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Κεφάλαιο 9 Ανάπτυξη Ικανότητας  
 

 
 

Το σηµαντικότερο καθήκον για µια επιχείρηση, η οποία επιδιώκει αυξηµένη 

ανταγωνιστική δύναµη µέσω βελτιωµένης εσωτερικής αποδοτικότητας, είναι να 

αναπτύξει τους συνεργάτες της. Η ανάπτυξη της ικανότητας είναι ένα σηµαντικό 

κοµµάτι της Ολικής Συντήρησης για την Παραγωγικότητα, εφόσον ο τρόπος 

εργασίας του TPM απαιτεί ικανούς εργαζοµένους για να αναπτύξουν, να 

φροντίσουν και να βελτιώσουν δραστηριότητες, τόσο µακροπρόθεσµα όσο και 

βραχυπρόθεσµα. Μια από της µεγαλύτερες επενδύσεις που 

πραγµατοποιούνται κατά την εισαγωγή του TPM είναι ανάπτυξη της ικανότητας 

των εργαζόµενων. 

 

Η ανάγκη για ικανούς εργαζόµενους, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν, 

να είναι ευέλικτοι και δηµιουργικοί είναι επιτακτική για το παρόν και το µέλλον 

µιας εταιρείας. Οι συνθήκες της αγοράς και της τεχνολογίας, διαρκώς, αλλάζουν 

και µια εταιρεία πρέπει να είναι έτοιµοι να προσαρµοστεί στις νέες καταστάσεις 
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σε σύντοµο χρόνο. Η ανάπτυξη της ικανότητας των εργαζοµένων προσφέρει 

αυτήν την δυνατότητα. Βασική προϋπόθεση είναι, όµως, να υπάρχει ενδιαφέρον 

και δέσµευση από τους εργαζόµενους, καθώς και µια αντίληψη από την πλευρά 

της διοίκησης ότι το προσωπικό είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος και κόστος.  

Στα πλαίσια αυτά, ζήτηµα µείζονος σηµασίας αποτελεί το ποσοστό του χρόνου 

εργασίας, το οποίο θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη ικανότητα. Ένας συνήθης 

εµπειρικός κανόνας καταλογίζει, περίπου, 5% του χρόνου για την 

πραγµατοποίηση µιας αποτελεσµατικής ανάπτυξης. Η Volvo έχει διαθέτει 

µεταξύ του 3 και του 5% του χρόνου σε αυτόν τον στόχο (Nord, 1997). 

 

Το περιεχόµενο αυτής της δραστηριότητας – πυλώνα του TPM εστιάζει σε ένα 

σύστηµα για την ανάπτυξη της ικανότητας και στο πως αυτή µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, γίνεται κατόπιν στο 

πλαίσιο όµοιων δραστηριοτήτων µέσα στο TPM. 

 

9.1 Ικανότητα 

 

 

Η λέξη ικανότητα ερµηνεύεται στο λεξικό µε τις λέξεις ικανός, χρήσιµος, 

κατάλληλος, επαρκής και επιδέξιος. Αυτό που, συχνά, συνδέεται µε την 

ικανότητα είναι το ότι κάποιος επιτυγχάνει ένα ορισµένο καθήκον.  

 

Για τους σκοπούς της ανάπτυξης ικανότητας στα πλαίσια του TPM, αυτή 

ικανότητα αναλύεται στις ακόλουθες έννοιες. 

 

Επιδεξιότητα 

 

Η επιδεξιότητα θεωρείται ως η ικανότητα να εκτελεί κανείς εργασίες και να 

διαχειρίζεται διαφορές µηχανές και εργαλεία. Για να επιτευχθεί η επιδεξιότητα 

απαιτείται εκτεταµένη πρακτική εκπαίδευση και δεν αρκεί να πραγµατοποιηθεί η 

εργασία µια φορά. Στην αυτόνοµη συντήρηση εκπαιδεύονται, πρακτικά, οι 

χειριστές, πρωτίστως, στο να φροντίζουν και να µεριµνούν για την µηχανή, 

ώστε να πραγµατοποιούνται µέτριες ή µικρές επισκευές. Για να αποκτήσουν οι 

χειριστές επιδεξιότητα σχετικά µε µια µηχανή δεν πρέπει να υπόκεινται σε 

συχνές εναλλαγές θέσεων εργασίας. Η εναλλαγή θέσεων θα πρέπει να είναι 
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προσαρµοσµένη στον βαθµό δυσκολίας των εργασιακών καθηκόντων και στην 

ικανότητα του ατόµου να διδαχθεί την εργασία.  

 

Γνώση 

 

Η γνώση είναι τα γεγονότα και η µέθοδος που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει, 

ώστε να αποκτήσει κατανόηση και αίσθηση της ουσίας. Διαφορετικά καθήκοντα 

απαιτούν διαφορετικές γνώσεις. Τόσο στην κοινωνία γενικά όσο και στο 

εργασιακό περιβάλλον απαιτείται, πάντα, γνώση. Ο συνδυασµός γνώσης και 

επιδεξιότητας κάνει κάποιον να επιτυγχάνει ένα ορισµένο αποτέλεσµα και να το 

διατηρεί. Όταν συνδυάζουµε γνώση και ικανότητα αποκτούµε αυξηµένη 

κατανόηση στην επιχείρηση, κάτι που σε µεγάλο βαθµό αξιοποιείται στο TPM. 

Η µάθηση του TPM πραγµατοποιείται µε θεωρητικές και πρακτικές εφαρµογές 

για να αυξηθεί η κατανόηση µεταξύ των εργαζοµένων. Η γνώση αποκτάται 

µέσω θεωρητικών εξετάσεων καθώς και µε την µελέτη της βιβλιογραφίας, που 

αγγίζει την πραγµατική ουσία.  

 

Εµπειρία  

 

Η εµπειρία αποκτάται µέσω της πρακτικής εφαρµογής, όσων διδάσκονται, για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το να µάθει κανείς µέσω της εµπειρίας, από 

επιτυχίες και λάθη, απαιτεί χρόνο, καθώς για να διδαχτεί από αυτά, πρέπει 

πρώτα να αναλογιστεί αυτό που πραγµατοποιήθηκε ή που δοκιµάστηκε και να 

διαπιστώσει τις σωστές ή λανθασµένες κινήσεις, ώστε να τις επαναλάβει ή µη, 

αντίστοιχα. Έτσι, έρχεται η επίγνωση.  

 

Επικοινωνία 

 

Η επιδεξιότητα του να χειριστεί κανείς µια κατάσταση απαιτεί, συχνά, όχι µόνο 

γνώση, αλλά και επικοινωνιακά προσόντα ή µέσα. Στη σύγχρονη κοινωνία, η 

απόκτηση και η διαχείριση πληροφοριών γίνεται ολοένα και σηµαντικότερη. 

Αυτό αφορά, ακόµα, και την βιοµηχανία. Κάθε εργαζόµενος χρειάζεται ένα 

δίκτυο επικοινωνίας, υπό τη µορφή µιας οµάδας για να µπορεί να εκτελέσει τα 

καθήκοντα του. Στο δίκτυο επικοινωνίας ανταλλάσσονται γνώσεις και εµπειρίες, 

οι οποίες αυξάνουν την ικανότητα της οµάδας και του ατόµου. Η κοινωνικότητα 
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αυξάνεται, επίσης, µε την συµµετοχή σε διάφορες οµάδες.  

 

Η VOLVO έχει επιλέξει να εργασθεί µε οµάδες τόσο µονής όσο και διπλής 

λειτουργίας, για να επιτύχει βέλτιστη αποδοτικότητα. Οι µονές οµάδες είναι οι 

χώροι εργασίας όπου οι εργαζόµενοι συνεργάζονται µε συναδέλφους του ιδίου 

τµήµατος και οι οµάδες διττής λειτουργίας είναι οι οµάδες βελτίωσης µε 

συµµετέχοντες από διαφορετικά τµήµατα (JIPM & VOLVO, 1997). Μέσα σε 

κάθε οµάδα θα πρέπει να παρουσιάζονται τόσο οι επιτυχίες, όσο και οι 

αποτυχίες και να αφιερώνεται χρόνος στη γνωριµία και το δέσιµο των µελών.  

 

Αξίες  

 

Οι αξίες της επιχείρησης πρέπει να είναι ο γνώµονας όλων των 

δραστηριοτήτων. Οι εργαζόµενοι πρέπει να ενστερνίζονται τις αξίες αυτές και να 

µην θέτουν εαυτόν εκτός του συνόλου. Είναι σηµαντικό να πιστεύουν σε αυτό 

που γίνεται, να συµµετέχουν ολόψυχα στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 

και να αναλαµβάνουν ευθύνη για τα αποτελέσµατα. 

 

Συντονισµός 

 

Ο συντονισµός αφορά τον επιτυχή συνδυασµό φυσικής αντοχής και ψυχικής 

ενέργειας. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν την συνολική επίδοση ενός ατόµου. 

Η ικανότητα ενός τεχνίτη να διεκπεραιώσει ένα επίπονο εργασιακό καθήκον ή 

να µάθει µια νέα τεχνική, περιορίζεται συχνά από την ψυχική του κατάσταση, 

παρότι έχει τις φυσικές δυνάµεις να το εκτελέσει ή την απαραίτητη ικανότητα 

µάθησης, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, πρέπει να επικρατεί ένα κλίµα 

εµπιστοσύνης και πίστης προς τις ικανότητες των εργαζοµένων, ώστε να 

δηµιουργείται σε αυτούς η πεποίθηση ότι µπορούν να αναπτυχθούν και να είναι 

αποδοτικοί, ανεξαρτήτως εµπειρίας ή ηλικίας. 

 

Ηγεσία και καθοδήγηση 

 

Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη των εργαζόµενων και της εταιρείας, απαιτείται µια 

διοίκηση που παροτρύνει τόσο τις οµάδες όσο τα µέλη τους µεµονωµένα, να 

αναπτυχθούν. Οι ηγέτες θα πρέπει να στηρίζουν και να εµψυχώνουν τα άτοµα 
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να διδάσκονται διαρκώς και να δοκιµάζουν νέες ενέργειες. Η ικανότητα των 

ηγετών να δεσµεύονται, να παροτρύνουν και να αναπτύσσουν, περαιτέρω, τους 

εργαζοµένους γίνεται ολοένα και σηµαντικότερη. Η ικανότητα των εργαζοµένων 

πρέπει να είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα των συζητήσεων περί ανάπτυξης της 

εταιρείας. 

 

9.2 Διάδοση  της Ικανότητας 

 

 

Η διάδοση της ικανότητας, η οποία, ήδη, υπάρχει στον οργανισµό, και αυτής 

που µπορεί περαιτέρω να αποκτηθεί από εξωτερικές πηγές, είναι 

αποφασιστικής σηµασίας για την ταχύτητα των εργασιών βελτίωσης. 

Ακολούθως, εξετάζονται τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η 

διάδοση. 

 

9.2.1 Χαρτογράφηση  Ικανότητας 

 

 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι στην ανάπτυξη ικανότητας της επιχείρησης είναι η 

εκπαίδευση στην καθηµερινή εργασία. Αυτό διευκολύνεται από το να υπάρχει 

ένα σχέδιο για το τι χρειάζεται να διδαχτεί, πως αυτό θα πρέπει να γίνει και 

ποιος θα πρέπει να διδαχτεί. Ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί την χαρτογράφηση των 

δραστηριοτήτων και των σχετικών ικανοτήτων που χρειάζονται οι οµάδες και τα 

άτοµα. Ένας απλός τρόπος χαρτογράφησης είναι η δηµιουργία ενός πίνακα 

ικανότητας για τις οµάδες. 

 

Ο πίνακας περιλαµβάνει τυπικές δραστηριότητες µιας θέσης εργασίας στην 

παραγωγή και σηµειώνεται σε αυτόν για κάθε εργαζόµενο της συγκεκριµένης 

θέσης, το αν υπάρχει η απαραίτητη ικανότητα. Ο πίνακας µπορεί να 

συµπληρωθεί µε ένα ελάχιστο επίπεδο που χρειάζονται οι οµάδες για να 

διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες, ακόµα κι αν το πιο ικανό άτοµο 

απουσιάζει.  
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Πίνακας 9.1 Παράδειγµα πίνακα ικανότητας για µια οµάδα παραγωγής (Nord, 1997) 

 Άτοµο Χ Άτοµο Υ Άτοµο Ζ 

Αλλαγή εργαλείων    

Εναλλαγές παραγωγής    

Χειρισµός µηχανής    

Αλλαγή φθαρµένων εξαρτηµάτων    

Προληπτική Συντήρηση    

Έλεγχος πρώτου τεµαχίου    

Λήψη µετρήσεων    

 

Για να διευκρινιστεί, περαιτέρω, η ικανότητα ενός ατόµου και µιας οµάδας, 

σχετικά µε µία δραστηριότητα, µπορεί αυτή να χωριστεί σε 4 επίπεδα.  

 
Πίνακας 9.2 Επίπεδα ικανότητας (Nord, 1997) 

Επίπεδο 1 Έχει θεωρητική και 
πρακτική γνώση 

 

Επίπεδο 2  Μπορεί να εφαρµόσει 
πρακτικά τις γνώσεις 

 

Επίπεδο 3 Έχει γνώσεις, εµπειρία και 
επιδεξιότητα 

 
 

Επίπεδο 4 Μπορεί να διδάξει άλλους 

 
 

 

Τα 4 επίπεδα του πίνακα 9.2 µπορούν να συµπεριληφθούν σε έναν πίνακα 

ικανότητας, ως ακολούθως.  
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Πίνακας 9.3 Πίνακας ικανότητας µε επίπεδα ικανότητας (Nord, 1997) 

 
 

Από τον πίνακα 9.3, διαπιστώνεται πως αν λείψει το άτοµο Χ, η οµάδα χάνει 

σηµαντική ικανότητα, κάτι που δεν ήταν τόσο σαφές στον πίνακα 9.1. Πράγµατι, 

όπως φαίνεται, µόνο αυτό ξέρει να κάνει αλλαγές φθαρµένων εξαρτηµάτων, 

ενώ αν είναι απόν, η λήψη µετρήσεων θα είναι, επίσης, προβληµατική. 

 

9.2.2 Ανάπτυξη  Ικανότητας εντός και µεταξύ  οργανισµών 

 

 

Η ανάγκη για ιδία εκπαίδευση ενός οργανισµού είναι µεγάλη, καθώς η 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία, σχετικά µε το πώς οι δικές του διεργασίες 

λειτουργούν, δεν µπορεί να αποκτηθεί από εξωτερικές πηγές. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αξιοποιήσει και να διαδώσει την ικανότητα, την οποία έχουν οι 

εργαζόµενοι της, καθώς είναι η αποκλειστική πηγή των πληροφοριών που 

αφορούν τις λειτουργίας και τις µηχανές της. Κάθε εργαζόµενος γίνεται, ως εκ 

τούτου, είτε εκπαιδευτής, είτε εκπαιδευόµενος ανάλογα µε τις δυνατότητες του. 

Μεγάλο κοµµάτι της ικανότητας του ατόµου δηµιουργείται µέσω της πρακτικής 

εξάσκησης, των επιτυχιών και των αποτυχιών, στη καθηµερινή εργασία.  

 

Το οργανόγραµµα της εταιρείας που εφαρµόζει τον τρόπο εργασίας του TPM, 
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είναι δοµηµένο µε υπερκείµενες οµάδες διαφορετικών τµηµάτων. Έτσι, η γνώση 

και η εµπειρία µπορούν, εύκολα, να διαδοθούν πέρα από τα στενά όρια ενός 

τµήµατος, µέσω των υπαρχόντων καναλιών επικοινωνίας. Φυσικά, αυτό 

προϋποθέτει άριστη συνεργασία µεταξύ των οµάδων, έλλειψη αλαζονείας και 

καχυποψίας. Είναι θεµιτό, οι οµάδες να διδάσκονται από τις δυνατότητες και τις 

αδυναµίες άλλων, και να υιοθετούν ή να αποφεύγουν, αντίστοιχα, σχετικές 

πρακτικές.  

 

9.2.3 Μαθήµατα ενός σηµείου   

 

 

Η χρησιµοποίηση των µαθηµάτων ενός σηµείου (One Point Lessons) 

συνεπάγεται έναν ευέλικτο και ανεπτυγµένο τρόπο καθοδήγησης της ανάπτυξης 

ικανότητας. Το µάθηµα ενός σηµείου συνεπάγεται, όπως δηλώνει το όνοµα του, 

ότι το µάθηµα είναι εστιασµένο σε ένα σηµείο. Ως εκ τούτου, γίνεται µια 

εστιασµένη εκπαίδευση. Είναι, φυσικά, ευκολότερο να θυµάται κανείς τον 

σκοπό κάποιου µαθήµατος αν αυτό περιλαµβάνει µόνο µια έννοια, σε σύγκριση 

µε όλα αυτά, µε τα οποία µπορεί να ασχολείται µια µεγαλύτερη εκπαίδευση. 

Όλες οι σχετικές µε το µάθηµα πληροφορίες συγκεντρώνονται σε ένα απλό 

έντυπο, µεγέθους Α4, το οποίο είναι εφοδιασµένο µε µια εικόνα ή ένα σαφές 

σχέδιο, ως επεξήγηση. Το µάθηµα πραγµατοποιείται από το προσωπικό της 

συντήρησης ή από έµπειρο προσωπικό της παραγωγής, και δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά σε διάρκεια τα 10 λεπτά. Λόγω της µικρής διάρκειας των µαθηµάτων 

ενός σηµείου, ονοµάζονται, επίσης, και «Μαθήµατα Στιγµής». 

 

 

Διάγραµµα 9.1 Περιεχόµενο µαθηµάτων ενός σηµείου (Suzuki, 1994) 
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Εικόνα 9.1 Παράδειγµα «Μαθήµατος ενός Σηµείου» ή «Μαθήµατος Στιγµής» από την 

βιοµηχανία παραγωγής ζυµαρικών MISKO 

 

Αυτό που, συχνά, δίνει αφορµή για ένα τέτοιο µάθηµα είναι ένα πρόβληµα ή µια 

πραγµατοποιηµένη βελτίωση – αλλαγή που αφορά την ασφάλεια λειτουργίας ή 

την ποιότητα σε µια µηχανή. Τα µαθήµατα ενός σηµείου µπορούν, επίσης, να 
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χρησιµοποιηθούν για την διευκρίνιση µιας οδηγίας Προληπτικής Συντήρησης.  

 

Το µαθήµατα ενός σηµείου πραγµατοποιούνται στην αντίστοιχη θέση εργασίας 

όταν προκύψει ανάγκη ή στα πλαίσια µιας εβδοµαδιαίας συνάντησης. Επίσης, 

όλα τα µαθήµατα ενός σηµείου της απερχόµενης εβδοµάδας που αφορούν τη 

συγκεκριµένη θέσης εργασίας, µπορούν να επαναλαµβάνονται στα πλαίσια 

αυτής της συνάντησης.  

 

9.2.4 Άλλες µέθοδοι  Ανάπτυξης Ικανότητας 

 

 

Εκτός των µαθηµάτων ενός σηµείου, υπάρχουν τέσσερις µέθοδοι που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανότητας. Κοινό σηµείο των µεθόδων είναι ότι 

είναι προσαρµοσµένες στις προϋποθέσεις της παραγωγής. Η προσαρµογή 

συνεπάγεται ότι η ανάπτυξη ικανότητας δεν απαιτεί τη διακοπή της παραγωγής, 

το οποίο, συχνά, είναι αιτία για τη χαµηλή συµµετοχή στις κεντρικές 

εκπαιδεύσεις. Ακολούθως, περιγράφονται, συνοπτικά, οι τέσσερις µέθοδοι. 

 

Εκπαίδευση στη θέση εργασίας - On the job training  

 

Για να αυξηθεί η γνώση σε µια επιχείρηση πρέπει να διδάσκεται και να 

εξασκείται, διαρκώς, ένα φυσικό κοµµάτι της καθηµερινής εργασίας. Ένα 

παράδειγµα είναι, όταν προκύπτει µια βλάβη σε µια µηχανή και το προσωπικό 

της συντήρησης καλείται να ρυθµίσει το λάθος. Οι χειριστές θα πρέπει, τότε, να 

αναζητήσουν το λάθος και να το επισκευάσουν µαζί µε τους συντηρητές. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, η γνώση αυξάνεται ανάλογα µε το αν η αναζήτηση του λάθους 

σηµαίνει µια λεπτοµερή, σταδιακή µελέτη της µηχανής για την αναγνώριση του 

λάθους. Μετά τα διορθωτικά µέτρα, πρέπει να ληφθούν προληπτικά µέτρα, 

ώστε να µην προκύψει ξανά παρόµοιο λάθος. Οι χειριστές είναι, συχνά, οι πιο 

κατάλληλοι για να πραγµατοποιήσουν την εργασία αυτή.  

 

Μηχανές για εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική 

 

Είναι µεγάλο πλεονέκτηµα το να έχει η επιχείρηση κάποιες επιπλέον µηχανές 

στην διάθεση της, στις οποίες είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν και να εξασκηθούν 
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οι εργαζόµενοι. Αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι µια επιχείρηση πρέπει να 

εφοδιάζεται µηχανές καθαρά για λόγους εκπαίδευσης. Οι επιπλέον µηχανές 

µπορεί να υπάρχουν ως εφεδρικές σε περίπτωση βλάβης και να διατίθενται για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µέχρι να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή. Οι 

χειριστές και το προσωπικό της συντήρησης τις χρησιµοποιούν για να 

εξασκηθούν στον προγραµµατισµό, την φροντίδα και την συντήρηση. Έτσι, η 

εκπαίδευση δεν επηρεάζει τον χρόνο παραγωγής, µιας και δεν απαιτεί διακοπή 

λειτουργίας κάποιων µηχανών.  

 

Ανάπτυξη ικανότητας µε ηλεκτρονικά µέσα 

 

Με τη χρήση λογισµικών εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη 

ικανότητας γίνεται εξαιρετικά ευέλικτη. Τα λογισµικά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή και να καταστήσουν δυνατό ένα 

διαδραστικό µάθηµα µέσω προσοµοίωσης πραγµατικών καταστάσεων, οι 

οποίες απαιτούν µια ενεργή λήψη αποφάσεων. Παράδειγµα µπορεί να είναι η 

πραγµατοποίηση µιας εναλλαγής παραγωγής ή εκπόνηση και η διεκπεραίωση 

µιας οδηγίας προληπτικής συντήρησης.  

 

Ανάπτυξη ικανότητας εκτός χρόνου εργασίας 

 

Όλες οι µέθοδοι ανάπτυξης ικανότητας που αναλύθηκαν µέχρι τώρα, 

πραγµατοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου. Αν το προσωπικό µπορεί 

να παροτρυνθεί να αναπτύξει την επιστηµονική και την επαγγελµατική του 

ικανότητα εκτός του κανονικού χρόνου εργασίας, είναι ανάπτυξη ικανότητας 

µπορεί να δώσει βέλτιστα αποτελέσµατα. Βέβαια, η εκπαίδευση που 

λαµβάνεται από εξωτερικούς φορείς, στερείται εξειδικευµένων γνώσεων για τη 

λειτουργία µιας επιχείρησης. Εντούτοις, οι γνώσεις που αποκοµίζει κανείς, 

δύσκολα, µπορούν να ενταχθούν στην εσωτερική εκπαίδευση µιας επιχείρησης. 

Η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να παρέχει δυνατότητες για εξωτερική 

εκπαίδευση των µελών της, καλύπτοντας τα αντίστοιχα κόστη. Και αυτό το είδος 

της εκπαίδευσης είναι µια επένδυση για την εταιρεία.  
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9.3 Ανάπτυξη  Ικανότητας στη  VOLVO 

 

 

Η VOLVO έχει κατηγοριοποιήσει την εκπαίδευση στα πλαίσια του TPM σε 

διαφορετικά τµήµατα σύµφωνα µε το διάγραµµα 9.2 

 

 

Διάγραµµα 9.2 Η ανάπτυξη ικανότητας στη VOLVO (Νοrd, 1997) 

 

Τα τµήµατα είναι προσαρµοσµένα σε κάθε πυλώνα του TPM. Η εκπαίδευση 

πραγµατοποιείται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Η βασική και η διαρκής 

εκπαίδευση προσαρµόζονται σε µια δραστηριότητα, όταν πραγµατοποιείται η 

εισαγωγή της. Είναι σηµαντικό οι ανάγκες και οι ικανότητες µάθησης του 

προσωπικού να λαµβάνονται, επίσης, υπόψη κατά την εκπαίδευση. Αυτό 

οδηγεί σε αυξηµένη κατανόηση για την εργασία του TPM και σε µείωση των 

αντιστάσεων.  

 

Κατά την εφαρµογή της εκπαίδευσης στη VOLVO εµφανίστηκαν δυσκολίες 

εξαιτίας του µεγάλου αριθµού εργαζοµένων που έπρεπε να εκπαιδευτεί. Η 

εκπαίδευση όλων απαιτούσε πολύ χρόνο, ενώ οι εργαζόµενοι δούλευαν σε 

διαφορετικές βάρδιες, και έτσι η εκπαίδευση έπρεπε γίνεται όλο το 

εικοσιτετράωρο. Η εταιρεία για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές προσπάθησε 

να γίνει ευέλικτη και να αξιοποιήσει οποιοδήποτε αδρανή χρόνο της 

παραγωγής. Έτσι, χώρισε, για παράδειγµα, την εκπαίδευση της αυτόνοµης 

συντήρησης σε σύντοµα µαθήµατα, διάρκειας µίας ή δύο ωρών. Ακολούθως 

δίνεται µια γενική περιγραφή των τµηµάτων εκπαίδευσης και της διάρκειας τους 

στη VOLVO.  
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Πίνακας 9.4 Εκπαίδευστο TPM στη VOLVO (Nord, 1997) 

Θεµατική ενότητα Υποενότητα Διάρκεια (σε ώρες) 

Εισαγωγικά για νεοπροσληφθέντες 0,5 

Εισαγωγή στο TPM 2 – 4 Βασική εκπαίδευση 

Περαιτέρω εκπαίδευση 16 

Πληροφόρηση για την ΟΑΕ 4 

Θεωρία και πρακτική 8 Ολική Αποδοτικότητα 

Θεωρία και πρακτική, εµβάθυνση 16 

Στάδιο 1 4 

Στάδιο 2 – 3 4 

Στάδιο 4 16 

Στάδιο 5 – 7 2 – 16 
Αυτόνοµη Συντήρηση 

Στάδιο 7, εκπαίδευση στην τεχνική της 

παραγωγής 
8 

Διαχείριση οικονοµικών 16 
Ειδική Συντήρηση 

Συντήρηση βάσει κατάστασης 2 – 16 

Νέα αποκτήµατα Εκπαίδευση σε σχετικές διαδικασίες 8 

Εισαγωγή στα στάδια 1 – 3 2 

Εκπαίδευση στο στάδιο 4  

• Μέρος 1 8 

• Μέρος 2 3 

• Μέρος 3 3 

• Μέρος 4 3 

Διοικητικό ΤΡΜ 

Εκπαίδευση στα στάδια 5 – 7  1 – 2 

 

9.4 Μέτρηση  της Ικανότητας στη  VOLVO 

 

 

Η VOLVO χρησιµοποιεί κλίµακες ικανότητας για να εκτιµήσει τόσο τις 

θεωρητικές όσο και τις πρακτικές ικανότητες ενός εργαζοµένου. Αυτές 

χωρίζονται σε διαφορετικά στάδια. Για να εγκριθεί κάποιο στάδιο και να περάσει 

στο επόµενο, πρέπει ο εργαζόµενος να πληροί όλα τα κριτήρια που 

περιλαµβάνονται στο στάδιο. Το σχήµα 9.2 δείχνει ένα παράδειγµα µιας 

κλίµακας ικανότητας ενός εργαζοµένου σε ένα τµήµα επεξεργασίας. Η κλίµακα 

είναι χωρισµένη σε επτά στάδια, στα οποία βρίσκονται έντεκα περιγραφές 

εργασίας. Τα στάδια 1 έως 4 είναι, κυρίως, προσανατολισµένα στα καθήκοντα 
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της παραγωγής και τη ποιότητα. Ορισµένα έµµεσα εργασιακά καθήκοντα 

συναντώνται επίσης σε αυτά τα στάδια. Στο στάδιο 5 προστίθενται τα 

καθήκοντα των ηγετών και στα στάδια 6 και 7 µπορεί να επιλεγεί κατεύθυνση 

προς τον προγραµµατισµό, τη µηχανική συντήρηση ή πιο βαθιά γνώση γύρω 

από τον παραγωγικό εξοπλισµό. 

 

 
Διάγραµµα 9.3 Κλίµακα ικανότητας για τµήµα επεξεργασίας της VOLVO (Nord, 1997) 

 

Σε κάθε στάδιο θα πρέπει οι χειριστές να αυξήσουν τις γνώσεις τους µέσα στις 

ακόλουθες περιοχές για να µπορούν αυτόνοµα να διεκπεραιώσουν την 

εργασίας τους: 

 

Α. Έναρξη παραγωγικού εξοπλισµού από την εναρκτήρια κατάσταση, διακοπή 

σε περίπτωση αποκλίσεων ποιότητας.  

Β. Οδήγηση µηχανών από την αρχή µετά από αναγκαστική διακοπή ή διακοπή 

του κύκλου εργασίας. 

Γ. Πραγµατοποίηση διόρθωσης ποσοτήτων 

Δ. Πραγµατοποίηση αλλαγής εργαλείων και έλεγχος του πρώτου κοµµατιού. 

Ε. Μέτρηση υπάρχουσας ποσότητας και πραγµατοποίηση εξισορόπησης 

χειρωνακτικών συσκευών µέτρησης (βάρους). 

ΣΤ. Πραγµατοποίηση εναλλαγής παραγωγής στην µηχανή, στις εισόδους και τις 

συσκευές µέτρησης. Σε ανάγκη ρύθµιση ή εξίσωση αριθµού λαθών. 

Ζ. Πραγµατοποίηση προληπτικής συντήρησης 
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