Kalitatea gure esparruan

lñaki Murua
Artikuluan, pentsamenduok guretzat izan dezaketen aplikagarritasuna
azaltzeko ahalegina egingo dugu: gaia testuinguratzen saiatuko gara,
kalitateak izan duen bilakaera historikoaren laburpena eginez. Ondoren,
kalitatea zerbitzuen munduan kokatu eta kontzeptuak irakaskuntzaren
eta euskaltegien esparrura ekarriko ditugu.

Gizartearen eremu guztietan kalitatearen gaia gero eta hedatuago dago.
Aldeko giroa ornen dugu: konfidantza ematen duen datu bezala antzematen da, lortu beharreko helburua edo garapenerako nahitaezko faktorea. Eusko Jaurlaritzak egindako "Zero Akats" publizitate kanpaina
gogoan daukagu oraindik: Euskadiren bereizgarria kalitatea zela eta
ondo burututako lanak dakarren balio erantsiaren ideia azpimarratzen
zuen.
Filosofia beraren ildotik, eta Eusko Jaurlaritzaren ekimenez, hain
zuzen ere, "Kalitatearen Sustapenerako Euskal Iraskundea/Fundación
Vasca para el Fomento de la Calidad" sortu zen. Enpresa publiko zein
pribatuak partaide dira Iraskundean eta gizartearen esparru guztietan
kalitatea zabaldu eta sustatzea du helburu, "Euskadiko g arap en,
elkarlehia eta ongizateari laguntzeko asmo:", Gainera, arlo honetan
erakunde gehiago ere badabil, "Foro Gipuzkoa Siglo XXI" esate
baterako.
Prentsari erreparatzea nahikoa da gaiak gizartean duen presentziaz
ohartzeko. la egunero ematen da argitara kalitatearekin zerikusirik
duen berririk edota iragarkirik. Izan ere, hamaika iragarkitan jarraitzen zaio kalitatearen bideari. Publizitate aldetik deigarri izateaz gain,
izen onaren eta prestigioaren ezaugarritzat ere hartzen da. Arloko
ziurtagiriren bat (ISO izaten da ohikoena) lortzen dutenek aldizkarietan jakinarazten dute askotan. Autoafirmazio-prozesua ematen da.
Honen guztiaren adibide argia, AGBAR enpresa taldeak egindako iragarki bat da: izenburua "Erabateko Iasaitasuna-Erabateko Kalitatea"
da eta AENOR kalitate-ziurtagiriak badituela adierazten da ("El País",
96-7-6).
Honelako gertakariak ez dira prentsan bakarrik ematen. Gizartearen
bestelako esparruetan ere maiz agertzen dira. Izan ere, Peugeot marka
ezagunaren liburuxken azkeneko esaldia hurrengoa da:
H!ZPTDE 38 ( 1997), 85-104 orr.
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Erabateko Kalitaterantz.
[... ] Gure lantegi guztietan, munduaren
edozein tokitan, Peugeot gizon eta emakumeen lanak xede bera du
iparrorratz: Erabateko Kalitatea.
José Ignacio López de Arriortuak parte hartu zuen bilera baten berri
eman zuen "El Mundo del País Vasco" egunkariak 96ko maiatzaren
l 8ko zenbakian. Hobekuntza kuantikoaren
edo esponentzialaren
sistema aurkeztu zuen bilera horretan; KVP deritzo sistema horri. Zornotzar hau aski ezaguna dugu, baina batzuetan bere inguruan sortutako arazoengatik ~ta ez duen pentsaeragatik.
Horregatik, berrian zetorrena jasoko dugu, geroago azalduko dugunaren laburpentzat har baitaiteke:
•

Sistema arrakasta handiz aplikatu da, bai Volkswagen Taldeko
enpresetan, bai hala eskatu duten hornitzaile eta kontzesionarioetan. Gaur egun, arlo desberdinetako enpresei eskaintzen zaie, bai
industri mundukoei, bai zerbitzuetakoei.
Elkarte autonomoetako Administrazioetako
keenentz aztertzen ari dira. Eraginkortasuna
bitzua hobetzea da asmoa.

•

KVP metodoa,
la azpimarratu
ko indarra du
da une honetan

guneetan aplika daiteeta hiritarrentzako zer-

langilearen baliabide guztiak aprobetxatzean datzazuen Arriortuak. Langilearen sormenak neurrigabeenpresa esponentzialki hobetzeko, eta horixe behar
gainbizitzeko.

Hobekuntzak bezeroak ahalik gehien asetzea izan behar du helburu,
López de Arriortuaren ustetan. Enpresaren geroa bezeroak erabakiko
du. Asetasun hori kalitatean, zerbitzuan eta prezioan oinarritzen da.
Administrazioei

dagokienez,

bezeroa hiritarra da.

Orain artekoak, gainetik irakurrita, ez dirudi hezkuntzarekin
zerikusi
handirik duenik. Baina, berriro ere komunikabideetara
jota, egunkarietan argitaratu diren berri batzuen arabera, kalitatea hezkuntzan ere erabakiorra izango da. MECen menpeko "Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación" izeneko erakundeak, ikastetxe publiko eta kontziertopekoak ebaluatzeari elcingo dio ikasturte honetan; ikastetxeen subentzioak
hezkuntzaren kalitatearen araberakoak izango ornen dira. 96/97ar:. milioi
bateko 25 sari emango dizkiete eskola eta ikastetxerik onenei, Ministeritzaren hobekuntza egitasmoaren barruan.
Dena dela, gaia nahiko arrunta eta hedatua izanagatik, adostasuna ez da
erabatekoa, eta kontrako iritziak ere badaude. Honelako asmoak hezkuntza munduan aplikatu nahi direnean kritikak ugaldu egiten dira,
hasieratik kontrako jarrerak agertuz (industri mundutik datozen formulak dira, hezkuntza bestelakoa da,. ..). Antzekoa gerta dakiguke gure
esparruan: azaletik ikusita behinik behin, helduen euskalduntze eta alfabetatzearen munduan ez dira egunerokoak kalitatearen kontzeptuak,
gure zereginetatik urruti daudela ematen du.
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Zer da Erabateko
Kalitatea?
Kalitatea hitzaren
esanahietatik
Erabateko Kalitatera

Kalitatearen definizio orokor baten bila, jo dezagun Adorez taldearen
"Europa" hiztegira:" Pertsona edo gauza baten berezitasunen multzoa. ·
Nolakotasuna ".
Ondoko adiera hau enpresa munduan erabiltzen denarekin alderatzeko,
UNE Arauak dioenari begira diezaiokegu:
Produktu edo zerbitzu baten ezaugarri eta berezitasunak, behar
azaldutako edo inplizituak asetzeko gaitasuna ematen diotenak.
Definiziook oso argiak izan ez arren, ideia klasikotik sumatzen den
aldaketa bat badago: une honetan, inplizituki kutsu positiboa hartu du.
Horrez gain, dagoeneko ez dugu aipatzen produktu edo zerbitzu baten
kalitatea ikuspuntu klasikotik. Printzipio eta egiteko modu horiek enpresen eginkizun guztietara hedatzea da gaia, geroago ikusiko dugun legez.
Badago definizio gehiagorik, jakina. Analizatuz gero, kalitatearen kontzeptuan alderdi subjetibo handia dagoela ondorioztatzen da: bezeroak
baloratzen du (aurrerago berrartuko dugu zer den bezeroa).
Kalitatearen kontzeptua bera dinamikoa da: kalitatea bilatzeak, bizirik
dagoen prozesu horretaz arduratu behar du, hots, produktuak eta zerbitzuak gizartearen eskariei moldatzeaz. Gizarteak enpresa eta erakundeei
produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz ezartzen dizkien beharrizanak
gero eta zorrotzagoak direla ukaezina da. Horregatik, erakunde bakoitzak neurriak hartu behar ditu kalitatean akatsak sortzen dituzten gertakariak gutxitzeko, kentzeko eta batez ere aurrea hartzeko, Honek guztiak etengabe ontzeko ahaleginean saiatu beharra ondorioztatzen du,
etengabe kalitatea bilatzen, alegia. Egunero hobea izateaz kezkatzen ez
dena ez dela ona esan ohi da.
Dinamikotasun horren barruan, beste urrats bat eman da: kalitatea bestelako izen edo adjektiboz osatzen dugula: Kalitatearen Kudeaketa, Erabateko Kalitatea. Galgano-k CWCQ erabiltzen du (Company-Wide
Quality Control), Arriortua KVPz mintzatzen da. Egun onartutako eta
zabaldutako kontzeptuak diren arren, Kalitatearen Kudeaketa eta KontroJari buruzko aipamenak mende honetakoak dira. Gainera, ikuspuntu,
ezarpen eta aplikazioari dagokienez, esan bezala, eboluzioan dagoen
kontzeptua da.
Roure-k, Erabateko Kalitatea definitzeko, honako hau dio: enpresa
baten eginkizun guztien kudeaketa bateratuaren prozesua da; kudeaketa
hori, ekonomikoki eraginkorra izanik, barneko zein kanpoko bezeroaren
aurreikuspenak asetzea du helburu.
,Erabateko Kalitatea ez da berez xedea, kudeaketa-era bat baizik, pentsamolde bat alegia. Municio-ren ustez, ikuspegi berri, hiztegi edo moda
bat baino gehiago da: razionaltasun desberdina da. López Rupérezen
ustez, Kalitatedun Kudeaketa erreferentzi markoa da, paradigma gisara;
ondoren, aurrerabideko estrategia orientatzeko marko zabal bezala definitzen du. Ondorioz, kalitatearen markoan aritzeak paradigma aldatzea
eskatzen digu, hots, buruko eskemen edo kultura aldatzea.
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Argi dezagun kultura erabiltzean López Rupérezek adierazi nahi duena.
Berak honela definitzen du: Kultura, erakunde baten baitan dagoen
suposizio, uste eta baloreen multzoa da; hasieran oinarrizko alderdi etikoei erreparatzen dien arren, praktikan erakundearen antolaketan, giza
baliabideen kudeaketan eta lanerako portaeran eragina daukate.
Kalitatedun kultura definitzeko, hurrengoak dira Benny-k (López Rupé~zek aipatua) bereizten dituen osagaiak:
1

Bezeroa da lehenengoa.
Talde-lana eta elkarlana oinarrizkoak dira.
Duen garrantziagatik, barruko bezeroa kontuan hartu behar da.
Etengabeko hobekuntza eta epe luzerakoa nahiago dira, eta ez
irtenbide azkar, puntual eta epe laburrerakoak.
Gertatutakoak eta datuak dira garrantzitsuak, ez usteak.
Kezka soluzioa aurkitzean datza, ez arazoak planteatzean edo arazoak aurkitzean.
Kalitatea
kontzeptuaren
bilakaera
historikoa

Ukaezina da bilakaera gertatu dela: kalitatea lortutako produktuen
azken ikuskapenetik enpresaren baliabide desberdinak elkartzea dakarren filosofiara. Edonola ere, beharrak asetzea aspaldiko kontua da gizajendearen historian.
Gizona bere beharrak asetzeko erremintak egiten hasi zenean koka ditzakegu kalitatearen aztarnak, baina, oraingo erabileratik beste garai bat
<lagohurbilago, kontzeptuaren abiapuntutzat har daitekeelarik: artisauak
besterentzat tresnak egiten hasi zirenekoa. Manufakturan, iraultza
industrialaz desagertuko den faktorea ematen da: azken erabiltzailearekiko harreman zuzena. Faktore horri esker, artisauak bezeroaren asetasun maila berehala ezagutzen zuen.
Industria-garaiak aldaketa nabaria ekarri zuen: katean lan egiten zeneko
produkzio-guneak sortu ziren, enpresaren zuzendaritzaren eta langileen
arteko bereizketa argia hasi zen. Geroago, produktuak gainbegiratzeaz
eta ezarritakoa betetzen zen ikuskatzeaz arduratzen zen langilea agertu
zen. Beste era batera esanda, produktuaren kalitatea neurtzen zen.
20, hamarkadan jauzi handia eman zen: Estatu Batuetako Bell Telephone-n ikusketatik ateratako datuak analizatzeko kontrol-grafikoak proposatu ziren. Asmoa, kalitatearen kontrolerako saileko datuez produkzio-prozesuaren egoeraz ondorioak ateratzea.
Laginen kalitatearen analisiak zekartzan zailtasunaz eta arriskuaz jabetzen hastearekin batera, kalitatearen kontrolari zegozkion kontzeptuetan
zientifikoki sakondu beharra sumatu zen. 1940an, Estatu Batuetako
Gobernuak sustatuta, lantegietan Kalitate Kontrolerako teknika estatistikoen proiektu bat garatzeko asmoz bildu zen aditu-talde bat, Deming
bertako partaide izanik. 1942an, Deming-ek berak gaiari buruzko ikastaro bat antolatu zuen Stanford-eko Unibertsitatean. Hala ere, nahiz eta
teknikarien arteko arrakasta handia izan, USAko enpresetako buruen
inplikaziorik ezak proiektuen porrota ekarri zuen.
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Bigarren Gerra Mundiala bukatuta, azkeneko produktua kontrolatzea
ez zela nahikoa antzeman zen, ezta kalitate-maila handiko prozesuak
iza tea ere. Bulego teknikoek diseinatutako produktuak eta produkzio-prozesuak kalitate-maila handikoak izatea beharrezkoa zen: enpresaren muga fisikoak gainditu egin ziren, eta, ondorioz, Kalitatearen
Bennetasuna sortu zen. Aurrerapausoak eman ziren, batez ere Japonian eta, zenbait adituk irakatsitakoari esker, besteak beste, Deming
irakasleak.
Hamarkadaren bukaeran zuen egoera zela bide, teoría berriak jasotzeko
oso aproposa izan zen Japonia. Bigarren Gerra Mundialaren ondoren
japoniar inperioaren egoera kaskarretik abiatuta, izugarrizko aurrerapena eman zen, bai arlo ekonomikoan, bai gizartean. Loturaren bat egon
behar zuen garapenaren eta hedaturik zegoen kudeaketa-sistema orokorraren anean. Honen berraurkikuntza, ia 30 urte beranduago eman da
Europan, zertxobait aurrerago Estatu Batuetan.
Aipatutako planteamenduak abiapuntu harturik, 50. eta 60. hamarkadetan aldaketak guztiz azkartu ziren. Hiru une garrantzitsu bereizi dituzte
Sebastián, Bargueño eta Novok:
Erabateko Kalitatea
-Feigengaum, 1956-

Feigengaum, General Electric-eko kalitate arduraduna, "Kalitatearen
Erabateko Kontrola" kontzeptua proposatu zuen: "kalitatea produkzio-prozesuaren etapa bakoitzean parte hartzen duten guzti-guztien ardura
da". Japoniarrek filosofia honekin topo egin ondoren, ikuspuntua gestio-eredu berria izatera iritsi zen. Filosofia honek taylorismoa (langile
eta buruen arteko zereginen banaketa, batzuek pentsatu eta besteek
egin) gainditu egiten du, langilea langile produktiboa da, kalitatea guztien erantzukizuna da, goreneko mailatik baxueneraino.
Filosofia hau kudeaketarako japoniar ereduaren oinarria da (guztien
inplikazioa kalitatean, maila guztietako langileen partaidetza zeregin
hauetan, etengabe hobetzeko konpromezua, kalitatea kontsumitzailearen
ikuspegitik definitua).

Kalitate-zirkuluak
(lan-ta/deak)
-lshikawa, 1960-

Japonian, tarteko buruentzat aldizkari bat argitaratzen zen, "Gernba to
QC" izenekoa ("gainbegiraleentzako Kalitatearen Kontrola" izenaz itzul
dezakegu). Edukiak interesgarriak ziren arren, hizkuntzaren zailtasuna
zela kausa, taldean irakurtzen zen ondo ulertu ahal izateko. Bilera horietan akatsak aztertzen ziren eta metodo berriak aplikatzeko erak begiratzen ziren.
Lan-taldeen ideia oso azkar hedatu zen (Korea eta Taiwan hasieran,
USA eta Europa geroago).

Zero akats
-Crosby, 1961-

Pershing misilak egiten dituen Martín Konpainian, akatsik gabeko emateak lortu zituzten langileek, zuzendaritzak eskatuta, honen laguntza eta
bultzadaz. Gertakari honek, langileriaren motibazioaren garrantzia ikustarazi zuen.
Kalitatea gure esparruan
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Laburbilduz, industrian kalitatearen kontzeptuak izan duen bilakaera
honela ikus dezakegu:
1
2
3

Erabateko
Kalitatearen
oinarrizko
printzipioak

Erabateko Kalitateari berriro helduz, "Mondragón Corporación Cooperativa"ko Manuel Quevedok sei puntutan laburtu ditu oinarrizko printzipioak:
1

2

3

4

5
6
Ta/de-lana

Kalitatea = ikuskatzea, espezifikazioarekin bat etortzea.
Kalitatea bermetasun gisa (Kalitate Manualak, zuzentzeko ekintzak).
Erabateko Kalitatea (aldaketa kulturala, kalitatea guztien esku,
zuzendaritzaren lidergoa, ...).

Erabateko kalitateak zuzendaritza du líder. Enpresaren proiektu
orokorra da, buru bat duen ekintza-plana. Enpresa ulertzeko era
berriari erantzuteko estrategia da, egunerokoak erakundea mugitzearekin bat ez datorrena,
Pertsona guztiak sartzen ditu proiektuan, langile orok borondatezko
zein planifikaturiko hobekuntza ekintzetan parte hartzeko konpromezua du. Proiektuak norbereganatua behar du izan, ez ezarria.
Bezeroaren asetasunean <lago oinarritua, berak erabakitzen du zein
enpresak iraungo duen. Bezeroa fideltzea bere beharrak asetzeko
etengabeko kezka da. Asetutako edo asetugabeko bezeroaren efektu biderkatzailea kontutan izan behar da, are gehiago, asetugabeak
ez duenean beti erreklamaziorik egiten.
"Hondakina" gutxitzeko obsesioa dago (produkzio handiegiaren
ondorengo hondakina, zain egon beharreko denboragatik sortutakoa, garraioagatik, izakinengatik, produktuaren akatsengatik).
Etengabe ikasten da, onetik eta txarretik, kanpotik eta barrutik.
Ikasitakoa etengabe hobetzeko erabiltzen da.

Adituek esaten dutenez, Kalitatedun Kudeaketan giza osagaiaren
~arrantzia ha~dia da. Lana behar bezala burutzeko gÜgoa bultzatzeaz"?"
gain, norbere garapenerako iturri bezala potentziatzen da gogo hori eta
erakundean dinamismoa sustatzen da.
Horregatik kalitatedun kulturan talde-lanaren garrantzia da azpimarratzekoa. Daniel Meade-k (Monterrey-ko ISTM) honela definitzen du talde-lana: batera egiten den lanaren, denboraren eta erreminten gehiketada .

-

.•.

-- -

-

-

- -

-

Izan ere, kalitatearen printzipioen artean badaude erremintak eta metodologiak. Dagoeneko aipatu dugun kultura sortzeko eta hizkuntza bateratua lortzeko baliagarriak dira.
Horrez gain, parte hartzea eta arazoak ikustea errazten dute, irtenbiderantz .bideratuz. Erreminta eta teknika hauei ematen zaien garrantziaz
jabetzeko, datu bat aipatu "Directrices para la mejora de la Calidad"
izeneko UNE 66904-4 Arauaren 7.3 puntuan hurrengoa dator: lan-prozesuak hobetzeko erakundearen kide, guztiek erreminta eta teklli.k.ak
a_plikatzekoheziketa jaso beharko luketela.
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Nahiz eta tresna horietako bakoitza azaldu eta garatzeak lan honen
xedea gainditu, aipamen txiki bat egingo dugu, laburpen gisa. Sailkatzeko moduak adituen arabera aldatu egiten direnez, hemen aukeretako
bati baino ez diogu jarraituko.
Metodologien artean, Deming-en rikloa dugu (berak Shewart izeneko
kidearena dela dioen arren), PDCA izenaz ~-~ ezagutua, Zikloa, metodo
zientifikoa kudeaketaren arloan aplikatzea dela esan daiteke, baina, egia
esan, sen hutsa da. Lau aldi dituelako deitzen zaio PDCA, ingelesez
aldien lehenengo hizkiak dira:
Plan: burutuko den ekintza planifikatzea.
jarraiki.
Check: burutu -bitartean ekintza koiltrolatu, beharrezkoak diren zuzenkctakeginez.
-- - Act: ger~tutafoa analizatu eta ikasitakoaz baliatuta, egin, berriz ere P
aldira itzuliz.

DO: egin, burutu planifÍkatutakoari

Beste metodologia batzuk hurrengoak dira:
kausa-ondorioa erlarioa: Galgano-k aipatutakoaren arabera, Ishikawa irakaslearen ustez, buruko mekanismo egokia nork bere
buruari zergatik gutxienez lau aldiz galdetzean datza; beste aditu
batzuek, bost aldiz egin behar dela diote.
5W eta H1 (who, what, where, when, why, how: nor(k), zer, noiz,
non, zergatik, nola)
Erremintak eta
teknikak

Metodologiak garatzeko, erremintak eta teknikak ditugu. Euren artean,
erreminta konplexuak (prozesuaren gaitasunaren analisia, esaterako) eta
errazak daude. Echepareren ustetan, heziketan, hots, gure esparruan,
Kalitatedun Kudeaketa aplikatu ahal izateko nahikoak dira erreminta
érrazak,
- - Erreminta errazen artean, hurrengo bereizketa egingo dugu: zenbakiak
ez diren datuetan oinarritutakoak eta datuetan eta berauen tratamenduan
oinarritutakoak.

Zenbakiak ez diren
detueten
otnerritutekoek.

Arazoaren diagnosia egiteko eta ebazteko balio dute. Hurrengoak ditugu
multzo honetan:
- Afinitate-diagrama: gai bati buruzko ideiak, iritziak eta kezkak sailkatzeko balio du.
- Emulazioa (benchmarking]: bestelako prozesu arrakastatsuekin alderatuta, prozesu bat ebaluatzeko balio du.
Ideia-jasa edo brainstorming: teknika ezaguna eta hedatu samarra,
arazoen balizko irtenbideak eta kalitatearen ahalezko hobekuntzak
identifikatzeko baliagarria.

\-

Kausa-ondorio diagrama (lshikawa-ren diagrama eta "arrain hezurraren diagrama" izenekin ere ezaguna): kausa eta ondorio erlazioak
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analizatu eta komunikatzeko balio du, baita arazoen ebazpena oinarritik arazora eta soluziora bideratzeko ere.
- Fluxu-diagrama: jadanik existitzen den prozesua deskribatzeko eta
prozesu berri bat diseinatzeko erabiltzen da.
Zuhaitraren diagrama: arazo baten eta berau osatzen duten elementuen arteko erlazioak erakusteko balio du.
Datuetan

eta

berauen
tretemenduen
oinarritutakoak

Oro har, arazoaren dimentsioa neurtzeko lagungarriak. Bakoitzak aplikazio gehiago izan ditzake, ondoren ikusiko dugunez:
Datuak bilizeko arria, edo orokorrago esanda, datuak biltzeko formatuak: gertatutakoen ideia argia lortu asmoz, datuak era sistematikoan biltzeko erabiltzen <lira.
Kontrol-grafikoa: prozesu baten egonkortasunaren diagnosirako,
kontrolerako edota hobekuntza baieztatzeko balio du.
Histograma: datuen dispertsioa ikustarazteko baliagarria, prozesu
baten portaerari buruzko informazioa ikustarazteko edota hobekuntzarako ahaleginak non jarri erabakitzeko ere bai.
Pareto-ren diagrama: eragin orokorrean, elementu bakoitzak duen
ekarpena ikustarazteko baliagarria garrantziaren arabera sailkaturik
(Pareto-ren teoreman oinarritua. Labur esanda, teorema honek
dioenez, ondorioen %80 kausen % 20k sortarazten ditu).
Dispertsio-diagrama: elkartutako bi datu-multzoren arteko erlazioak, aurretiaz edo ondoren, aurkitu eta egiaztatzeko aplikagarria.

Ekidin beharreko
arazo bat

Bukatzeko, dagoeneko aipatu dugun López de Arriortuari buruzko iruzkin bat egiteari interesgarri deritzogu. Kalitatedun Kudeaketa, Erabateko Kalitatea, KVP eta antzekoetan dagoen pentsamolde berriari buruz,
berorrek dakarren aldaketa, gutxienez industri iraultza bezain handia
dela azpimarratzen du. Hala eta guztiz ere, zornotzar ezagunaren planteamenduei egiten zaien kritika bat badago, edozein eremutan sor ditzakeen ondorioengatik kontutan hartu beharrekoa: kalitatea inposatzeak
epe laburrera emaitza sínesgaitzak ematen baditu ere, epe luzera porrot
egiten duela.
Ericsson España enpresako Raimo Lindgren-ek ildo horretako ohar egíten
zuen FVFC-Kalitatearen Sustapenerako Euskal Iraskundeak 96ko uztailean egindako bileran, (epe laburreko proiektuak sakrifikatzea pertsonalaren identifikazioaren mesedetan). Prozesua norbereganatua izatea eta ez
ip.posatuaErabateko Kalitatearen printzipioen artean aipatu dugu jada.
Hau guztía dela eta, Galganok etengabeko hobekuntzaren estrategíaz
dioena jasotzea interesgarritzat jotzen dugu. Japoniarrez estrategia horri
kaizen derítzo; berrikuntzen bidez lortzen denari, astera, kayrio esaten
zaío. Kaizen gizakiari aplikatzea zaílagoa den arren, hobekuntzarako
aukera izugarria da. Gizakiarenganako errespetuan oinarritutako filoso-
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fiaren pean aritzearen ondorioz, multzoak, lan-taldeak sortzen dira.
Azken finean, pertsonala kudeatzeko berritzat jo dezakegun era. Gure
tradizioan, kudeaketa kontrolean oinarritzen den bitartean, kaizeneaeti
arabera informazioa du oinarri. Aditu italiarrak idatzi du pertsonak, hezi
egiten ditugulako, jarraitzen diegulako mugitu eta aktibatu egiten direla.
Ka lita tea
zerbitzuetan

Kalitatearen inguruko kontzeptuak zerbitzuen alorrean sartzeko eta
aldaketa eragiteko arrazoi desberdinak <laude.Marketingaz eta gero eta
muga gutxiago duen munduan behar-beharrezkoa den elkarlehiaz gain,
kalitate-irizpideak ezartzen diharduten enpresen kopurua gorantz doanez, prozesuotan partaideen kopurua ere handitu egiten da. Partaide
hauek, bezero direnetan, kalitatea exigitzen dute.
Produktua eta zerbitzua definitzean autoreak ez datoz bat: ez dira ados
jartzen zerbitzua produktu-mota bat denentz (puntako kudeaketa-teknikek dioten bezala). Areago, gaur egun enpresetan zaila da biak bereiztea. Edonola ere, kalitatearen ikuspegitik "produktuen" eta "zerbitzuen"artean diferentziak egon badaudela ez dugu ahaztu behar. Baina,
industriaren arloan izandako eskarmentua zerbitzuetan kalitatea aplikatzerakoan kontutan izatea ezinbestekoa da, zalantzarik gabe. Kalitatearen filosofian benchmarkinge dago (lehenago erreminta eta tresnen artean aipatu duguna); gogora dezagun onenak eredutzat hartu eta nork
bere egoerari aplikatzean datzala. Hain zuzen ere, Japonian, zerbitzuetan kalitate irizpideak 1980 aldera aplikatzen hasi ziren. Une hartan,
industriaren arloan etekin ekonomikoak jaistean, zerbitzuen eremuak
ondorioak jasan zituen.
Orduan, eta oraindik horrela pentsatzen duenik egongo da nonbait,
Kalitate Kontrola industriarekin erlazionaturik baino ez zen ikusten,
hots, produktuak "egiten" dituzten enpresekin. Galganok adibide argia
jarri du: dendari batek kalitatea (ala kalitaterik eza) saltzen zuen produktuarenari besterik ez zion egozten. Tradizionaltzat har daitekeen
kalitatearen kontzeptua aldatu ahala, ikuspegia zabaldu eta lanean kalitatea hartzen da kontutan, pertsona ororen lana eta ez bakarrik produkzio-lana.
Zerbitzuetan, faktore erabakiorra pertsonak dira, giza baliabideen kudeaketa; alegia, Ez <lagoerabi1erareñ ondoren faiitatea adierazten duen
produkturik. Erabiltzaileei emandako zerbitzuaren kalitatea da, sarritan,
epe Jaburrera bezeroak ikusi eta baloratzen ahal duen ezaugarri bakarra.
Zerbitzuen kalitateari eragiten dion faktore gehiago badago:
Bateratzea, eredu bakarra proposatzea zaila da, zerbitzu-motak ugari baitira.
Ekintzak bat-batekoak dira; akatsa edo kalitate baxua dagoenetan,
ez dago errepikatzerik, konpontzerik, orrazterik.
Kanpoko egoeren eragina handia da (esate baterako, bezeroak aldez
aurretik duen jarrera).
Kalitatea gure esparruan
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Erabiltzailearekiko harremana zuzena da; tokia eta denbora aldagaiek berebiziko garrantzia dute (zerbitzua jaso orduko zain egon
beharra, erabiltzailearekiko harremanak deserosoak izan daitezke).
Espezifikazioak ezarri eta zehaztea zaila da; ebaluatzeko zehaztasuna ere txikia da.
Jokatzeko modua, hasiera batean, manufakturako enpresen antzerakoa
da: erabilerarako gaitasuna eta erabiltzaileen asetasuna osatzen duten
bereizgarriak identifikatu behar dira, bezeroen behar identifikatuei
erantzuteko diseinua garatu, kalitatearen inguruko ekintzak planifikatu
eta berorien kontrola burutu.
Berriz, Sebastián, Bargueño eta Novok esandakoari jarraituz, zerbitzuak
ematerakoan kalitatea errazteko interesgarriak diren zerbitzuen ezaugarriei, diseinuari eta espezifikazioei buruzko gogoeta batzuk egingo ditugu:
Zerbitzuaren "bezeria erabakiorra" detektatu eta definitu behar da,
nahiz eta noizbehinkako bezeroak alde batera utzi.
Zerbitzua, maila handiagoan edo apalagoan, pertsonalizatu (era
batzuk badaude: hautatu ahal izateko zerbitzuen aukera garatu,
diseinu modularrak gauzatu, zerbitzuak dirauen bitartean zuzeneko
asistentzia erraztu, prezio desberdinean "neurrirako" zerbitzuen
aukera ez baztertu).
Saldu osteko asistentzia garatu eta zerbitzu laguntzaileak izateko
modua erraztu.
Bezeroaren "ongizateari" begira zuzendu zerbitzuaren garapena
(eragozpenak edo kalteak ekiditen saiatu, giroa eta harremana
hobetu, zuzenekoak ez diren ekintzetan ere bai).
Zerbitzua emateko giza harremanak duen garrantzia ikusita, zerbitzua ematen duen erakundeko kideak hezitzea eta motibatzea da
oinarri-oinarrizkoa.
Kalitatea
hezkuntzan

"Kalitateak erabakitzea esan nahi du", Baieztapen hau New York-eko
George Westinghouse Vocational lnstituteko Franklin Schargel irakaslearena da. Sarritan bestelako kezkak ditugu eta nekez etorriko diren
kanpoko aldaketa izugarrien zain egoten gara. Euren eskarmentua zela
medio, Institutu horretan Erabateko Kalitatearen bidetik jotzea erabaki
zuten. Egia esan, arazoa ez da sekula kalitatea; kalitatea hobetzea da
arazoaren irtenbidea.
Hezkuntzan kalitatea aipatzea ez da oraingoa. Izan ere, 60 eta 70
hamarkadetako berrikuntzen leloa kalitatea irakaskuntzan zen. Baina
izenburu horren pean ideologikoki eta pedagogikoki kontrajarriak diren
ideiak daude, "Cuadernos de Pedagogía" aldizkariaren 237. zenbakian
adierazi bezala. Dena ala ezer ez izan daiteke.
Gaur egun, hezkuntzaren kalitatea puntako gaia da, eta ez da harritze-

94

lñaki Murua

koa: kalitatearen kontzeptuak izan duen bilakaera ikusita,
eremu guztíetara hedatu da, eta heziketa ez da salbuespena.

gizartearen

Gairín eta Darder-ek hala adierazi dute: ikastetxeen antolaketa eta kudeaketa puri-purian dagoen gaia da, hezkuntzaren kalitatearen inguruko
eskaerak gero eta handiagoak diren neurrian.
Egungo ikuspegi honi jarraiki, "kalitatea zerbitzuetan" gaiaz Japonian
egindako sailkapenetan irakaskuntza dago (Toshiba-ko H. Mori-renean,

General Research Development Organizationenean). Are gehiago:
FVFC-Kalitatearen Sustapenerako Euskal Iraskundearen bigarren helburua, hitzez hitz, hurrengoa da: "Hezkuntza sisteman kalitatearen
ezarpena bultzatrea"
Dena dela, hezkuntza-rnundutik edota kalitatearenetik at daudenei hezkuntzan kalitateaz zer ulertzen duten galdetuz gero, erantzunak ez dira
bat etorriko. Hala eta guztiz ere, uste horrek ikastetxearen aukeraketa
baldintzatuko du, bertako ikasle izan nahia, dakartzan ondorio garrantzitsu guztiekin. Batzuen ustez, kalitatea ikastetxearen prestigioan datza;
beste batzuen ustetan, dituen baliabide eta bitartekoetan. Askok lortutako
emaitzei erreparatuko die, eta baten batek ikastetxearen helburuei.
Hemengo planteamendua, aldiz, hezkuntzan Erabateko Kalitatea kudea~odlia
izatea da. LABEINek egindako txostenean esan denez, ez da
nahikoa irakaskuntzaren kalitatea (produktuaren kalitatea), irakaskuntzan
kalitatea izatea da helburua (Kalitatearen Kudeaketako sisternak), nahiz
eta ikastetxe batean Kalitatearen Kudeaketa sistema bat aplikatzen bada,
zalantza-izpírik gabe, bertako ikasketa-plana "kalitateduna" izan.
Gaia berriro hartuz, eta lantegi baten eta ikastetxe baten arteko alde
nabaria ukatu gabe, industrian aplikaturiko kontzeptu franko da ikastetxeetan aplikagarri. Ikus ditzagun, bada, heziketan aplikatzen ahal diren
printzipio orokorrak:
Bezeroaren asetasunari begirako funtzionamendua.
Elkar hartutako proiektu amankomuna izatea.
Lidergoa (bi eratan ulertuta: ikastetxean zuzendaritzaren lidergoa,
irakaslearen lidergoa gelan).
Partaide guztien inplikazioa (irakasleak, administrariak, pertsonala,
ikasleak, ...). Konpromezua behar da, laguntza ez baita nahikoa.
Honetaz oso adibide palita ematen da: oiloak gizonari laguntza
ematen dio (arrautzak ematen dizkio), txerria aldiz konprometitu
egiten da (urdaiazpikoa emateko).
Etengabeko hobekuntzaren ikuspegia, Kalitatearen Kudeaketa arlo
guztietan.
Datuetan oinarritzea (Municiok neurtezina ezin daitekeela hobetu
idatzi du, eta neurtze-faltak kalitaterik eza ezkutatzen duela).
Kalitatearen teknikak aplikatzea, baita kalitate gaietan partaideen
heziketa ere.
Kalitatea gure esparruan
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Edonola ere, heziketa langai duen edozein enpresak, zeregin nagusia
akademikoa izan arren, bestelako esparruak ditu: administrazioa eta
mantenua edo laguntza. Gertakari honek Kalitatedun Kudeaketa inplementatzea erraztu dezake, arlo akademikotik hasi ordez administrazioarenetik hasiz gero. Kalitatea hedatzeko modu desberdinak <laude,eta bat
burbuilaren sistema hori izaten ahal da (sail edo arlo batetik hastea). Ez
da kalitatea garatzeko bakarra, eredu gehiago baitago (kaskadan, erakundearen burna abiapuntu duena; mixtoa edo globala, kaskadakoa eta
burbuilarena batzen dituena). Erakunde bakoitzaren arabera erabakiko
da zein den egokiagoa, adituek ez baitute formula orokorrik ematen.
Bezeroarengan oinarritutako kalitatearen ikuspegia ukaezina da, baina
ez da erraza ikaslea bezero gisa hartzea eta hau gainditu beharreko oztopoa dugu. Teresa Maurik hezkuntzan kalitatearen kontzeptua nola ulertzen duen azaltzea interesgarria da; ideia herrialde baterako zein ikastetxe zehatz baterako da baliagarria. Kalitatea zehazten da autore honen
ustez ikasle bati edo ikasle-talde bati heziketa-arloko beharrei erantzuteko behar duten laguntza emateko gaitasunean.
Hezkuntzan, enpresa guztietan gertatu bezala, bezero gehiago dagoela
ez da ahaztu behar. Bezeroaren ikuspegi zabala Erabateko Kalitatean
oinarritutako ereduekin batera dator. Kanpoko bezeroa dago, produkzio-enpresetan errazago edo zailago definitzen dena. Baina kanpoko bezeroa asetzea ez da aski; barneko bezeroaren asetasuna ere lortzen saiatu
beharra dago.
Kontrakorik uste bada ere, bezero bakarra ez da ikaslea. Badaude ikastetxeko langileak eta Administrazioa, barneko bezerotzat har ditzakegunak (batzuetan Administrazioa kanpoko bezerotzat hartzen da). Kanpoko bezeroen artean gurasoak aipatzen dira, baita ikastetxearekin harremana duten bestelako erakundeak ere (unibertsitateak edota bestelako
ikastetxeak, enpresak, ... ). Hauez aparte badugu beste bezero bat,
garrantzitsua, definitzeko zaila eta asko eskatzen duena: gizartea. López
Rupérezek eskolaz orokorrean hurrengoa dio: ezin duela bere baitan
itxirik iraun, gizartean eragina izan dezaketen politikak diseinatu eta
burutzeak inguruan dakartzan ondorioak, epe luzera, bien onerako <lira.
Hau sailkapen posibleetako bat da, ezinbestean orokorra. Kasuan kasukoa aztertu beharko da.
Kalitatea
hezkuntzan:
esperientziak

Hezkuntzaren arloan duela hamar bat urte hasi ziren sartzen Erabateko
Kalitatearen irizpide eta ideiak. Badaude arlo honetan esperientziak,
batzuk gure mundutik hurbil. Hartzen ari den garrantziaz jabetzeko, adibide batzuk emango ditugu:
Erabateko Kalitatearen kudeaketa-eredu batzuk garatu <liramundu
zabalean; horien arabera lanik onena egin duten enpresentzat sariak
antolatzen <lira urtero, baina helburua enpresen autoebaluaziorako
tresna izatea da, hots, kalitatea sustatzea. Garrantzitsuenetako bat
USAko Malcom Baldrige saria da, eta dagoeneko hezkuntza-enpre-
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sen kategoria ere badago. Europan, EFQMk (European Foundation
for Quality Management) egindako ereduan hezkuntzarako egokitzapena egin berri dute.
96ko udan, unibertsitateek antolatu dituzte gaiaren inguruko ikastaroak, UNEDek esaterako "Proyecto de calidad total para Instituciones Educativas". Irailean, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian antolatzen dituen Uda Ikastaroetan, Erabateko Kalitatearen
ikuspegitik egindako ikastetxeen ebaluazioari buruzko esperientziak aurkeztu dira, Elkarte Autonomoko ikastola, institutu eta ikastetxeetan burututakoak, hain zuzen ere.
Elkarte Autonomoan, proiektu desberdinetan, 1997aren hasieran
100 ikastetxe inguru arituko dira, batez ere, EFQM ereduari jarraiki
egindako autoebaluaketaren arloan.
Autoebaluaketaren inguruko lanari ekiteak badu pisuzko arrazoirik.
Hezkuntzaren Kalitatearen Ebaluazioa sistema konplexuagoak ezartzeko lehenengo pausotzat hartu ohi da.
Euskaltegien eremuan kalitateak eragin nabaririk ez du izan, baina ikastoleran, neurri batean gugandik hurbil egon daitekeen erernuan, pauso
garrantzitsuak eman eta ematen ari dira.
IKASTOLA aldizkariaren 96ko maiatzeko 53. zenbakian, Zornotzako
Andra Mari ikastolako lehendakari den Joxean Barreirori eginiko elkarrizketa bat argitaratu zuten, izenburu honekin: "Ikastolako jendearekin
rnirariak egin daitezke kalitate-mailan". Barreiro, Ikastolako lehendakari izateaz gain, American Management Association elkarteko kide da
eta kalitatean kontrolaren ardura darama euskal enpresa garrantzitsu
batean. Aldizkarian esaten denez, bi urtean bere ekipoak aurrera atera
du ikastola kalitate irizpideak erabiliz. Ez dago formula magikorik
Barreiroren ustez, baina hiru faktore garrantzitsu aipatu ditu: Juntako
talde-lana, plan pedagogikoa eta kudeaketa-plana.
Antzeko bidetik, Ikastolen III. kongresuan eztabaidaturiko Plan Estrategikoan giza baliabideen kudeaketaz aritu dira. Bai aurreko kongresuetan, bai oraingoan (datozen urteetarako plana, alegia) kalitatea agertu
da. Ikastolen Elkarteko dokumentuak iturri ditugula, ikus ditzagun adibide batzuk:
Ikastola bezala historikoki identifikatu gaituen xedeetariko bat
Hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza etengabea eta (...) izan direla. ("Gure estrategiaren eguneraketa" txostena, Ikastolen 11.Batzar
Nazionalean 1992ko otsailaren 15ean onartua).
111.Batzarrera aurkeztutako dokumentuen artean, ebaluaketaren arloan
eta ebaluaketa ikertzeko planetan, kalitate osoaren filosofía eta honetaz
aritzen diren erakundeetatik datuak jasotzea aipatu dira.
Beharbada, azpian dagoen ideia nagusia, 1992ko dokumentutik jasotako
hurrengo baieztapenean laburbil daiteke:
Kalitatea gure esparruan
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Uste dugu, aldi berean, gure herri txiki honek aurrera egingo duela,
nazioarteko lehiaketa giro eta sasoi honetan, gure bitarteko nagusia,
euskaldun gizonak eta emakumeak eta -etorkizun hurbilean- euskaldun haur gazteak, alegia gure giza eragilea, kalitatezkoak diren
neurrian.
Kalitatea
euskaltegietan
Euskaltegia,
zerbitzu-enpresa

Orain arte garatutakoa kontutan hartuta, ezin ukatu euskaltegia zerbitzu-enpresa denik. Bakoitzak dituen berezitasun guztiekin, baina, azken
finean, zerbitzu-enpresa. Orain arte agertutako hainbat kontzeptu euskaltegiaren eguneroko jardunarekin estuago lotuta daude:
Erroreak ezin dira zuzendu: geroago konpontzen saiatu arren, gaizki
emandako zerbitzuak ez du soluziorik.
Zerbitzua ematen duen langilea erabat garrantzitsua da: hemen dugu irakaslearen garrantzia, duen prestaketa, motibazioa, ikas irakas-prozesuari
ematen dion erantzuna.
Zerbitzua momentuan ematen da: noiz irakasten dugu, noiz gauzatzen
da heziketa (gazteleraz "hecho educativo" deritzona)?
Egin dezagun hurbilketa bat bezeroez, benetan zehaztu ahal izateko,
kasu errealera jotzea ezinbestekoa izan arren.
Gure munduan, euskaltegienean alegia, barneko bezerotzat irakasleak,
ikastetxearen gainontzeko langileak eta administrazioa har daitezke.
Kanpoko bezeroak, ikasleez gain, jakina, gurasoak izango dira, edo,
hobeto esanda, familiak (gurasoen zeregina ikasle helduak izatean, 16
urtetik gorakoak behintzat, aldatzen ahal da; transmisio-kanpainetan
helburua famili giman euskara erabiltzea da) eta bestelako erakunde eta
enpresak. Azkenik, aurreko puntuan azaldu bezala, ez dezagun ahaztu
guretzat hain garrantzitsua den gizartea.
Bezeroa fideltzearen garrantzia, berau mantentzeko kezka enpresa guztiek dute aspalditik. Zer da, bestela, birmatrikulazioa? Euskaltegien
memorietan, administrazio-mailan, datua eman egiten da, gehiegitan
ondorengo hausnarketarik egin ez arren.

Kurrikulua
berritzea eta
kalitatea:
erlazionaturiko
kontzeptuak
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Orain artekoa aztertuta, dagoeneko urrutiegi gaudela ematen du. Baina
ez gara hutsetik abiatzen eta, nora joan nahi dugun definitzeko, nondik
gatozen eta non gauden jakin behar dugu. Bestela esanda, abiapuntua
egoera erreala da, eta aldatzeko borondatea da ezinbestekoa.
Euskalduntzearen esparruan, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko
Kurrikulua ari da lantzen HABE. Azken finean, kurrikulua kalitateare- ·
kin lotuta dago, ikastetxeetan gertatzen den prozesuen artean baitago.
Beraz, kurrikulua berritzea, aurrerago azalduko ditugun bestelako baldintzak ematen badira, eta kalitatea gauza bera adieraztera datozkigu:
etengabeko hobekuntzak, akatsak ahalik eta gutxien izatea, kanpo eta
barne bezeroa asetzea; beste era batera esanda, irakaskuntza eta ikaskuntza hobetzea, prozesuak hobetuz produktu hobea lortzea, porrota txiIñaki Mutua

kitzea. Schargel irakasleak Westinghouse Institutuan Erabateko Kalitatea aplikatzearen ondorioetako bat kurrikulu berria izan zela adierazi
zuen.
Oro har irakaskuntzan gertatzen dena ikusita (eskola-porrota, aktoreen
partaidetza txikia, gorantz doan norberekeria), aldaketa kulturala beharrezkoa da. Aldaketa hau zailagoa da, baina aldi berean eraginkorragoa,
erakundea hobetzeko estrategiarik potenteenetakoa baita (gogoratu kai-

zenaz esandakoa). Izan ere, aipatua dugun "Cuadernos de Pedagogía"
aldizkariaren zenbakian, kalitatea sartzea hutsean gera daitekeela idatzi
dute, honako baldintzak gertatuz gero: baliabideak gutxi badira, heziketa politikek ez badituzte irakasleriaren jarrerak aldatzen, kultura profesional berria sartzea lortzen ez bada. Aldaketa kulturala behar da, baina
egituren aldaketa ere bai.
Berriztapen kurrikularrerako eginiko planteamendua bide honetatik doa;
prozesua geldoagoa izan arren, horretan eragin behar da. Hala ere, bar
dezagun berriz López Rupérezek esandako puntu bat, gure munduan
argi izatea komeni zaiguna: sistema hobetzeko ez da nahikoa programak
edo kurrikuluak errefonnatzea. Hori irakaskuntza formalean ikusi dugu.
Kalitatea benetan hobetzeko ikastetxeen kudeaketa hobetu behar da.
Erreforma orokorra behar da, ikastetxea, euskaltegia giza erakunde gisa
hartuta: hori dela eta, pertsonak, baliabideak, prozesuak eta emaitzak
modu eraginkorrean kudeatu behar ditu. Autore berak, zentzu zabalagoan, nahiko sistema konplexuetan, eta halakoxea da gure kasua, kalitatea sistemaren elementu bakoitzaren ekintzaren eta beren arteko interakzioen produktua dela adierazi du. Hau dela medio, kalitatea hobetzeko
kudeaketa hobetu behar da.
\ Horregatik, kurrikulu berriak bide horretatik egin behar du aurrera,
1heziketa-arloko eta terminologian aldaketa txikietan gera ez dadin.
Egungo edozein erakunde modernoren xedea izan behar du kalitatearen
bila joateak. Hau honela, kurrikuluak hausnarketa-prozesua izan behar
du, heziketaren bidez inguruko errealitateari egoki erantzuteko berriztapenera eramango gaituena. Ohartu berriz prozesuez mintzatzen garela
, eta ez produktuez. Ikuspegi dinamikoa da, ez estatikoa.
Dena dela, kalitatea oinarritzen deneko puntuetako bat proiektua da,
nahiz eta gizartean hezkuntza-proiektuari behar besteko garrantzirik
eman ez. Enpresa batek zer izan nahi duen definitu behar du. Are gehiago, kalitatearen bidetik arrakasta lortu duten enpresen adibideetan,
azken helburua ezaguna zen esaldi batez laburtzen zen. Beraz, kalitatedun hezkuntzan proiektua egon badago (Joxean Barreirok esandakoa
gogoratuz) eta, alde honetatik, kurrikuluak, edo hobeto esanda, kurrikuluaren berriztapenak, badu berebiziko garrantzia. Ikastetxearen Kurrikulu Proiektua burutzeko, bezeria, ingurua eta gizartea hartu behar dira
kontutan, eta horrek kalitatearekin zerikusi estua du. Kurrikulu irekiaren
proposamena bide horretatik doa. Hala ere, euskaltegien, eta oro har
euskararen eta euskal gizartearen egoeraren aurrean, bezeria erabakio-
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rrari erreparatu eta horri baino ez erantzutea diskutigarria da oso, nahiz
eta kalitateaz esan duguna ahaztu ez: guztiei erantzun nahi izatea porroterako bide ziurra da. Irtenbideetako bat, kurrikulu irekiaren aldeko
apustua da, kasuan kasuko behar zehatzei erantzunez.
Kurrikulu berriaren proposamenean, berorrek ikaslearengan oinarritua
behar duela izan esaten dugu. Protagonista ikaslea da. Schargel irakasleak zuten helburuetako bat horixe zela esan zuen. Irakaskuntza -arloko
adibide argia jarri zuen: aurreskolan ikaslea da protagonista, egiten duena; ikuspuntua hezkuntza- prozesua aurrera doan heinean aldatu egiten
da. Gertaera hori ez da USAn bakarrik ematen. Langilearen eta ikaslearen arteko parekotasuna jar daiteke, langileaz erantzukizuna duena,
motibatua behar duela izan,. .. esan dugunean. Beste era hatera esanda,
ikaslea autonomoa izan dadila da helburua.
Autonomiaren kontzeptua argi dago kurrikulu berrian, maila desberdinetako autonomia gainera: ikastetxearen autonomia, irakaslearena, ikaslearena. Lekuonaren ustez, autonomia, berez, hezkuntza-kalitatearen
ezaugarrietako bat da. Autonomiaren eta kalitatearen arteko lotura argia
da. Zentralizazio eta zurruntasunaren aurrean (emaitzak, balorazioa,
kontrola), deszentralizazioa eta malgutasuna potentziatzen dira: prozesuen eta baliabideen kudeaketa, bai maila orokorrean, bai kurrikulu-mailan. Edonola ere, autonomiak hezkuntza-oinarri sendoak behar ditu
benetakoa izan dadin.
Lehen berriztapena aipatu dugu, kalitatea komunitateko kide guztiek
bereganatutako prozesuaren emaitza dela uste baitugu. Kanpotik ezarritakoa eta norbereganatu gabeko erabakiaren ondoren porrota ziurra da,
maila orokorrerako jadanik esan dugun legez. Prozesuari erreparatzea
garrantzitsua da, hala kurrikuluan nola kalitatean. Ikastetxearen Proiektu Kurrikularra eta Kalitate Manuala parekatuz, erakundetik at <lauden
adituek egiteak ez du balio: norbereganaturik ez badago, aldaketak
berez ez du aurrera egingo.
Kurrikulu-proposamen
berrian, kalitatearen planteamenduarekiko
lotura-puntu gehiago aurki dezakegu. Kalitatearen gaian, kontzeptuaren bilakaera historikoan hurrengoa aipatu dugu: azken produktuaren
kontrol hutsetik kalitatearen bermetasunera jo izan da, diseinuaren
kalitateari arretaz erreparatuz, Erabateko Kalitatearen Kudeaketari
dagozkion ideietara iritsi arte. Kurrikuluan, produktuari ezezik prozesuari ere erreparatu behar zaiola esaten da. Ebaluazio-mailan, hasierako ebaluazioa eta ebaluazio formatiboa indartzea aipatzen da, prozesuaren ebaluazio bezala (kalitatea prozesuan, pauso bakoitzean, prozedura bakoitzean) eta ez izatea ebaluazio sumatiboa nagusi eta bakarra,
lortutako azken produktua ebaluatuz (balio du/ez du balio, kalitatea
espezifikazio bezala, araudia betetzea). Ez da kontua azken ebaluaziomota hau egin behar ez dela; produktuen kalitatearen kontrol estatitiskoa ere egin egiten da, baina ez da kalitatedun kudeaketaren oinarri.
Halaber, kurrikulu-proposamen berrian ebaluazioak, garrantzitsua iza100
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teaz gain, ikasleen ebaluazioa gainditu egiten du. Dimentsioanitza da,
elementu kuantitatibo eta kualitatiboak bilduko ditu, huts egin eta
konpon daitezkeen arloak aurkitzeko balioko du, hots, kalitaterik
gabeko arloak aurkitzeko.
Lanean zehar, paradigma-aldaketa aipatu dugu. Kalitateaz zein kurrikuluaz ari garelarik, heziketa ezinbestekoa da. Galganok pertsona zientifiko txiki bihurtzeak duen izugarrizko eragina aipatu du. Larsen-Freeman-ek irakaslana zientzia eta artearen konbinazioa dela idatzi du; irakaslea artistarekin konparatu du, pintura-paletako koloreak irizpidez
konbinatzen dituzte biek. Bi ideiak antzekoak direlakoan gaude, heziketaren behar ukaezina azpirñarratu dute. Berriz ere Galganok idatzitakora
joz, nork bere burua hobetzeko gogoa eta borondatea izatea da garrantzitsua. Heziketa motibatzeko modua izan daiteke eta kalitatedun zerbitzurako ezinbestekoa pertsonalaren motibazioa da. Argudioak errepikatzea izan arren, zerbitzuetan, eta ondorioz irakaskuntzan, _giza baliabideen kudeaketaren garrantzia azpimarratuko dugu. Trakaslegoari dagokionez, heziketa-eredu eraikitzaileari erantzuteko era izaten ahal da;
kÚrrikuluan horixe da planteaturiko eredua. Horren arabera, heziketa::-I!ta~eriata
baino garrantzitsuagoa da.
Badago kalitatearen ikuspegitik euskaltegietan aplikagarri den ideia
gehiago. Elkarlehiari erantzun behar zaiola esan ohi da. Ikastetxeen
arteko elkarlehia egon badago, baina hori garatzea artikulu osoetarako
gaia denez, jo dezagun elkarlehiaren beste arlo batera. Euskara ikasteak gure gizartean badu konpetentzia izugarria, bestelako eginkizunak
oro har eta hizkuntzak ikastea zehazkiago. "Merkatu" horretan sarriegi
galtzaile ateratzeak saiakera handiagoa eskatzen digu. Ildo beretik
aurrera eginez, kalitatean bezeroaren aurreikuspenak bete eta gainditzea aipatzen denean, aipa dezagun euskaltegietan hizkuntza "soila"
baino gehiago irakasten dela. Ez gara azpiko kurrikuluez (ikaslegoa
neurri handiagoan ala txikiagoan euskaltzaletzea, gehienbat) edo kultura hutsez ari, horrez gain ematen dugun eta eman dezakegun balio
erantsiaz baizik: ikaslea autonomo egiten dugun heinean, gaitasun
horiek bizitzan baliagarri suertatuko zaizkio, hau da, adituek "ikasten
ikasi" deritzotena. Ez da horren berria; esate baterako, euskaltegian
idazteko prozesua lantzeak beste esparru batzuetan ikaslearen lana
erraztu egingo du, garatzen edo lantzen dituen estrategiak euskaltegitik
~ at erabili ahal izango ditu, ...
Kalitatedun
Kudeaketako
irizpideak
sartzeko sortzen
diren arazoak

Arazoak badaudela ez dugu ukatuko: prozesua ez da erraza eta pazientzia behar da. Kalitateak, kurrikuluak, prozesu geldoa planteatuko dute,
ez dituzte arazo guztiak konponduko eta eraginkorra izateko pentsaera
aldatzea eskatuko.
Hasteko, ikastetxea ez da lantegia, horrek dituen ondorio guztiekin.
Lanaren izaerari berari gagozkiolarik, produktua ez <liraikasleak, hezkuntza baizik. Baieztapen honek aldaketa ugari sortaraziko ditu, esate
baterako, ebaluazioaren baitan.
Kalitatea gure esparruan

101

Bestalde, irakaskuntza planifika daiteke, antolatzen ahal da. Ikaskuntza,
ordea, ez, oinarri psikologikodun mekanismo konplexua baita. Azken
finean, ez dugu ahaztuko ikas-irakas prozesuetan dihardugula.
Bezeroa kontzeptua erabiltzera ez gaude ohituta, ez irakaskuntzan, ez
administrazioan. Bezeroak eskatutako kalitatea ulertzea zaila da, zailagoa oraindik zerbitzuetan gertatzen denez ukiezintasuna ematen denean.
Biziki lagunduko ez gaituen beste faktore bat: motibatzeko eta pizteko
bide urriak. Hala ere, motibazioa ezinbestekoa da. Honez gain, giza faktoreen barnean, ikasleak berarengan egiten den ekintzari ematen dion
erantzuna sartu ahal dugu.
Gaitzespena ekiditea garrantzitsua da. Prozesua egokitzea ez da nahikoa, izenak eurak enpresa zehatzari egokitzea ere interesgarria izan daiteke. Maila arruntean kalitateaz mintzatzea, maiz, enpresa japoniarren
estiloa inposatzea dela ulertzeko arriskua dago eta.
Kalitateak ez duela kostuen gehiketarekin lotura zuzenik aipatzen da,
eta bezeroaren asetasuna handitzeko ez dela ezinbestekoa baliabideak
gehitzea. Horrekin batera, kalitaterik ezaren kostuak analizatu behar
direla esan ohi da. Irakaskuntzan kalitaterik ezaren kostuak nekez kuantifikatuko ditugu, baina zerbitzuan egindako erroreek kostua badutela ez
dugu ahaztu behar. Dena dela, aurrera egiteko bitartekoak, baliabideak
jani. behar dira. Gutxienez, heziketarako talde-lanerako denbora behar
da. Diskurtsoa, baliagarria eta koherentea izan arren, ez da nahikoa
aldaketa eman dadin.
Bukaera gisa

Zailtasunak zailtasun, gizarteari era egokian erantzun ahal izateko aldaketa ezinbestekoa da. Gainera, inguruan dagoen kulturak bultzaturiko
aldaketa da. "Eskola eraginkorra" zer den diskutigarria den arren (aditu
batzuek dagoenentz ere zalantzan jartzen dute, Echeparek aipatutako De
Miguelek esate baterako) kudeaketarekin lotura duela ematen du, eta
erakunde inteligentea ikasten duena dela ondorioztatzen da. Hobetzeko
planifikatu behar dugula ez dago ukatzerik. Denbora eta pazientzia
behar dira, adi eta zabalik egon, ez baikara perfektuak eta kanpotik asko
daukagu ikasteko. Terminologi mailan aldea egongo da, zerbitzua ematen duten enpresak gara, ordea. Horregatik ingurunetik eta besteen esperientziatik ikasiko dugula ziurra da.
Dinarnikotasuna behar da, berritzea izan behar dugu helburu eta ez
iraultza. XXT. mendearen atarian, azkar eboluzionatzen duen munduan
(eta kalitatearen gaia bera dugu adibide) ez dago geldi egoterik, arazoei
aurrea hartuta, orain artekoa ahaztu gabe baina aurrera begiratuz. Beharbada, Williams eta Watson-ek diotenez, gutxienekoa izena da, benetan
garrantzitsua eskolak (euskaltegiak) oinarrizko helburuak argi izatea da
koska: nora joan nahi den jakin, helmuga horietara iristeko estrategiak
garatu eta hobetze bidean egiten dena ebaluatu.
Bukatzeko, hiru iritzi aipatuko ditugu. Municiorena lehendabizikoa:
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eskola ez inteligenteak balio ez duten edota gaizki dauden ekintza-rnordoa errepikatzen du; ikasten ez duen eskolak urtero-urtero eskema berberak errepikatzen ditu eta arazo berberak planteatzen ditu.
Hitz hauek, Deming-en ikaskuntza sakonaren printzipioaz lotuko ditugu:" Eskarmentu soilak ez du ezer irakasten. Esperientzia ulertzeko
oinarria emango duen teoriarik izan ezean, ez dugu inoiz esperientzia
bilduko. 30 urte pasa eta urte bera 30 aldiz errepikatuko dugu.
Hirugarrena, ABB enpresako goi-exekutiboa den Bert Olof Svanholm-ena. FVFC-Kalitatearen
Sustapenerako Euskal Iraskundearen Patronatuaren bi lera batean eman zuen hurrengo aholkua: "Segi aldatzen. Aldatu beharrik sumatzen ez duzuen egunean hasiko da bukaera",
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