
Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių lankomumo 

stebėsena 

 

Atlikta 2022 metų paskutinio ketvirčio Nacionalinei švietimo agentūrai priklausančių SMP 

lankomumo analizė.  Apžvelgti duomenys 2022 m. spalio – gruodžio mėn. laikotarpiu.  

Pateikiami šių NŠA priemonių  duomenų rezultatai: 

1. Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai 

2. Geografija 9-12 kl. (9-10 kl. atnaujinta) 

3. Istorija 9-12 kl. (Istorija 9-10 kl. atnaujinta) 

4. Lietuvių kalba ir literatūra 9-12 kl.  

5. Matematika 11-12 kl. 

6. Dorinis ugdymas 

7. Sauga ir sveikata 5-8 klasėms 

8. Lietuvių kalba 7-8 klasėms 

9. Geografija 6-8 klasėms 

10. Gamtos mokslai 5-6 klasėms 

11. Gamtos mokslai 7-8 klasėms 

12. Lietuvių kalba 5-6 klasėms 

SMP naudotojai 

 

Daugiausiai naudotojų sulaukė skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos lietuvių kalbai mokytis.  
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SMP naudotojai (2022 m. spalis, lapkritis, gruodis)

SMP naudotojai (2022 m. spalis, lapkritis, gruodis)



Auditorijos geografiniai rodikliai: 

Šalys 

Nacionalinės švietimo agentūros priemonės naudojamos įvairiose pasaulio šalyse. Daugiausiai 

naudotojų visos priemonės turi Lietuvoje, tačiau nemažai priemonių naudojamos ir svetur: 

Indonezijoje, JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, 

Prancūzijoje, Lenkijoje. Kai kurios priemonės turi naudotojų Ispanijoje, Belgijoje, Airijoje, 

Vengrijoje, Austrijoje, Kinijoje, Danijoje, Kanadoje ir Brazilijoje.  

SMP „Lietuvių kalba 5-6 klasėms“ naudotojų pasiskirstymas pasaulio žemėlapyje 

 

Nors pagrindinis naudotojų koncentras yra Lietuvoje, akivaizdu, kad NŠA skaitmeninės mokymo 

priemonės yra naudojamos įvairiose pasaulio vietovėse. 

Miestai 

Daugiausia priemonės naudojamos didžiuosiuose Lietuvos miestuose:  

1. Vilnius (visos SMP) 

2. Kaunas (visos SMP) 

3. Klaipėda (visos SMP) 

4. Šiauliai (beveik visos priemonės) 

Kiti miestai pasiskirsto įvairiau, bet didesnis lankomumas išlieka šiuose miestuose: Alytuje, 

Marijampolėje, Mažeikiuose, Jonavoje, Kaišiadoryse. Naudotojų skaičius tiesiogiai priklauso nuo 

gyventojų skaičiaus vietovėje. 

 



 

 

Auditorijos naudojamos technologijos: 

Įrenginiai 

Beveik visos NŠA skaitmeninės priemonės daugiausiai naudojamos mobiliuosiuose įrenginiuose (9 SMP), tik 

trys priemonės („Gamtos mokslai 7-8 klasėms“, „Matematika 11-12 kl.“ ir „Lietuvių kalba 7-8 klasėms“) 

daugiau naudojamos dirbant kompiuteriais. Akivaizdu, kad mobilieji įrenginiai itin dažnai naudojami 

mokymo(si) veikloje. Mažiausiai naudojami yra planšetiniai įrenginiai. 

 

 

 

SMP „Gamtos mokslai 7-8 klasėms“ naudotojų skaičius Lietuvos 
miestuose

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys Alytus Jonava Marijampolė Mažeikiai

Įrenginių naudojimas SMP „Geografija 11-12 kl.“

Mobilieji Kompiuteriai Planšetės



Naršyklės 

Visos 12 NŠA skaitmeninių priemonių naudojamos skirtingose naršyklėse. Populiariausia visų priemonių 

naršyklė yra „Chrome“, kiek mažiau naudojama „Safari“, dar rečiau „Edge“, „Firefox“, „Opera“. 

 

Informacijos duomenys: per kokius kanalus dažniausiai pasiekiama SMP 

Visos NŠA skaitmeninės priemonės (vienintelė SMP „Gamtos mokslai 7-8 klasėms“ dažniausiai ieškoma 

tiesiogiai) dažniausiai randamos naudojant natūralią paiešką (per „Google“, „Bing“ ar kt.). Kitas populiarus 

būdas – tiesiogiai per SMP nuorodą. Rečiau naudotojai atranda SMP netiesiogiai – spustelėję nuorodas 

kitose svetainėse ar socialiniuose tinkluose. 

 

SMP „Sauga ir sveikata 5-8 kl.“ naudotojų naršyklės
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SMP „Istorija 9-12 kl.“ paieškos būdai

Natūrali paieška Tiesiogiai Netiesiogiai Soc. Tinklai


