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O czym mówię,

W kroku 2 w procesie implementacji TPM w przedsiębiorstwie 
koncentrujemy się na kampanii edukacyjnej na temat TPM. 
W tym miejscu rodzi się wiele pytań i kontrowersji na temat 
prowadzenia tego kroku. W wielu sytuacjach słowo „edukacja” 
kojarzy się w sposób negatywny dla większości osób. Oznacza 
to, że po raz kolejny grupa osób będzie musiała uczestniczyć 
w nic nieznaczącym szkoleniu i przez to czas ten jest czasem 
straconym, a mogliby go lepiej spożytkować – oczywiście  
w ramach swoich obowiązków zawodowych. Oczywiście  
mało kto powie o tym otwartym tekstem i w dodatku na głos.  
Niemniej jednak takie myśli pojawiają się wśród wielu 
pracowników i nawet szeptem o tym sobie mówią,  
tak aby „szefostwo” tego nie słyszało. 

kiedy mówię O … TPm 

tekst: Wojtek Mączyński
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KroK 2: ROzPOczęcie kaMPaNii edukacyjNej WPROWadzającej dO TPM

Taki stan rzeczy jest idealnym, aby poka-
zać tymże osobom, co ma na celu kam-
pania edukacyjna prowadzona w przed-
siębiorstwie, zanim zaczną realizować 
pozostałe kroki systemu TPM. O celach 
takiej kampanii edukacyjnej zaraz sobie 
powiemy i skoncentrujemy się na esen-
cji tegoż kroku. zanim to nastąpi, warto 
parę chwil poświęcić samemu proce-
sowi edukacji osób dorosłych, a co za 
tym idzie – udzielić sobie odpowiedzi 
na kluczowe pytanie: „w jaki sposób 
osoby dorosłe się uczą?”. Pytanie jest 
dosyć przewrotne, niemniej jednak 
warto poznać właściwą odpowiedź. 
zgodnie z definicją uczenie się jest pro-
cesem poznawczym prowadzącym do 
zmiany zachowania osoby pod wpływem 
doświadczeń, co powoduje dostosowa-
nie się danej osoby do otoczenia. W pro-
cesie uczenia się uczestnik nabywa nowe 
kompetencje, które mogą być podzielone 
na cztery kategorie:Rys. 1. cykl kolb’a

CyKl
Kolb’a
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Rys. 2. Stereotypy dotyczące wdrażania TPM
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• nieświadoma niekompetencja – jest to 

stan, w którym osoba jest nieświadoma, 

że czegoś nie wie lub nie umie: „nie wiem, 

że nie wiem”;

• świadoma niekompetencja – jest to stan, 

w którym osoba uświadamia sobie brak 

jakiejś umiejętności: „wiem, czego nie 

wiem”;

• świadoma kompetencja – jest to stan, 

w którym osoba jest świadoma swoich 

umiejętności: „wiem, co wiem”;

• nieświadoma kompetencja – jest to stan, 

w którym osoba nie jest świadoma pew-

nych swoich kompetencji, gdyż te stały się 

nawykiem i często o nich nie myślimy: „nie 

wiem, co wiem”.

Obecnie skutezny proces uczenia się jest 
realizowany zgodnie z modelem ucze-
nia przez doświadczenie, opracowa-
nego przez amerykańskiego teoretyka 
metod nauczania davida a. kolb’a. kolb 
stwierdził, że aby skutecznie się uczyć, 
potrzebna jest praktyka i doświadczenie. 
Skłania to osoby do refleksji na temat 
zaistniałego doświadczenia, co w rezul-
tacie prowadzi do stworzenia pewnych 
teorii oraz zastosowania tejże teorii 
w życiu poprzez planowanie własnego 
zachowania w podobnej sytuacji w prze-
szłości. zgodnie z tym opisem możemy 
to przedstawić za pomocą cyklu przed-
stawionego na rysunku nr 1.

chcąc zdobyć pewną wiedzę i umiejęt-
ności, należy przejść za każdym razem 
pełny cykl kolb’a. W momencie opusz-
czenia któregoś z wyżej opisanych eta-
pów proces uczenia zostaje zahamowany 
i w ten sposób nie zdobywamy czy to 
niezbędnej wiedzy, czy też umiejętno-
ści. Tak więc należy zdać sobie sprawę 
z tego prostego modelu i wówczas pro-
ces edukacji stanie się prostszym i jak 
najbardziej efektywnym w codziennej 
rzeczywistości.

Skoro już wiemy, na czym polega proces 
uczenia się, to teraz warto zastanowić 
się nad krokiem 2 procesu implementacji 
TPM w przedsiębiorstwie, czyli zapro-
jektowaniem kampanii edukacyjnej na 
temat TPM. Na czym ma ona polega?  
kto ma uczestniczyć w tej kampanii edu-
kacyjnej? jakie treści mają być podczas 
niej przedstawione? Tego typu pytań 
możemy mnożyć bez liku. Warto jednak 
zastanowić się nad tymi podstawowymi, 
wymienionymi powyżej. 

Po pierwsze kampania edukacyjna na 
temat TPM powinna być skierowana do 
wszystkich pracowników przedsiębior-
stwa bez względu na szczebel organi-
zacyjny. W pierwszej kolejności udział 
w tejże kampanii powinni wziąć udział 
przedstawiciele najwyższego kierow-
nictwa (członkowie zarządu, dyrekto-
rzy itd.). cel kampanii edukacyjnej dla 
tej grupy uczestników jest troszeczkę 
inny aniżeli dla pracowników średniego 
szczebla zarządzania czy też już samych 
pracowników liniowych. Najwyższy 
szczebel kierownictwa powinien skon-
centrować się nad wypracowaniem 
rozwiązań mających na celu eliminację 
wszelkich barier, jakie mogą wystąpić 
podczas wdrażania poszczególnych kro-
ków TPM. W trakcie sesji strategicznej 
dla najwyższego szczebla kierownictwa 
należy bardzo mocno pracować nad ste-
reotypami, jakie występują wśród pra-
cowników. Należy udzielić jasnych i kla-
rownych odpowiedzi dla pracowników 
w związku ze zdefiniowanymi stereoty-
pami. Na rysunku nr 2 wypisane zostały 
przykładowe stereotypy, jakie można 
spotkać wśród pracowników podczas 
wdrażania TPM.

kolejnym etapem jest wypracowanie 
wspólnej i klarownej polityki promują-
cej system TPM w przedsiębiorstwie. 

Najważniejszym elementem tej fazy jest 
zgoda wszystkich członków najwyższego 
kierownictwa co do zasadności wdraża-
nia TPM w ich przedsiębiorstwie oraz 
mówienie jednym głosem. Następnym 
etapem jest przedstawienie całego 
systemu TPM najwyższemu kierowni-
ctwu, tak aby mogło zrozumieć zależno-
ści i powiązania pomiędzy poszczegól-
nymi filarami TPM.

Po drugie kampania edukacyjna jest 
prowadzona dla pozostałych pracow-
ników przedsiębiorstwa. Podczas spot-
kań i szkoleń ogólnych przedstawiane są 
rozwiązania wypracowane przez najwyż-
sze kierownictwo, tak aby wyeliminować 
wszelkie obawy, jakie mogą mieć pracow-
nicy przedsiębiorstwa. Następnym eta-
pem jest przedstawienie ogólnych zało-
żeń TPM poprzez udzielenie odpowiedzi 
na kolejne pytania:

• jaka jest rola operatorów w całym syste-

mie TPM?

• co operatorzy zyskają dzięki TPM?

• jak będzie wyglądała współpraca pomię-

dzy poszczególnymi działami w ramach 

TPM?

kampania edukacyjna TPM ma na celu 
rozpoczęcie promocji całego systemu 
TPM i zapoznanie pracowników z jego 
głównymi założeniami. W dużej mierze 
są to szkolenia o charakterze inicjującym, 
tak aby przygotować pewne fundamenty 
wśród pracowników, a w następnych 
krokach będą prowadzone już warsztaty 
praktyczne, za pomocą których pracow-
nicy będą mogli zauważyć „obiecane” 
rezultaty wynikające z zastosowanych 
narzędzi TPM.

Po kroku 2 przychodzi czas na krok 3, 
czyli przedstawienie organizacji struk-
tury promocji TPM w przedsiębiorstwie, 
ale o tym następnym razem.

kaMpania edukacyjna tpM Ma na celu rozpoczęcie  
proMocji całego systeMu tpM i zapoznanie pracoWnikóW  

z jego głóWnyMi założeniaMi.


