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Slide 1: Avertizarea sportivă 

 

Discutați pe scurt conceptul de avertizare sportivă în lupta împotriva corupției. Discutați de 

ce este importantă avertizarea sportivă în educația sportivilor. Analizați limitele diferitelor 

abordări în lupta împotriva corupției (i.e., costuri, lipsa accesului persoanelor la informații, 

lipsa probelor) 

Timp estimat: 3 min 

Slide 2: Ce este avertizarea sportivă?   

 

Furnizați definiția avertizării. 

Timp estimat: 5 min 

 

 



 

 

Slide 3: Avertizarea sportivă – trend ascendent 

 

Dați exemple de cazuri cunoscute în care a fost utilizată avertizarea sportivă (e.g., cazul 

Armstrong) sau avertizarea în general (e.g., cazul Snowden). Furnizați informații despre ce s-

a întâmplat în aceste 2 cazuri. Discutați despre faptul că avertizarea este o tendință 

crescândă în lupta împotriva corupției. 

Timp estimat: 5 min 

Slide 4: Studiu de caz: Scandalul de dopaj din Rusia 

 

Prezentați scandalul Rusada. Urmăriți videoclipul și discutați despre implicațiile avertizării în 

acest caz. 

Timp estimat: 10 min 

 

 



 

 

Slide 5: Un proces sensibil pentru individ și pentru organizație 

 

Descrieți procesul avertizării. Discutați despre potențialele dificultăți și variabile care pot 

influența comportamentele pentru fiecare dintre aceste etape 

Timp estimat: 5 min 

Slide 6: Fapte de corupție care pot fi abordate prin avertizare sportivă 

 

Prezentați pe scurt neregulile care pot fi supuse avertizării. În fiecare caz, explicați de ce este 

important să promovați avertizarea. 

Timp estimat: 3 min 

 

 

 



 

 

Slide 7: Fapte de corupție care pot fi abordate prin avertizare sportivă 

 

Prezentați pe scurt neregulile care pot fi supuse avertizării. În fiecare caz, explicați de ce este 

important să promovați avertizarea. 

Timp estimat: 3 min 

Slide 8: Beneficii pentru organizație 

 

Descrieți beneficiile avertizării pentru organizație.  

Timp estimat: 10 min 

 

 

 

 



 

 

Slide 9: Beneficii pentru organizație 

 

Descrieți beneficiile avertizării pentru organizație.  

Timp estimat: 10 min 

Slide 10: Beneficiile persoanelor 

 

Descrieți beneficiile persoanelor care se implică în avertizare. 

Timp estimat: 10 min 

 

 

 

 



 

 

Slide 11: Ce cred oamenii despre avertizare? 

 

Prezentați conceptele de bază ale modului în care mediul social influențează 

comportamentul. Analizați dacă avertizarea poate fi considerată un comportament 

acceptabil. În ce cazuri este și în care nu este. Promovați ideea unei culturi care acceptă 

avertizarea în toate cazurile legate de nereguli. Discutați cazurile din sport. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 12: Se simt oamenii capabili să avertizeze? 

 

Prezentați conceptul de autoeficacitate. Oamenii sunt înclinați să facă lucruri pe care se simt 

capabili să le facă. Discutați conceptul cu privire la avertizarea sportivă. Discutați despre 

modul în care oamenii se pot simți capabili să avertizeze. 

Timp estimat: 5 min 

 



 

 

Slide 13: Indicații pentru o raportare adecvată 

 

Prezentați indicațiile de bază pentru o raportare corespunzătoare. Subliniați necesitatea 

unei raportări sigure. 

Timp estimat: 3 min 

Slide 14: Indicatori de securitate, protecția datelor cu caracter personal și confidențialitate 

 

Discutați mai profund problema securității. Furnizați exemple de avertizatori care au fost 

închiși sau au plătit amenzi. Evidențiați nevoia unui sistem sigur de avertizare împotriva 

corupției. 

Timp estimat: 5 min 

 

 



 

 

Slide 15: Unde să raportați: Dopingul 

 

Furnizați exemple de sisteme de avertizare privind dopingul. Vizualizați o platformă reală și 

evidențiați cum funcționează. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 16: Unde să raportați: Aranjarea meciurilor 

 

Furnizați exemple de sisteme de avertizare privind aranjarea meciurilor. Vizualizați o 

platformă reală și evidențiați cum funcționează. 

Timp estimat: 10 min 

 

 

 



 

 

Slide 17: Unde să raportați: Aranjarea meciurilor 

 

Furnizați exemple de sisteme de avertizare privind aranjarea meciurilor. Vizualizați o 

platformă reală și evidențiați cum funcționează. 

Timp estimat: 5 min 

Slide 18: Unde să raportați: Abuzul sexual / abuzul fizic 

 

Furnizați exemple de sisteme de avertizare privind hărțuirea sexuală și abuzurile. Vizualizați 

o platformă reală și evidențiați cum funcționează. 

Timp estimat: 10 min 

 

 

 



 

 

Slide 19: Pași pentru construirea unui sistem de avertizare sportivă 

 

Promovați dezvoltarea sistemelor de avertizare sportivă. Oferiți informații despre pașii de 

bază de care studenții ar trebui să fie conștienți în timp ce dezvoltă un sistem de avertizare. 

Discutați cu studenții despre importanța fiecărui pas și oferiți sfaturi despre modul în care se 

realizează. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 20: Caracteristici ale unui sistem eficient de avertizare sportivă 

 

Oferiți informații privind caracteristicile de bază ale unui sistem eficient de avertizare. 

Discutați cu studenții importanța fiecărei caracteristici. 

Timp estimat: 5 min 

 



 

 

Slide 21: Rezumat 

 

Sintetizați pe scurt cele mai importante subiecte discutate în această sesiune; definiții, 

beneficii și oportunități de avertizare. 

Timp estimat: 3 min 

Slide 22: Notificare 

 

 

 

 

 

 


