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Hedeflerinize,  deneyim
seviyenize,  genel giderlerinize,
hedef pazarınıza ve rekabete
yanında,  öğretimin tüm yönlerine
gerçekten harcadığınız gerçek
zamanı bulmak çok önemlidir .

Öyleyse önemli  bir  soru… Bir
sınıfa öğretmek ne kadar zaman
alır?

Tabii  ki  cevap farkl ı  öğretmenler
için farkl ı  olacaktır .  Ancak,  3
saatl ik bir  sınıf  örneğini
kullanalım (DIY sınıf larımın tipik
uzunluğu, derinlemesine bir
ürüne odaklanan veya tümü
benzer tür veya odaktan 3 ürün).
Gerçek 3 ders saatini ,  1  saatl ik
kurulum süresini  ve 1  saatl ik
temizleme süresini  saymak
herkes için açık olsa da,  bu kadar
açık olmayan şey,  tüm ek saatleri
hesaba katmak (ve toplamak)
olabil ir .

Bu TOPLAM SAAT SAYISI,
dersleri  f iyatlandırırken
gereklidir ,  çünkü öğretme
kararınızın f inansal  olarak
sağlam bir karar olduğundan
emin olmak istersiniz.

Öyleyse,  zamanınızı  iş inizde
geçirmenin sizin için karl ı  bir
yolu olması  gerekir (aksi
takdirde,  ona bir hayır kurumu
veya hobi diyebil irsiniz,  ancak
bir iş letme değil ) .

Bu noktada,  öğretmeye harcanan
toplam sürenin düşündüğünüzden
daha fazla olduğu f ikrini  al ıyor
olabil irsiniz.  Daha önce hiç Kendin
Yap dersi  vermediyseniz,  bunlara
giren zaman ve enerj i  hakkında bir
gerçeklik kontrolüne ihtiyacınız
olabil ir .  Dikkatl i  olmazsanız
zamanınızı  artırabilecek bazı
öğretim öğeleri  şunlardır:

Sınıf  Açıklamaları  Yazma (genell ikle
bası l ı  bir  el  i lanı  için kısa bir
tanesine ve web sitesi  için daha uzun
olanına ihtiyacınız olur)

Bir Öğretmen Biyografisi  Yazma

Dersi  Planlama (konulara karar
verme, tarif leri  araştırma, uygulama
dersleri  yapma)

Loj istiği  Anlamak (ekipman
ihtiyaçları ,  ön paketleme
malzemeleri)
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Malzemeler (en iyi  f iyatları
araştırmak, hammaddeleri  satın
almak / depolamak /
düzenlemek)

Ambalaj  ve Etiket Yapımını 

Anlama (öğrencilerinizin eve
götürdüğü ürünler için)

Ori j inal  Sınıf  Bi ldiri leri
Oluşturma (yazma, düzenleme,
geliştirme, fotoğraf kopyalama)

Resimler ve Grafikler
(açıklamalar,  pazarlama ve
bildiri ler için)

Reklamcıl ık / Pazarlama /
Tanıtım (etkinl iğinizi  tanıtan
başka biri  yoksa buradaki zaman
çok uzun olabil ir)

ONLİNE: web siteniz,  sosyal
medya,  meslek kuruluşları ,
gazete ve diğer etkinl ik sayfaları
vb.
YAZILI:  el  i lanları ,  takvimler,
kartvizit ler oluşturmak - bası l ı
malzemeleri  yerel  iş letmelere
götürmek vb.

Kurulum ve Temizleme (konulara
bağlıdır ,  ancak benim için bu
minimum 2 saatti )

Sürüş Süresi  (Kendi yerinizde
değilse arabayı  paketlemeniz,
konuma gitmeniz,  arabayı
ambalaj ından çıkarmanız ve
ardından arabayı yeniden
paketlemeniz,  eve gitmeniz
gerekir)

Ah evet… gerçek sınıf ı  öğretmeyi
unutmayalım! (Tipik olarak
toplam sürenizin sadece küçük
bir% 'si  öğretmeye harcanır)

Harcadığınız toplam süreyi
etki leyebilecek her şeyi  görünce
şaşırıyor musunuz?

Doğru bir f iyat belir lemek için
toplam / gerçek zamanınızı
gerçekten bi lmeniz gerekir .

Tüm bu eklemeler çok fazla
çalışma gibi  gel iyorsa ve direkt
atlamayı ve sadece bir sınıfa ders
vermeyi tercih ediyorsanız,  i lk
birkaç sınıf  için harcadığınız tüm
zamanı takip edebil irsiniz.

Her şeye rağmen, iş letmenizde
nerede ve ne kadar zaman
geçirdiğiniz konusunda her
zaman dikkatl i  olmak akı l l ıcadır .


