
  

 

 

Kibernetinio saugumo mokymai 

 

Spalis – Europos kibernetinio saugumo mėnuo.  

Saugesnio interneto projektas bei 2021 m. akcijos partneris ESET kviečia į nemokamą praktinę sesiją 

„Ką mokytojams ir jų mokiniams būtina išmanyti apie kibernetines grėsmes?“. Ši praktinė sesija 

skirta švietimo darbuotojams, pedagogams ir edukacinę veiklą vykdantiems specialistams. 

 

Praktinė sesija „Ką mokytojams ir jų mokiniams būtina išmanyti apie kibernetines grėsmes?“ 

2021 m. spalio 7 d. 15:00 – 16:30 val. (numatoma trukmė 1,5 val.). 

Lektorius: Gediminas Mikelionis, ESET Lietuva IT inžinierius. 

Renginys vyks internetu (nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams likus kelioms dienoms iki 

renginio). 

Registracija vyksta iki 2021 m. spalio 4 d.: registracijos nuoroda (dalyvių skaičius ribotas). 

 

Praktinės sesijos pristatymas 

Ne paslaptis, kad žmonės tebėra silpniausia IT grandis, į kurią nuolat taikosi programišiai – jiems kuriami 

išpirkos reikalaujantys virusai, sukčiavimo ir duomenų vagystės atakos. Tačiau bandymai pasinaudoti 

interneto vartotojais ir jų asmenine informacija skaudžiausiai smogia ir organizacijoms, kai dėl klaidų 

patiriami dideli nuostoliai. Geriausia priemonė apsisaugoti nuo sukčių internete – švietimas ir prevencija. 

Kiekvienas turime mokytis pažinti skaitmeninę aplinką, gebėti saugiai naudotis mokyklos informacinėmis 

sistemomis ar kitomis skaitmeninėmis edukacinėmis erdvėmis bei tinkamas žinias perduoti savo 

auklėtiniams.  

Praktinės sesijos metu trumpai, aiškiai pristatysime būtinosios saugumo taisyklės, aptarsime saugaus darbo 

internete darbe bei mokykloje aktualijas. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FhSCbBrqa838CuBNzwrus7VHFOobvacPn18yWbyZ_r2Niw/viewform?usp=sf_link


 

Praktinės sesijos metu sužinosite: 

− ką daryti susidūrus su dažniausiai pasitaikančiomis kibernetinėmis grėsmėmis; 

− kodėl nereikėtų atsakyti į nepageidaujamus e. laiškus ir juos rūšiuoti kaip šlamštą ar brukalą; 

− kaip atpažinti elektroninius ar telefoninius pranešimus, kuriais viliojami asmeniniai duomenys ir 

informacija; 

− kodėl nevertėtų spausti ant įtartinų reklaminių skydelių; 

− skirtumus ir pavojus, kurie atsiranda kompiuteriu ar išmaniuoju įrenginiu jungiantis prie viešojo ar 

privataus belaidžio interneto; 

− kodėl būtina nuolat atnaujinti operacinę sistemą, į ką atkreipti dėmesį renkantis antivirusinę 

programą, duomenų šifravimo ir prieigos apsaugos sprendimus ir kodėl nederėtų diegti nežinomų, 

nelegalių ir įtartinų programų; 

− kas padeda atpažinti jautrią informaciją ir prieš dalinantis asmenine ar konfidencialia informacija 

susivokti, ar ją tikrai reikia platinti ir ar tai išvis teisėta; 

− kas yra saugus ir nesaugus slaptažodis ir kaip saugiai valdyti visas savo paskyras. 

 

Praktinės sesijos lektorius 

Gediminas Mikelionis, ESET Lietuva IT inžinierius. 

Lektorius turi ilgametę patirtį dirbant su įmonės IT saugumo politikų 

įgyvendinimu. Aktyviai vykdo organizacijų saugumo lygio testavimus, 

organizuojant Pentest lygmens mokymus. Nuolat kelia kvalifikaciją 

tarptautiniuose mokymuose. Mokymus gausiai iliustruoja praktiniais 

pavyzdžiais ir realiomis situacijomis.  

 

 

 

Kontaktas pasiteiravimui apie mokymus 

Asociacija „Langas į ateitį“ 

Rita Šukytė 

rita.sukyte@langasiateiti.lt  

 

 

Kviečiame registruotis! 
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