
 
     

 
 

 Mokymai organizuojami įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės  

vietos plėtros 2016- 2022 m. strategiją (toliau - VPS) 

 

Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje  

bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e 

Mokymų programa: 

  

I dalis (IT saugumas paprastai) 

Lektorius: Anton Tiunin 
 

08.40 – 09.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava 

09.00 – 09.40 Darbo vietos saugumas. Darbo vietos apsauga nuo pašalinių; standartinės Windows 

apsaugos priemonės; duomenų saugumas; duomenų praradimo rizikos; būdai apsaugoti jautrius duomenis; 

duomenų šifravimas.  

09.40 – 10.20 Kompiuterio apsauga. Saugūs slaptažodžiai, jų sudarymas; slaptažodžio „stiprumo“ 

testavimas.  

10.20 – 11.00 Virusai ir kitos grėsmės. Virusų atsiradimas; kenkėjiškos programinės įrangos tipai, 

plitimas ir prevencija; internetas; pavojai internete; patarimai saugiam naršymui internete; apsaugos 

sprendimai internete (programinės įrangos atnaujinimas, antivirusinės programos); naršyklių nustatymai.  

11.00 – 11.15 Pertrauka 

11.15 – 11.55 Socialinė inžinerija. Socialinė inžinerija – kas tai?; „Phishing‘as“ (apgavikiškų elektroninių 

laiškų ir programų atpažinimas); DOS atakos.  

11.55 – 12.30 Viešo Wifi tinklo pavojus. 

12.30 – 13.30   Pietūs 

 

II dalis (VPS įgyvendinimo viešinimas FACEBOOK‘e) 

Lektorius: Donatas Talutis 

 
13.30 – 14.00   Facebook naujienos ir pokyčiai algoritme. 

14.00 - 14.30 Facebook vs Instagram 

14.30 – 15.00 Facebook puslapio valdymas ir nustatymai 

15.30 – 16.00 Turinio komunikacija Facebook’e. Turinys, kuris įtraukia ir skatina dialogą. 

16.00 – 16.20  Kavos pertraukelė 

16.20 – 16.40 Geras Facebook konkursas/ Blogas konkursas 

16.40 – 17.00 Strategija ir planavimas (praktinė užduotis) 

17.00 – 17.20 Potencialių pareiškėjų aptarnavimas 

17.20 – 17.40 Facebook messenger bot’ai. Kaip pradėti bendrauti su savo fanais tiesioginėmis žinutėmis? 

17.40 – 18.00 VPS viešinimas Facebook’e 

 

MOKYMŲ DALYVIAMS TURĖTI SAVO KOMPIUTERIUS! 

 
 

 

 

 

 

 

UAB „Juridicum“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei 

Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą. 
 

UAB "Juridicum", įmonės kodas: 300606570, tel. nr.: 8 5 2032952, mob.tel. 8 680 10445, el. paštas: info@juridicum.lt,adresas: Naugarduko 68B, LT-03203,Vilnius 

 

Mokymų vieta ir laikas  Mokymų trukmė: Dalyvių skaičius: 

2018 m. lapkričio 13 d.  

Viešbutis  „BEST BALTIC Kaunas“, 

Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

8 val.: 

9:00 – 18:00 val. 

 

Grupė iki 15 asm. 
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