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Slide 1: Aranjarea meciurilor 

 

Discută pe scurt conceptul de „meci aranjat” în relație cu ideea de corupție.  

1. De ce este o amenințare pentru sport ?  

2. De ce este împotriva eticii sportive ?  

3. De ce trebuie făcute eforturi pentru a împiedica aranjarea meciurilor ? 

Timp estimativ: 3 min 

Slide 2: Rezumat 

 

Oferă un rezumat al lecției despre aranjarea meciurilor. Informează studenții despre 

subiectele care vor fi discutate în această lecție. Cere-le opinia despre subiect și despre ce 

anume vor să discute tangențial cu acest subiect.   



 

Oferă o imagine de ansamblu a lecției de astăzi. Informează studenții despre definiție, 

exemple și consecințe ale aranjării meciurilor, care vor fi discutate. Întreabă studenții dacă 

au avut experiențe personale cu meciurile aranjate. Dacă da, roagă-i să-ți dea exemple și 

leagă acest aspect cu definiția meciului trucat. 

Timp alocat: 5 min 

 

 

Slide 3: Ce este aranjarea meciurilor? 

 

Prezintă definiția meciurilor aranjate studenților.  

Întreabă studenții ce înțeleg din definiție. Ghidează discuția spre faptul că aranjarea 

meciurilor implică a) rezultatul evenimentului și b) derularea evenimentului.  

Discută cu studenții posibilele câștiguri din aranjarea meciurilor. Explică-le studenților care 

sunt avantajele personale, sportive și financiare. Cere-le studenților să ofere exemple. 

Discută despre cum aranjarea meciurilor încalcă regulile jocului și legea. Ghidează discuția 

spre etica sportivă. 

Timp estimat: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slide 4: Modalități de aranjare a meciurilor 

 

Prezintă definiția tankingului. Oferă exempe care să-i ajute pe studenți să înțeleagă 

tankingul. Discută cu studenții despre cât de frecvent este tankingul. 

Cere-le studenților să povestească orice experiență cu tankingul. 

Discută exemplele oferite. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 5: Modalități de aranjare a meciurilor 

 

Prezintă definiția aranjării de puncte. Oferă exemple pentru a ajuta studenții să înțeleagă ce 

este aranjarea punctelor. Discută cu studenții cât de frecvent se întâlnește aranjarea 

punctelor. 



 

Discută diferențele principale între tanking și aranjarea punctelor: (a) relatively easier to 

arrange as compared to fixing the outcome of a game, (b) less people are needed to arrange 

(one or two athletes), (c) may not influence the outcome of the game 

Cere-le studenților să povestească experiențele lor cu aranjarea punctelor. 

Discută exemplele oferite. 

 

Timp estimat: 10 min 

 

Slide 6: Cine poate fi implicat în aranjarea meciurilor? 

 

Descrie rolul și implicarea fiecăruia dintre oamenii care pot fi implicați în aranjarea 

meciurilor. Discută cum oameni de la diferite niveluri din sport pot fi implicați în aranjarea 

meciurilor. 

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 7: Cluburile 

 

Oferă un exemplu despre cum membri unui club (patron, manager, sponsori) pot aranja un 

meci. Urmărește acest material video și discută cu studenții cum o echipă aranjează un meci. 

Poți alege orice alt caz ți se pare concludent pentru studenți. 

Cere-le participanților să ofere exemple similare din experiența lor sau din ceea ce au citit. 

Timp estimat: 15 min 

Slide 8: Antrenorii 

 

Oferă un exemplu despre cum un antrenor poate aranja un meci.  Urmărește materialul 

video și discută cu studenții cum antrenorul ajută la trucarea meciului. Poți alege orice at 

exemplu ți se pare relevant pentru studenți.  

Cere-le cursanților să ofere exemple similare bazate pe experiența lor sau informațiile pe 

care le-au aflat. 

Timp estimat: 15 min 



 

Slide 9: Sportivii 

 

Oferă un exemplu despre cum sportivii pot aranja meciurile. Privește video-urile și discută cu 

studenții despre cum pot sportivii să aranjeze meciurile (facilitatorii vor înlocui video-urile cu 

un caz de meci aranjat relevant pentru studenți, în termeni de gen, etnie, etc. )    

Cereți participanților să ofere exemple similar, bazate pe experiența lor sau pe informațiile 

pe care le dețin.  

Timp estimat: 15 min 

Slide 10: Arbitri 

 

Oferă un exemplu despre cum arbitrii aranjează meciuri. Urmărește materialul video și 

discută cu studenții cum arbitrul aranjează un meci. Poți alege și un alt exemplu relevant 

pentru studenți. 

Întreabă participanți despre exemple similare bazate pe experiența lor sau din ce au citit.  

Timp estimat: 15 min 



 

Slide 11: Consecințele aranjării meciurilor 

 

Explică-le studenților că există consecințe de mai multe tipuri în meciurile aranjate, iar ele 

pot fi personale, sociale și legale. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 12: Consecințe personale 

 

Roagă participanții să se gândească la consecințele personale pentru cineva care se implică 

în aranjarea meciurilor.  

Oferă argumente pentru a) implicarea în rețele criminale, b) amenințări cu moartea pentru 

cel implicat în meciuri aranjate sau pentru familia sa, c) încheierea carierei și d) încarcerarea. 

Urmărește materialul video și cere studenților să identifice consecințele semnalate de 

sportiv. Poți înlocui materialul video cu oricare altul poate fi relevant.  

Timp estimat: 10 min 



 

Slide 13: Consecințe sociale 

 

Roagă participanții să se gândească la consecințele sociale ale persoanei implicate în 

meciurile aranjate. 

Argumentează pentru a) excluderea socială, b) efectele asupra familiei și a copiilor. 

Urmărește materialul video și și cere-le studenților să identifice consecințele sociale care se 

pot abate asupra unui sportiv. Poți folosi și un alt material video, dacă este relevant pentru 

studenți. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 14: Consecințe legale 

 

Prezintă pe scurt legislația legată de meciurile aranjate. Explică-le participanților că 

aranjarea meciurilor este ilegală, iar oamenii implicați pot fi pedepsiți sever.  

Întreabă participanții să se gândească la consecințele legale pe care le poate suporta cineva 

implicat în meciuri aranjate.  



 

Urmărește materialul video și pune studenții să identifice consecințele pe care le expune 

sportivul Poți alege și un alt material video relevant pentru studenți.  

Timp estimat: 10 min 

Slide 15: Rezumat 

 

Prezintă pe scurt cele mai importante subiecte discutate în acest curs: definiția meciurilor 

aranjate, oameni implicați în fenomen și consecințe. Argumentează ideea că meciurile 

aranjate sunt o amenințare pentru sport, că sunt ilegale și pot avea consecințe grave pentru 

cei implicați.  

Slide 16: Notificare 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


