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Šio seminaro tikslas – pasiekti, kad profesinio rengimo mokyklos būtų
pasirengusios įgyvendinti ir paremti „Supreme“ mentorystės programą bei įtraukti
ją į savo ilgalaikę strategiją.
Seminare „Supreme“ mentorystės komandos vadovui suteikiama galimybė į
mentorystės programą įtraukti profesinio rengimo mokyklos direktorių tarybą ir
suprasti mentorystės privalumus bei studentams teikiamą naudą. Taip „Supreme“
mentorystės programa tampa tvaresnė ir mokykloje jai suteikiama ilgalaikė
perspektyva.

Ištekliai: 1 valanda ǀ „Supreme“ komandos projekto vadovas ǀ Profesinio rengimo mokyklos tarybos nariai ǀ A3
formatu atspausdintas „Canvas“ modelis (1 paveikslas) ǀ Lipnūs lapeliai užrašams
1 žingsnis. Paaiškinkite „Canvas“ modelį. Išdalykite atspausdintą „Canvas“ modelį arba pateikite jį naudodami
projektorių. Visiems seminaro dalyviams duokite lipnių lapelių rinkinį. Paaiškinkite „Canvas“ modelį vartodami tokią
apibrėžtį:
„Canvas“ verslo modelis – tai strateginio valdymo modelis, skirtas kurti naujus arba dokumentuose egzistuojančius
verslo modelius. Tai vaizdinė priemonė, kurios elementai apibrėžia organizacijos siūlomą vertę, infrastruktūrą,
klientus / suinteresuotąsias šalis ir lėšas. Naudodamos tokį modelį organizacijos gali išdėstyti savo veiklas paaiškindamos
galimus kompromisus. „Canvas“ modelį sudaro devyni elementai:
1.

Svarbiausi partneriai

2.

Svarbiausia veikla

3.

Siūloma vertė

4.

Klientų aptarnavimas

5.

Klientų segmentai

6.

Svarbiausi ištekliai

7.

Kanalai

8.

Išlaidos

9.

Pajamų srautai

Kas Jūsų svarbiausi partneriai / tiekėjai?
Kas Jus skatina bendradarbiauti?
Kokią veiklą turite vykdyti, kad suteiktumėte siūlomą vertę? Kokia veikla yra
svarbiausia paskirstymo kanaluose, klientų aptarnavime, pajamų srautuose ir kt.?
Kokią svarbiausią vertę Jūs teikiate klientui?
Kokius kliento poreikius patenkinate?
Kokio aptarnavimo iš Jūsų tikisi Jūsų tikslinis klientas?
Kokia forma galite tokį aptarnavimą integruoti į savo verslą ir kokių išlaidų dėl to
patirsite?
Kokioms grupėms Jūs kuriate vertę?
Kas Jūsų svarbiausias klientas?
Kokių išteklių Jums reikia, kad sukurtumėte siūlomą vertę?
Kokie ištekliai yra svarbiausi paskirstymo kanaluose, klientų aptarnavime, pajamų
srautuose ir kt.?
Kokie ryšių palaikymo kanalai labiausiai patinka Jūsų klientams? Kokie kanalai yra
veiksmingiausi? Kiek jie kainuoja? Kaip juos galima integruoti į Jūsų ir klientų
kasdienę veiklą?
Kokios yra didžiausios išlaidos Jūsų versle?
Kokie ištekliai / veikla yra patys brangiausi?
Už ką Jūsų klientai yra pasirengę sumokėti?
Kokia yra kiekvieno pajamų srauto dalis bendrose pajamose?

Šaltinis – „Canvas“ verslo modelis – devyni verslo modelio elementai; Osterwalder, Pigneur et al. 2010 m.
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2 žingsnis. Užpildykite „Canvas“ modelį. Paprašykite seminaro dalyvių savo mintis užrašyti ant lipnių lapelių ir pritvirtinti
juos ant „Canvas“ modelio. Pradėkite nuo „Pagrindinių partnerių“ ir toliau pildykite visus devynis elementus.

3 žingsnis. Pakartokite ir apibendrinkite. Užpildę modelį apibendrinkite išvadas ir prisiminkite seminaro tikslą bei
mentorystės reikšmę.
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