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Mentörlük Sosyal İletişim Ağı
Bu çalışmanın amacı; Supreme Mentörlük Programının okulların uzun vadeli
stratejik hedeflerinde yer alması yönünde destek sağlamaktır.
Bu çalışma Supreme Mentörlük Programını Okulda uygulayacak ekip tarafından
okul yönetimine yönelik, programın önemini anlamaları ve mentörlüğün öğrenci
üzerindeki olumlu etkileri ve faydalarını kavramaları açısından tasarlanmıştır.
Böylece programın okulun uzun vadeli hedefleri arasında yer almasına katkı
sağlanacaktır.

Kaynaklar: 1 saat ǀ Supreme Ekibi Proje Lideri ǀ Meslek Okul Yöneticileri ǀ A3 KANVAS İŞ MODELİ ÇIKTISI (imaj 1)
ǀ Post-it
Adım 1) Kanvas İŞ Modelini Açıklayın Kanvas Iş Modeli çıktılarını katılımcılara dağıtın ya da projeksiyona yansıtın . Her
katılımcıya bir grup post it verin. Aşağıdaki açıklamalar ışığında canvas modeli açıklayın:
Kanvas İş Modeli yeni bir fikir veya iş geliştirmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir stratejik yönetim şablonudur. Bu
şablon kurumunuzu, altyapı kaynaklarınızı, müşteri/paydaşlarınızı ve finans kaynaklarınızı tanımlayabileceğiniz bir
tablodur. Bu şablon kurumun kendi yapacağı faaliyetleri sıralamasına ve potansiyel değişimleri tasarlamasına olanak
tanır. Kanvas İş Modeli 9 sütundan oluşur:
1.

Kilit Ortaklar

2.

Kilit Etkinlikler

3.

Değer Önerileri

4.

Müşteri İlişkileri

5.

Müşteri Kesitleri

6.

Kilit Kaynaklar

7.

Kanallar

8.

Maliyet Yapısı

9.

Gelir Kaynakları

Kilit ortaklarınız/tedarikçileriniz kim?
Ortaklığın amacı ne?
Kurumunuzun değer önerileri hangi kilit etkinliklere ihtiyaç duyuyor? Dağıtım
Kanalları,müşteri ilişkileri, gelir akışları vb.için en önemli etkinlikler neler?
Müşteriye sağladığınız değerler nelerdir?
Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyoruz?
Müşteriler bizden onlarla ne tür bir ilişki kurmamızı istiyorlar? Bunlardan hangisini
kurduk?İlişkilerimiz iş modelimiz ile ne kadar uyumlu? Ne kadar maliyetliler?
Hangi Kesime yönelik,kimler için değer yaratıyoruz?
En önemli müşterilerimiz kimlerdir?
Değer Önerimiz hangi Kilit Kaynaklara İhtiyaç Duyuyor?
Hangi kaynaklar en önemli , Dağıtım Kanallarımız,müşteri ilikilerimiz,gelir akışımız…?
Müşterileriniz sizden hangi kanallarla onlara ulaşmanızı bekliyor? Hangi Kanal en
iyi işliyor? Hangi kanal en ekonomik? Kanallarımızı müşterilerin alışkanlıkları ile nasıl
bütünleştiriyoruz?
İş Modelimizin en önemli maliyet noktaları nedir?
Hangi Kilit Etkinlikler/Kaynaklar en maliyetli/pahalı?
Müşterilerimiz gerçekten hangi değerler için para ödemeyi kabul ediyor?Şu anda
neler için para ödüyorlar?Nasıl ödeme yapmayı tercih ederler?
Her Gelir Kaynağının Toplam Gelire Katkısı ne kadardır?

Source: Business Model Canvas: nine business model building blocks, Osterwalder, Pigneur & al. 2010
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Adım 2) İŞ Modelini Doldurma Katılımcılardan okullarında uygulayacakları mentörlük programına yönelik iş modelini
doldurmalarını isteyin. Post it lere yazacakları kısa cümleleri iş modeline yapıştırmalarını söyleyin. Kilit Ortaklar ile
başlayıp,9 sütunu da doldurmaları gerekmektedir.

İMAJ 1 Kanvas İş Modeli
Adım 3) ÖZET Modeller herkes için tamamlandığında tekrar mentörlüğün önemi hakkında bir özet geçip çalışmayı bitirin.
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