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Apie projektą

 
Naujienų portalas lrytas.lt pristato

„Lietuvos mokytojas 2023“ projektą,
kurio metu savo simpatijas ir padėkas

mylimiausiems švietimo bendruomenės
nariams galės išreikšti kiekvienas
lankytojas tiesiogiai balsuodamas

specialiai projektui sukurtame
puslapyje.

 
Kiekvienas savo gyvenimo kelyje

sutinka vedlį – mokytoją, kuris padeda
atrasti ir geriau pažinti pasaulį bei save.



Projekto tikslas – parodyti mokytojams, kad jie
prisimenami ir yra svarbūs ne tik per Mokytojų

dieną ir prieš/po egzaminų. 
 

Švietimo prieinamumas kiek sumenkino požiūrį į
proceso svarbą, todėl portalo Lrytas.lt siekis –

sugrąžinti mokymo temas į aukštas pozicijas, taip
padrąsinant jaunus žmones rinktis mokytojo

profesiją, o dirbantiems mokytojams patvirtinti, kad
jų įdėtas darbas ir atsidavimas turi išskirtinę prasmę

bei yra be galo vertinamas.

Projekto tikslas



Balsavimas ir nominacijos

ikimokyklinio ugdymo mokytojas
pradinių įstaigų mokytojas
vidurinio ugdymo mokytojas
neformalaus ugdymo mokytojas
švietimo pagalbos specialistas
švietimo lyderis
specialus apdovanojimas - specialistams,
dirbantiems su išskirtinai jautriomis grupėmis –
2021-ųjų vasarą Lietuvos sieną kirtusių migrantų bei
nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikais.

Lietuvos mokytojus nominuoja ir renka portalo lrytas.lt
lankytojai specialiame projekto puslapyje. Balsavimo
rezultatai bus sumuojami kartu su Komisijos balsais.

Projekto nominacijos:



Projekto turinys

GEROSIOS PATIRTYS
 

Ambicinga ir skambi idėja „Mokytojas – prestižinė profesija iki
2025 m.“ – jau virto realybe? Apie prestižinę mokytojo

profesiją ne vien kalbomis. Skaudulių pripildytą viešąją erdvę
lrytas.lt keis gerais pavyzdžiais, pasiekimais, temomis apie

dabarties ir ateities kartų mokyklą bei mokytojus.
 

Griaukime mitus ir parodykime tikruosius mokytojus – šią
profesiją pasirinkusius ateities lyderius. Sugriauti mitus

padės tik tikros istorijos, iš pirmų lūpų. Eteryje – mokytojai.
 
 
 



Projekto turinys

DĖMESYS ŠVIETIMO LYDERIAMS
 

Verslininkų pasiekimai, sėkmės istorijos, mokslininkų
laimėjimai nuolat sulaukia dėmesio ir pagyrų, nors mokytojas
laimi kasdien. Laimi išmokęs vaiką, išklausęs ir atradęs kelią į
jo širdį, padėjęs rasti jo sėkmės formulę. Savo mokytojus lig
šiol prisimena ir išskirtinius talentus turintys ar pasiekimus

pademonstravę žmonės ir tai įrodymas, kokia mokytojo galia.
 

Žymių žmonių istorijos apie jų gyvenime didžiausią
pėdsaką palikusius mokytojus padėjusius atrasti savo

ateities kelią.
 



Lrytas.lt ir švietimas

Kartu su VDU https://www.lrytas.lt/zyme/is-mokytojo-
uzrasu 
Kartu su Mokosi.lt https://www.lrytas.lt/zyme/mokosilt
https://www.lrytas.lt/zyme/studijos-ir-karjera
https://plus.lrytas.lt/sauniausias-mokytojas-2021/

Konkurso puslapyje apsilankė 242 724 unikalių lankytojų
Dalyvių - 163
Balsų - 42 918
Straipsnių - 32  https://www.lrytas.lt/zyme/sauniausio-
mokytojo-rinkimai. Jų vidutinis skaitomumas - 10 294

Lrytas.lt kiekvienais metais rengia įvairius projektus, skirtus
švietimo temoms:

Didžiausios sėkmės sulaukęs projektas „Šauniausio Lietuvos
mokytojo rinkimai":

https://www.lrytas.lt/zyme/is-mokytojo-uzrasu
https://www.lrytas.lt/zyme/is-mokytojo-uzrasu
https://www.lrytas.lt/zyme/mokosilt
https://www.lrytas.lt/zyme/mokosilthttps:/www.lrytas.lt/zyme/studijos-ir-karjera
https://plus.lrytas.lt/sauniausias-mokytojas-2021/
https://www.lrytas.lt/zyme/sauniausio-mokytojo-rinkimai
https://www.lrytas.lt/zyme/sauniausio-mokytojo-rinkimai


Projekto turinys

PROJEKTO TURINIO PARTNERIAI
 

Projekto turinį išskirtinėmis istorijomis, gerosiomis patirtimis
ir svarbiausiomis temomis papildys „Lietuvos mokytojas

2023" partneriai :
 



Projekto reklama

PROJEKTO
REKLAMA
PORTALE

Kuriami specialūs
reklaminiai skydeliai,

kviečiantys
registruotis konkurse

bei balsuoti už
šauniausią pedagogą. 

PROJEKTO REKLAMA
SOCIALINIUOSE

TINKLUOSE

Aktyvi projekto reklama
Lrytas.lt socialiniuose
tinkluose „Facebook"

(virš 500 tūkst. sekėjų)
bei „Instagram" (40

tūkst. sekėjų).

PROJEKTO VIEŠINIMAS
DIENRAŠTYJE

„LIETUVOS RYTAS"

Įdomiausių pokalbių su
pedagogais

publikavimas žurnale
„Savaitgalis" bei

projekto reklaminiai
puslapiai.



Rėmėjo reklama

TIKSLINGA RĖMĖJO
REKLAMA PORTALO

APLINKOJE

Svarbiausias auditorijas
pasiekianti kliento
reklamos skydelių

kampanija portale - prie
projekto turinio bei visoje
portalo aplinkoje. Kliento

logotipas integruotas į
savireklaminius projekto

reklaminius skydelius.
 

RĖMĖJO REKLAMA
SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Lrytas.lt socialiniuose
tinkluose „Facebook" (virš

500 tūkst. sekėjų) bei
„Instagram" (40 tūkst.

sekėjų) talpinami projekto
savireklaminiai skydeliai,

kuriuose integruotas rėmėjo
logotipas.

RĖMĖJO REKLAMA
DIENRAŠTYJE „LIETUVOS

RYTAS", KONKURSO
PUSLAPYJE IR RENGINYJE

Integruotas rėmėjo
logotipas projekto
savireklaminiuose

„Savaitgalis" puslapiuose,
portale esančiame

konkurso puslapyje bei
apdovanojimų renginyje.



Lrytas.lt socialiniuose tinkluose

Lrytas.lt Facebook

Sekėjai: 
daugiau nei 550 tūkst.
Vid. reach per mėnesį: 

1,6 mln.
Vid. nuorodų paspaudimų

kiekis per mėn.: 10 mln.
Vid. reach storių per mėnesį:

90 tūkst.
Auditorija: 

68% moterys, 32% vyrai

Lrytas.lt Instagram

Sekėjai:
Daugiau nei 31 tūkst.

 
Vid. reach per mėnesį:

32 tūkst.
 

Auditorija: 
70% moterys, 30% vyrai

Lrytas.lt Youtube ir
Linkedin

Youtube
 Sekėjai: 58,5 tūkst.

 
Linkedin 

 Sekėjai: 1 444



Vidutinė dienos
auditorija

Portalas lrytas.lt pagal
vidutinę dienos auditoriją
užima trečiąją vietą.

Rugpjūčio mėnesį portale
apsilankė daugiau nei 1mln.
140 tūkst. skaitytojų iš
visos šalies!
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Perversti puslapiai
portale

Portalas lrytas.lt yra
lyderiaujančioje, antroje,
vietoje pagal puslapių
(straipsnių) pervertimus.

Tai rodo, jog straipsniai yra
įdomūs, skaitytojai perverčia
po kelis straipsnius per
apsilankymą.

DUOMENYS: GEMIUS EXPLORER 2022 SPALIS
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Vidutinis lankytojo
praleistas laikas

Portalas lrytas.lt pagal
vidutinį praleistą laiką taip
pat išlieka antroje vietoje.

Ilgas praleistas laikas
portale rodo, jog turinys
yra įtraukiantis bei
prasmingas.

DUOMENYS: GEMIUS EXPLORER 2022 SPALIS
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