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W celu przeprowadzenia kalkulacji ceny tego szkolenia prosimy o kontakt z działem handlowym

Cel szkolenia:
W wielu przypadkach zadanie powadzenia wewnętrznych szkoleń typu Security Awareness
przeznaczonych dla wszystkich pracowników organizacji powierzane jest bezpośrednio własnej kadrze
IT. Dobre przygotowanie materiałów szkoleniowych i sztuka prowadzenia tego typu szkoleń w sposób
ciekawy i zrozumiały dla pracowników „nie IT” jest umiejętnością, którą chętnie się dzielimy właśnie w
ramach tego szkolenia. W szczególności szkolenie to przygotowuje uczestników do prowadzenia
własnych szkoleń Security Awareness, poprzez przeglądowe zaprezentowanie zagadnień o których
warto pamiętać przy tworzeniu własnych materiałów szkoleniowych oraz skupia się na wskazówkach i
technikach prowadzenia szkoleń przydatnych dla instruktorów.

Plan szkolenia:
Przegląd najbardziej typowych zagadnień omawianych podczas szkoleń Security Awareness
polityka bezpieczeństwa
socjotechnika
bezpieczna praca z telefonem
bezpieczna praca z programem pocztowym
bezpieczna praca z przeglądarką internetową
bezpieczna praca z plikami
bezpieczna praca z komunikatorem
bezpieczna praca z sieciami społecznościowymi
zasady bezpiecznego uwierzytelniania
zasady bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń mobilnych
zasady bezpiecznego korzystania z obcych sieci (w tym bezprzewodowych)
zasady bezpiecznego przechowywania i usuwania danych
zasady bezpiecznego zdalnego dostępu
Dobre praktyki w kontekście opracowywania materiałów pod szkolenia Security Awareness
slajdy prezentacji
materiały szkoleniowe dla uczestników

www.compendium.pl

Compendium Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, tel.: (12) 298 47 77
ul. Bielska 17, 02-394 Warszawa, tel.: (22) 417 41 70

strona 1 z 2

Alior Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Nr konta: 19 2490 0005 0000 4530 5733 7313

Szkolenie: Compendium CE
Przygotowanie do prowadzenia szkoleń Security Awareness

materiały szkoleniowe pomagające utrzymać wiedzę już po zakończeniu szkolenia
Sztuka prowadzenia szkoleń typu Security Awareness
dlaczego grupa „nie IT” jest wyzwaniem dla trenerów IT
warsztat trenerski
dobre praktyki działające podczas szkoleń Security Awareness
ćwiczenia praktyczne
A co po zrealizowanych szkoleniach
weryﬁkacja zdobytej wiedzy przez uczestników
sposoby na pootrzymywanie zdobytej wiedzy przez uczestników

Poziom trudności

Certyﬁkaty:
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyﬁkat wystawiony imiennie oraz na ﬁrmę, sygnowany przez
Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący:
Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie trwa 1 dzień
Więcej informacji na: https://securityawareness.pl/
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