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Slide 1: Rezumatul cursului 

 

Slide 2: Corupția în sport 

 

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

corupției, tipurile și formele de corupție, cauzele corupției, consecințele corupției, modul de 

combatere a corupției și o prezentare generală a cursului. 

Timp estimat: 3 min 

 

 

 

 

 



 

 

Slide 3: Doping: Definiții și consecințe 

 

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

consecințelor dopajului. Prezentați un mesaj de primire privind faptul că dopajul reprezintă 

o amenințare pentru sport, este ilegal și poate avea consecințe grave pentru persoanele 

implicate. 

Slide 4: Doping: Rolul suplimentelor nutritive 

 

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

suplimentelor nutritive în sport, dopajul involuntar, suplimentele de verificare și 

medicamentele, ipoteza privind gateway-ul vs. o alternativă sigură 

 

 

 



 

 

Slide 5: Doping: Determinanții psihosociali ai dopingului în competițiile sportive 

 

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

psihosociali în competițiile sportive 

Slide 6: Determinanții psihosociali ai dopingului în activități sportive de recreere 

 

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

psihologice care stau la baza utilizării dopajului în sporturile recreative, rolul dismorfiei 

musculare și stereotipurile corporale asupra percepției imaginii corpului și rolul mass-media 

în dezvoltarea stereotipurilor corporale. 

Timp estimat: 3 min 

 

 

 



 

 

Slide 7: Doping: Intervenții educaționale anti-doping 

 

Sintetizați pe scurt cele mai importante subiecte discutate în această sesiune; lacunele și 

nevoile în educația anti-doping și intervențiile educaționale existente. 

Timp estimat: 3 min 

Slide 8: Aranjarea meciurilor: Definiții și consecințe 

 

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

aranjării meciurilor, persoanele implicate și consecințele. Prezentați un mesaj de evidențiere 

a faptului că aranjarea meciurilor este o amenințare la adresa sportului, este ilegală și poate 

avea consecințe grave pentru persoanele implicate. 

 

 

 



 

 

Slide 9: Determinanții aranjării meciurilor 

 

Sintetizați pe scurt cele mai importante subiecte discutate în această sesiune; tipurile de 

abordare, determinanții personali și sociali ai aranjării meciurilor.  

Slide 10: Intervenții educaționale împotriva aranjării meciurilor 

 

Sintetizați pe scurt cele mai importante subiecte discutate în această sesiune; lacunele și 

nevoile în educația privind aranjarea meciurilor și intervențiile existente în domeniul 

educației. 

Timp estimat: 3 min 

 

 

 



 

 

Slide 11: Buna guvernanță 

 

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

obiectivele bunei guvernanțe, structura organizației și principiile bunei guvernanțe 

Timp estimat: 3 min 

Slide 12: Avertizarea sportivă 

 

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

beneficii și oportunități de avertizare. 

Timp estimat: 3 min 

 

 

 



 

 

Slide 13: Evaluare 

 

 

Slide 14: Notificare 

 

 


