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Slide 1: Doping în Sport V 

 

Discutați pe scrut despre nevoia intervențiilor educative antidoping. De ce considerați că 

sunt importante pentru sportivi .  

Timp estimat: 3 min 

 

Slide 2: Importanța educației 

 

Educația pentru sport curat este foarte importanță de la vârste tinere pentru că îi pune în 

temă pe tinerii sportivi și practicanți de exerciții fizice în legătură cu riscurile și pericolele 

utilizării dopingului, ca și cu metodele eficiente de a le evita.  Este esențial ca o astfel de 

educație să se bazeze pe dovezi recente provenite din științe sociale și comportamentele 

care studiază motivele pentru care oamenii (sportivi și nesportivi) consumă substanțe 

interzise.  

Timp estimat: 3 min 

 



 

Slide 3: Lipsuri și nevoie în educația anti-doping 

 

Descrierea principalelor lipsuri în lupta împotriva dopajului. Cu accent pe lipsa de eficiență a 

modelului bazat pe depistare și pedepsire.  Argumentați cu costurile controalelor antidoping 

și numărul probelor pozitive identificate, discutați despre raportul cost-eficiență al acestei 

abordări. 

Discutați despre nevoia de educație. Prezentați beneficiile educației asupra controalelor 

doping. Puneți accentual pe costul și sustenabilitatea rezultatelor (de exemplu, sportivii 

educați sunt mai puțin tentați să se dopzeze și nevoia de monitorizare este mai mică, în timp 

ce sportivii ne-educați trebuie monitorizați permanent.) 

 

Slide 4: Considerații 

 

 

 



 

Slide 5: Intervenții de testare a medicamentelor 

 

Prezentați SATURN ca exemplu de detectare și abordare punitivă. Descrieți conținutul 

intervențiilor și rezultatele. Evidențiați rezultatele positive dar concentrați-vă și asupra celor 

negative și impactului asupra implicării viitoare în sport. (de exemplu, tendința de dopare e 

mai mare când amenințarea controlului antidoping nu este evidentă). 

Timp estimat: 5 min 

Slide 6: Intervenții de creștere a conștientizării 

 

Descrieți ALPHA ca exemplu de campanie de conștientizare. Argumentați concentrarea pe 

educația despre procedurile de control doping în mai mare măsură, decât pe evitarea 

dopajului . (2 din cele 6 module) 

Timp estimat: 3 min 

 

 



 

Slide 7: Platforma Anti-Doping (Adel) 

 

Descrieți noua platformă a WADA pentru educație anti-doping. Descrieți instrumentul 

pentru antrenori, concentrați-vă asupra procedurilor de control doping. Descrieți 

instrumentul  pentru părinți și nevoia de a implica activ părinții în educația anti-doping.   

Descrieți instrumentul pentru medici și discutați rolul medicului în decizia de a nu se dopa a 

sportivului.  

Timp estimat: 5 min. 

Slide 8: Intervenții bazate pe educație 

 

Prezentați intervențiile educative ale lui Laure și Lecerf și discutați rezultatele lor.  

Concentrați-vă pe intervenții și cum pot influența credințele sportivilor despre doping. Timp 

estimat: 3 min 

 

 



 

Slide 9: ATLAS & ATHENA 

 

Prezentați ATLAS și ATHENA. Prezentați cum pot fi îmbunătățite și fundamentele lor 

teoretice.  

Timp estimat: 3 min 

Slide 10: ATLAS & ATHENA 

 

Descrieți modul de furnizare și conținutul ATLAS și ATHENA. Discutați folosirea lor în sport, 

conținutul intervențiilor, punctele tari și cele slabe ale intervențiilor.  

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 



 

Slide 11: Eficiența ATLAS & ATHENA 

 

Prezentați conținutul ATLAS și ATHENA. Corelați exemplele cu discuțiile anterioare 

referitoare la punctele forte și punctele slabe.  

Timp estimat: 3 min 

 

 

Slide 12: Intervenții bazate pe decizii etice 

 

Acest program poate fi accesat aici: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  

Poți folosi această resursă pentru a pune cursanții să se gândească la utilitatea acestei 

formări pentru îmbunătățirea judecății morale, a luării deciziilor a sportivilor și a altor 

decidenți din sport.  

 



 

 

Slide 13: Intervenții bazate pe dovezi în sportul competițional 

 

Present the SAFEYOU+ Educational Tool. Present the content of the tool. 

Estimated time: 3 min 

 

Slide 14: SAFEYOU+ Teme 

 

Prezentați temele din SAFEYOU+. Prezentați conținutul fiecărei teme și contribuția la 

educația anti-doping. 

Timpul estimat:10 min 

 

 



 

 

 

Slide 15: Programul VIRTUES 

 

Prezentarea programului VITUES. Prezentarea conținutului programului. Prezentarea 

lecțiilor VIRTUES.  Prezentarea conținutului fiecărei lecții și a contribuției la educația anti-

doping.  

Timp estimat: 10 min 

 

Slide 16: Educație anti-doping pentru antrenori 

 

Prezentarea programului CoachMADE. Prezentare conținutului programului. Prezentarea 

atelierelor CoachMADE. Prezentarea conținutului fiecărui atelier de lucru și a contribuției la 

educația anti-doping.  

Timp estimat: 10 min 



 

 

Slide 17: Intervenții pentru sportul recreativ 

 

Prezențați instrumentul educațional SAFEYOU. Prezenți conținutul acestui instrument. 

Timpul estimat: 3 min 

 

Slide 18: SAFEYOU Teme pentru sportul recreativ 

 

Prezentați temele SAFEYOU+. Prezentați conținutul fiecărei teme și contribuția la educația 

antidoping. 

Timp estimat:10 min 

 

 



 

 

Slide 19: Intervenții în școală 

 

Prezentarea intervențiilor în școală au ca scop dezvoltarea unei culturi anti-doping. Discuați 

despre nevoia de a promova educația anti-doping ca standard în scoli. Susțineți rolul 

publicului și presiunii sociale asupra deciziei de dopaj. Prezentați în fiecare lecție o 

intervenție și analizați eficiența ei asupra luptei împotriva dopingului .  

Timp estimat: 10 min 

 

Slide 20: Noi tehnologii în educația anti-doping 

 

Prezentați două abordări sub formă de joc în educația anti-doping. Discutați rolul noilor 

tehnologii în educația anti-doping. Susțineți oportunitatea educației pentru tânara 

generație.  

Timp estimat: 5 min 



 

 

 

Slide 21: Rezumat 

 

Rezumați cele mai importante teme discutate; lipsuri și nevoi în educația anti-doping și 

intervenții educaționale.  

Timp estimat: 3 min 

 

Slide 22: Notificare 

 

 

 


