
TRỞ LẠI GIẢNG 
DẠY –– NHỮNG 
GỢI Ý GIÚP BẠN 
SẴN SÀNG 

Nhiều huấn luyện viên đã trải qua rất nhiều tuần kể từ lần cuối cùng đứng lớp, với sự hiện diện của các hội viên thực sự. Vì 
thế, chúng tôi sẽ đưa ra một số mẹo nhỏ, để giúp các huấn luyện viên tự tin trở lại và sẵn sàng cho việc đứng lớp một lần nữa. 

CẢM THẤY LẠ LẪM NHƯ KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH?

KHÔNG CHỈ RIÊNG BẠN
ĐÂU.  

PHẢN HỒI TỪ CÁC 
HUẤN LUYỆN VIÊN LES
MILLS CHO THẤY SỰ 
THAY ĐỔI VỀ TẦN 
SUẤT TẬP LUYỆN: 

KHÔNG CHỈ RIÊNG 
MỨC ĐỘ HOẠT 
ĐỘNG BỊ ẢNH 
HƯỞNG. CÁC HUẤN 
LUYỆN VIÊN ĐÃ 
CHỈ RA SỰ GIA 
TĂNG CỦA: 

Thái độ thù địch 
và giận dữ:

 26 - 34%
Nỗi chán nản 

và phiền muộn

29 - 38%
Sự cáu gắt

15 - 26%

Giảm 2 ngày mỗi tuần
tập luyện kết hợp toàn thân

Giảm 1 ngày mỗi tuần
tập luyện sức mạnh, và tập luyện HIIT 
kết hợp giữa tim mạch với sức mạnh

Sụt giảm chất 
lượng giấc ngủ

5 - 9%



SỰ CHUẨN BỊ TINH THẦN 

HÃY ĐỂ TÂM KHI 
NHẬN THẤY SỰ XUẤT 
HIỆN CỦA ÁP LỰC 

NẮM RÕ CÁC CHI TIẾT 

TRỞ LẠI VỚI 
NHỮNG ĐIỂM 
MẤU CHỐT 

 LÀM QUEN 

Hãy thiết lập một kế hoạch ứng phó khi cảm thấy chính mình đang chịu áp lực. Các 
giải pháp đơn giản như hít thở sâu trong vài phút có thể tạo nên sự cải thiện đáng 
kể. 

Cố gắng nắm rõ các điều lệ và quy định liên quan đến sức khoẻ và an toàn của câu 
lạc bộ từ trước. Điều đó giúp bạn tránh được tâm lý lo lắng trong ngày đầu tiên trở 
lại dạy lớp. 

Hãy lên kế hoạch cho những điều bạn cần nói trong ngày đầu tiên trở lại với lớp. 
Trong lớp, bạn sẽ đề cập những lưu ý nào về sức khoẻ và an toàn? Bạn sẽ đề cập 
gì để trấn an hội viên? Sẽ có sự hiện diện của một số hội viên đang cảm thấy 
không thoải mái với cơ thể của mình sau kỳ nghỉ dài, bạn sẽ nói gì để khích lệ họ?

Nếu bạn có ý định sử dụng khẩu trang trong khi dạy lớp, hãy tập luyện việc nói 
trong khi sử dụng khẩu trang. 

Nhưng trên hết, hãy nhớ rằng, không ai buộc bạn phải trở nên hoàn hảo. Nếu có thể, hãy dành vài ngày (hoặc tuần) 
để dần bước vào quá trình chuẩn bị. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để trở lại với lớp. 

SỰ KẾT NỐI LÀ YẾU TỐ 
QUAN TRỌNG NHẤT, CẦN 
ĐƯỢC TẬP TRUNG. HÃY 
TẠO NÊN MỘT LỚP TẬP 
VỚI KHÔNG KHÍ TRÀN 
ĐẦY SỰ KHUYẾN KHÍCH, 
ĐỒNG CẢM VÀ SỰ QUAN 
TÂM HƯỚNG ĐẾN 
NHỮNG HỘI VIÊN ĐANG 
ĐỨNG TRƯỚC MẶT BẠN. 

Change to: PRACTISE (with an S instead of a C)



TRÁNH VIỆC TĂNG CƯỜNG 
TẬP LUYỆN MỘT CÁCH 
ĐỘT NGỘT, THAY VÀO ĐÓ, 
TĂNG DẦN CƯỜNG ĐỘ TẬP 
LUYỆN (YẾU TỐ BÊN 
NGOÀI VÀ NỘI LỰC) 

Cường độ tải trọng bên 
ngoài: Bạn nâng mức tạ 
nào, bạn chạy nhanh ở tốc 
độ nào, bạn tập luyện với 
thời lượng bao nhiêu. 

Yếu tố nội lực:  Bạn cảm 
thấy thế nào về buổi tập. 

Cường độ thấp: hơi thở 
của bạn không ở mức hổn 
hển nhưng trở nên gấp gáp 
hơn và cơ thể có dấu hiệu 
đổ mồ hôi ở mức độ thấp, 
nhưng bạn vẫn cảm thấy 
thoải mái.

Cường độ vừa phải: Bạn 
bắt đầu thở mạnh và gấp, 
cơ thể tiết mồ hôi ở mức độ 
cao. Việc trò chuyện xuyêt 
suốt trở nên khó khăn hơn. 

Cường độ cao: Cơ thể tiết 
mồ hôi rất nhiều, việc trò 
chuyện trở nên rất khó khăn. 

MÁCH NHỎ:  Hãy ước 
lượng và lựa chọn mức 
tải trọng tập luyện phù 
hợp với nội lực của cơ 
thể, bắt đầu với mức 
thấp hoặc vừa phải, 
trước khi nâng lên mức 
cao.

SỰ CHUẨN BỊ THỂ CHẤT  

TẬP TRUNG VÀO VIỆC 
CẢI THIỆN CHẤT 
LƯỢNG GIẤC NGỦ 

HÃY ÔN TẬP KỸ THUẬT 
VÀ NHỮNG YẾU TỐ THỂ 
CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN 
CÁC BỘ MÔN CỦA BẠN: 

Chọn khung giờ cố 
định cho việc ngủ 

Giảm thời lượng sử 
dụng các thiết bị điện tử 

trước khi ngủ 

Tránh hấp thụ chất 
caffeine về cuối ngày 

    Giữ mức độ hoạt động cao 
vào ban ngày, giảm mức độ hoạt 

động khi về gần thời gian ngủ 

Tạo một không gian 
thoải mái dành cho 

việc ngủ 

Xem lại các buổi chuyên đề chuyên môn và tập luyện các động tác khó. Đừng quên 
những cách biến đổi khác nhau của từng động tác, chúng sẽ giúp bạn đưa ra nhiều 
sự lựa chọn phù hợp với các hội viên với thể trạng khác nhau!

Đừng quên rằng - bạn không cần phải là một người hoàn hảo! Hãy đối xử tử tế với chính bản thân mình, dạy lớp bằng niềm 
đam mê và lan toả niềm vui! Nếu bạn cần đến những sự hỗ trợ khác, hãy liên lạc với chúng tôi qua ask@lesmills.com.au

mailto:ask@lesmills.com.au



