 

deluje v ustanovi in družini ANDI. ANDI se je določil tudi imeti omejeno število vodij 

usposabljanja za inštruktorje. Vsak teden dobimo več prošenj za »prestop«. Nekateri uradi se 

dejansko hvalijo s tem, da imajo določeno število vodij usposabljanja za inštruktorje, kar, če 

pogledamo s statističnega vidika, pomeni, da je »novi IT nastal skoraj vsak dan od ustanovitve 

urada«. ANDI IT-je izbira pazljivo zaradi njihovih izkušenj, strokovnosti in usposobljenosti. To 

zagotavlja, da postanejo kandidati za inštruktorje, s katerimi delajo, najbolj usposobljeni v 

industriji. Spet bom vprašal: »S kom želite biti povezani?« 

 

ANDI je edini »izobraževalni urad«, ki ima na zalogi ne le učna gradiva za inštruktorje za svojih 

več kot 80 programov, temveč tudi skrbi tudi za celovito zalogo opreme za mešanje plinov, 

filtracijo, ventile, priključke in vse, kar potrebujete. Ker smo bili prvi in ker smo začeli, ko na 

voljo ni bilo pripomočkov proizvajalcev za športne potope, smo začeli delati zalogo nujnih 

potrebščin, da smo svojim ustanovam omogočili lahek dostop. Kot en sam primer je analizator 

kisika Alpha I ANDI prejel pohvale vseh, vključno s konkurenco. Je najbolj natančen in najbolj 

varčen ročni analizator kisika na trgu in na voljo je po cenah za trgovce za vse ustanove ANDI! 
V primeru, da hočete najboljše, boste izbrali ANDI. 
 

Lahko bi še nadaljevali, vendar pa, če imate kakšno določeno vprašanje ali potrebe glede ANDI-
jevih programov, proizvodov ali storitev ... PROSIM stopite v stik s HQ ANDI in z veseljem 

vam bomo pomagali. 

 

Ne pozabite: 

»SafeAir
®
 se prodaja, 

vse ostalo je samo nitroks« 


