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Slide 1: Aranjarea meciurilor 

 

Discută pe scurt nevoia intervenției educaționale împotriva aranjării meciurilor. De ce este 

important să educăm sportivii.   

Timp estimat: 3 min 

Slide 2: Necesități și lacune în educația împotriva meciurilor aranjate 

 

Descrie principalele lacune din lupta împotriva meciurilor aranjate. Scoate în evidență lipsa 

de eficiență a sistemului bazat pe identificarea și pedepsirea meciurilor trucate. Arată 

ineficiența platformelor de detectare existente cu privire la meciurile aranjate. 

Discută nevoia de educație. Prezintă beneficiile educației asupra monitorizării meciurilor 

suspecte. Pune accentul pe costul și sustenabilitatea rezultatelor (ex. sportivii educații au 

șanse mai mici de a aranja un meci, iar nevoie de a monitoriza este mai scăzută, în timp ce 

sportivii fără educație trebuie să fie monitorizați).  

Discută nevoia de a implementa teoria bazată pe eficiența educației mai mult decât 

conștientizarea. Argumentează nevoie de a dezvolta programe educaționale de intervenție. 



 

Timp estimat: 5 min 

Slide 3: Instrumentul educațional „Fix the Fixing” 

 

Prezintă instrumentul educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul instrumentului 

educațional. 

Timp estimat: 3 min 

Slide 4: Definirea meciurilor aranjate 

 

Prezintă temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 



 

Slide 5: Probleme legislative 

 

Această temă prezintă tipurile de manipulare și consecințele aranjării meciurilor în termeni 

legislativi. Oferă informații despre sistemul judiciar sportiv, codurile de disciplină și coduri de 

conduită.  

Slide 6: Tipul de abordare față de aranjarea meciurilor 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 7: Jocurile de noroc și pariurile 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

Slide 8: Rolul presei și al publicității 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 9: Presiunea socială 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

Slide 10: Moralitatea 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 11: Recunoaște – Rezistă –Raportează 

 

Prezinta temele instrumentului educațional „Fix the Fixing”. Prezintă conținutul fiecărei 

teme și contribuția sa la educația împotriva meciurilor aranjate.  

Timp estimat: 5 min 

Slide 12: Rezumat 

 

Prezintă pe scurt cele mai importante subiecte discutate în această lecție, nevoile și lacunele 

din educația îndreptată împotriva meciurilor aranjate, dar și instrumentele existente în 

remedierea problemei.  

Timp estimat: 3 min 

 

 

 



 

Slide 13: Notificare 

 

 


