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Avaliação das aprendizagens 

dos Alunos no Quirguistão: 

estado actual e perspectivas



Etapa em que estamos

(no que concerne a objectivos 

educacionais) 
Existem:
 Sistema tradicional de avaliação (escala de 

5 pontos)
 Centro Nacional de Testes junto à MON da 

RQu
 Avaliação Independente - ORT
 Pesquisas periódicas no âmbito de 

Programas Internacionais e Nacionais 
(PISA, NOODU)
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Etapa em que estamos

(no que concerne a objectivos 

educacionais)

Sistema de avaliação existente:

 Principalmente são avaliados os conhecimentos dos alunos

 Aplica-se a classificação de 5 pontos

 Formalismo na avaliação – sistema centrado na obtenção de 
maior número de alunos de distinção, vencedores das 
Olimpíadas escolares

 Nota é um instrumento de estimulação, controle ou punição 
dos alunos

 Avaliação não contribui plenamente para o desenvolvimento 
de uma atitude responsável dos alunos em relação à sua 
educação 



Etapa em que estamos

(no que concerne a objectivos 

educacionais)

Centro Nacional de Testes:

 Alunos finalistas são testados em 8 

disciplinas

 É controlado o grau de aproveitamento em 

disciplinas curriculares

Os testes são efectuados numa base 

voluntária

 Escolas Superiores não levam em 

consideração os resultados dos testes



Testes Nacionais

Pontos positivos

– Agência Independente

- Testes numa base voluntária

- Admissão ao ensino universitário gratuito (orçamental) 
com base em resultados da ORT (alto grau de 
confiança, diminuição da corrupção)

Pontos negativos:

- Centrados no pensamento lógico

- Fraco relacionamento com programas curriculares

- Desenvolvimento do pensamento de tipo “palavras 
cruzadas”



PISA e NOODU

PISA 2006, 2009

 Foi avaliado segundo os padrões 
internacionais o nível de literacia 
funcional, em matemática e ciências 
naturais

 Ficámos com um 57º lugar entre os países 
participantes da NOODU 2007, 2009 

– conformidade com os padrões nacionais

- Indicadores igualmente baixos



Abordagens à avaliação da 

qualidade da educação:

Qualidade correspondente a:

Custo da educação

 Padrões educacionais

 Expectativas de consumidores



Alteração da metodologia de 

avaliação da qualidade do produto
Etapas:

1. Avaliação da qualidade do produto final – Sistema de 
F. Taylor, 1905

2. Organização do controlo sistemático - Cartas de 
Controlo Shewhart, 1924-1950

3. Controlo total segundo os módulos – A.W. 
Feigenbaum, 1950-1979

4. Planificação deliberada da qualidade e atendimento 
aos interesses da Sociedade -1980-1989

5. Tentativas de padronização – desde os anos 90 até os 
dias de hoje



Etapa em que estamos

(no que concerne a objectivos 

educacionais)

O Quirguistão pretende alcançar um novo nível de 
avaliação:

 Em 2 municípios das 7 regiões, numa base experimental 
foram ensaiadas novas abordagens à avaliação 
(avaliação diagnóstica, formativa e sumativa)

 Foi desenvolvido e ensaiado o novo modelo de exames 
finais.

Foi criado um potencial no domínio da avaliação (50 
treinadores de avaliação formativa, 70 autores de testes 
da nova geração, 525 testes orientados para a 
determinação da competência dos alunos)



Objectivos visados

Na etapa actual:

 Criação de um quadro jurídico-legal do novo 
sistema de avaliação

 Aumento do potencial dos peritos no domínio da 
avaliação

 Realização de pesquisas científicas no domínio 
da avaliação

 Создание независимой службы (агентства, 
центра, отдела) по оцениванию

 Elevação dos níveis de qualificação dos 
administradores e professore



Objectivos visados

(no domínio educacional)

A avaliação transforma-se em um SISTEMA 
consequente único, orientado para a elevação 
da QUALIDADE da educação
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Problemas que enfrentamos

 Certa incompreensão dos problemas da avaliação 
entendida como instrumento de medição e elevação 
da qualidade

 Falta da estratégia que permita pesquisar e 
implementar novos métodos de avaliação a nível 
nacional

 O conteúdo da formação e reciclagem do corpo 
docente não corresponde ao conceito de Novo 
Sistema de Educação
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Problema a ser discutido

Como criar um sistema de avaliação único que seja 
adequado aos novos objectivos educacionais?

 Conteúdo da avaliação

 Instituições de avaliação

 Quadros que procedam à preparação e 
realização da avaliação

 Órgãos de gestão do Sistema de Avaliação
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