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Tikslas 

• Automatizuoti programų savianalizių suvestinių ir 
vertintojų ataskaitų parengimą.  

• Savianalizių duomenų ir programų įgyvendinimo 
kokybės išorinio vertinimo duomenų surinkimas, 
apdorojimas ir susisteminimas.  
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Prisijungimas 

Įstaigų atsakingi 
darbuotojai jungiasi prie 
sistemos su savo 
paskyros prisijungimais. 

Vartotojui pamiršus 
slaptažodį galima 
pasinaudoti “Pamiršote 
slaptažodį” funkcija 

Kiekvienai įstaigai sukuriama 
individuali paskyra 
informacinėje sistemoje. 
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Vartotojo profilis 

Vartotojas prisijungęs prie sistemos gali atnaujinti įstaigos informaciją, pasikeisti 
prisijungimo prie sistemos slaptažodį, bei susipildyti įstaigos duomenis, kurie yra 
atvaizduojami savianalizėse ir vertinimo ataskaitose. 4 



Savianalizės įstaigai 

Įstaigos savianalizių sąraše rodomos jau atliktos savianalizės. 

Galima filtruoti sąrašą pagal savianalizės pavadinimą. 

Kiekviena įstaiga gali atlikti savianalizę pasirinktam posričiui spaudžiant mygtuką – 
“Pridėti”. 5 



Nauja savianalizė 

Įstaiga gali bet kada susikurti savianalizę pasirinktam posričiui. 
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Savianalizė peržiūra 

Savianalizės peržiūros lange rodoma pagrindinė informacija: posritis ir būsena. Taip pat 
galima pradėti/tęsti savianalizės pildymą. 
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Savianalizės pildymas 

Įstaiga užpildo prašomą informaciją apie kiekvieną kriterijų. 
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Savianalizės pildymas 

Kiekvienas kriterijus turi būti įvertinamas balais nuo 1 iki 10. 
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Išorinio vertinimo savianalizės 

Išorinio vertinimo savianalizių sąraše yra galimybė filtruoti pagal: savianalizės būseną, 
vertinimo būseną, vertintoją bei švietimo posritį. 
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Išorinio vertinimo savianalizės 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras per sistemą siunčia užklausimus 
įstaigoms dėl savianalizių atlikimo nurodydamas atlikimo terminą. 

Šiame sąraše matomi visi įstaigai priskirti išoriniai vertinimai, su nurodytais atlikimo 
terminais, bei savianalizių ir vertinimų būsenos. 
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Savianalizės ir vertinimo peržiūra 

Peržiūros kortelėje pateikiama tiek savianalizės, tiek vertinimo būsenos. 

Galima pildyti/tęsti savianalizės pildymą. Taip pat išoriniam vertinimui priskirti kurią 
nors iš įstaigos anksčiau atliktų savianalizių pagal nurodytą posritį. 12 



Savianalizės ir vertinimo peržiūra 

Paspaudus mygtuką “Patvirtinti savianalizės užbaigimą” deklaruojama, kad įstaiga 
atliko paskirtą savianalizę ir informacija jau nebebus koreguojama. 

Analizės informacija tampa pasiekiama Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centro atstovams, bei priskirtiems vertintojams. 
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Savianalizės ir vertinimo peržiūra 

Atlikus savianalizę matomas įstaogos rezultatų palyginimas su viso posričio rezultatais 
pagal strategines vertinimo sritis. 14 



Savianalizės ir vertinimo peržiūra 

Atlikus savianalizę matomas įstaigos rezultatų palyginimas su viso posričio rezultatais 
pagal kokybės užtikrinimo ciklo etapus. 15 



Klausimai 
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