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INTRODUCERE 

 

Motivarea alegerii temei, importanța și actualitatea temei 



România este o țară atașată  valorilor sportive și modelelor sociale pe care le 

generează poveștile de succes din lumea sportului. Campionii României sunt cei 

mai de seamă ambasadori ai României în lume, demonstrându-și competitivitatea 

și profesionalismul cu ocazia evenimentelor sportive de înaltă anvergură, de la 

cupe europene și până la cea mai valoroasă competiție sportivă, jocurile olimpice.  

 În ultimele decenii a crescut exponențial impactul flagelului dopajului în 

sport. Prin urmare, din păcate, este inevitabil să vorbim despre sport fără a vorbi 

despre dopaj. De la an la an, se intensifică lupta împotriva trișorilor din sport 

pentru apărarea drepturilor sportivilor curați și protejarea integrității valorilor 

sportului. 

Practica ne-a demonstrat că testarea doping și aplicarea măsurilor coercitive 

asupra celor care practică dopajul nu constituie cele mai eficiente metode de 

combatere a acestei conduite frauduloase în sport. Mai degrabă, o conduită de 

respingere a dopajului, favorabilă respectării sportului curat și mediului competitiv 

cu șanse egale, se dobândește printr-un proces educativ coerent.  

 Prin rolul de reglementator global, WADA a încurajat organizațiile anti-

doping să elaboreze și să inoveze programe naționale de educație anti-doping.   

 La nivel național, Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) – instituție 

publică în coordonarea Guvernului României - este responsabilă cu elaborarea și 

implementarea programului național anti-doping prin Strategia Națională Anti-

Doping și Planul de acțiune.  

 În cadrul programului de educație, ANAD a derulat mai multe campanii 

educative dedicate sportivilor atât seniori cat și juniori dar și persoanelor din cadrul 

personalului asistent al sportivilor. Rezultatele activităților educative nu au 

întârziat să apară, însă nu întotdeauna au fost pe măsura așteptărilor experților din 

cadrul Agenției. Așa cum știm este foarte greu să schimbi comportamente la 

sportivii deja ajunși la vârsta majoratului. 

 Pentru a avea succes în sport trebuie să ai o atitudine corectă. Onestitatea, 

demnitatea, respectul, munca în echipă, angajamentul și curajul sunt esențiale 

pentru practicarea cu succes a sportului de performanță. Toate aceste valori trebuie 

construite încă de timpuriu. Pentru a păstra valorile morale și sociale, sau pentru a 

le schimba în bine, trebuie să începem cu copiii. Valorile, cum ar fi fair-play-ul, 

respectarea regulilor sau echitatea, încep sa se evidențieze în anii școlari și pot fi 

promovate pe parcursul lor.  

 Contribuind la formarea unui caracter corect al copiilor este posibil să 

asigurăm în viitor formarea unor generații de sportivi care să respecte spiritul 

sportului și a valorilor sale: fair-play, onestitate, sănătate, respect față de legi și 

regulamente, curaj, solidaritate. 

 Educație și îngrijire timpurie pentru dezvoltare (Early Childhood Care for 

Developement, ECCD) constituie un concept și o orientare. Acest tip de educație 



combină elemente din mai multe câmpuri de cunoaștere și acțiune și include: 

stimularea copilului mic, sănătatea, nutriția, educația timpurie, dezvoltarea 

comunității, psihologie, sociologie, antropologie, dezvoltarea copilului chiar și 

economie. Este cunoscut faptul că investiția în vârstele mici-timpurii ale copilului 

promovează o dezvoltare optimală tuturor copiilor.  

 Dezideratele WADA, ale UNESCO și ale Consiliul Europei evidențiate în 

partea a doua a Codului și în articolele celor două Convenții creează premisele de a 

extinde promovarea spiritului sportului curat la vârstele cele mai mici prin 

introducerea în curricula școlară a noțiunilor de prevenire și combatere a dopajului 

în sport. Având în vedere experiența mea profesională dobândită în organizația 

națională anti-doping, consider că prin introducerea noțiunilor de prevenire a 

dopajului în curricula școlară se poate dezvolta la copii capacitatea de a analiza 

problematica dopajului, fără ca aceștia să sufere în realitate consecințele 

confruntării cu astfel de situații. 

 Campaniile educative desfășurate de către organizațiile anti-doping și mă 

refer aici atât la organizația națională anti-doping cât și la federațiile sportive 

internaționale trebuie să intervină ca o abordare de suport al activității educative 

desfășurată în cadru formal, respectiv în  instituțiile  de învățământ. 

 Dopajul are implicații multidisciplinare-educație fizică, biologie, psihologie, 

biochimie, etc. Pentru o bună înțelegere a riscurilor la care sportivii sunt supuși 

când decurg la dopaj, și ne referim aici la efectele secundare pe care substanțele 

interzise le au asupra sănătății, sportivii trebuie să aibă cunoștințe minime de 

anatomie, chimie–materii ce se studiază în gimnaziu și liceu. Prin urmare, se 

justifică predarea integrată, în liceu, a cunoștințelor despre efectele adverse ale 

substanțelor interzise.  

 Totodată, predarea noțiunilor de dopaj în cadrul cursurilor liceale, în cadrul 

educației formale are o serie de avantaje. Ca  note definitorii, în afară de caracterul 

ei instituționalizat, este de reținut că se realizează prin intermediul procesului de 

învățământ, care presupune planuri, programe, manuale, orare, evaluări, prezență și 

acțiunea unui corp profesoral specializat.  

 Cele mai multe cazuri de dopaj, în ultimii ani, s-au înregistrat la sportivii 

juniori. În calitate de membru în Comisia de audiere a sportivilor și a personalului 

asistent al acestora care au încălcat reglementările anti-doping am ajuns la câteva 

concluzii: 

 Influența personalului asistent este considerabilă asupra sportivilor juniori; 

 Sportivii nu sunt informați cu privire la riscurile la care se supun atunci 

când recurg la dopaj; 

 Părinții nu au cunoștințe referitoare  la reglementările anti-doping și nu le 

pot acorda sprijin documentat. 



 Ținând seama de aceste concluzii, se poate considera că este imperios 

necesar ca disciplina anti-doping să fie introdusă în curricula școlară a liceelor cu 

program sportiv, majoritatea sportivilor provenind din aceste licee. Elevii ar primi 

informația mult mai bine structurată, în conformitate cu cerințele pe care le impune 

instituția de învățământ și totodată există un mod de evaluare care să reflecte în 

mod real care este nivelul de cunoaștere al elevilor dar și nevoile lor.  Nu în ultimul 

rând, în cadrul instituțiilor de învățământ există o mult mai strânsă legătură între 

colectivul de cadre didactice și părinți.  

 Introducerea în curricula școlară ar rezolva și o problemă socială, respectiv 

educarea copiilor și tinerilor cu privire la riscurile utilizării de substanțe interzise- 

steroizi anabolici, stimulente, narcotice. Fiecare dintre elevii unui liceu cu program 

sportiv are grupul său de prieteni cărora le poate transmite care sunt riscurile la 

care se supun dacă utilizează substanțe interzise chiar dacă nu sunt sportivi și nu 

sunt constrânși de o legislație în materie.  

 Este bine cunoscut faptul că sportivii au un program strict, cu multe ore de 

antrenament, ore de masă și odihnă bine stabilite. Timpul lor liber este foarte 

limitat iar disponibilitatea de a primi informații în cadrul acestui interval este 

redusă. Acesta este un impediment cu care m-am confruntat ca lector în acțiunile 

educative desfășurate în cadrul campaniilor educative. În consecință, din start 

putem considera că informațiile pe care și le-au însușit au fost considerabil reduse. 

  De asemenea, sportivii fiind dispersați pe întregul teritoriu al României dar 

și în afara granițelor țării, nu se pot organiza acțiuni educative într-un număr 

suficient, fiind foarte costisitor din punct de vedere financiar dar și din lipsa 

resurselor umane. 

 Organizându-se cursuri de educație anti-doping în liceu, cursuri în cadrul 

cărora elevii, potențiali sportivi de performanță, își pot însuși cunoștințele de bază 

despre dopaj, atunci acțiunile educative organizate de către Agenția Națională 

Anti-Doping ar fi suficiente, venind doar să actualizeze informațiile în acord cu 

schimbările legislative la nivel național și internațional. S-ar rezolva, de altfel, și o 

problemă de natură economică, costurile de implementare a programului de 

educație din bugetul de stat ar fi diminuate. 

 

 

  

 
 

 

 



PREZENTAREA SINTETICA A CAPITOLELOR  

 

Teza de doctorat intitulată „Argumente metodologice suport în formarea 

unei competențe anti-doping în educația formală a elevilor liceelor cu program 

sportiv” este structurată pe trei părți și doisprezece capitole. Prima parte (capitolele 

1-4) are caracter teoretic, iar a doua (capitolele 5-8) și a treia parte (capitolele 9-12) 

au caracter aplicativ. 

Partea I FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODOLOGICĂ A 

TEMEI DE CERCETARE 

Capitolul 1. ANTRENAMENTUL SPORTIV PROCES COMPLEX DE 

REGLARE, AUTOREGLARE ȘI ADAPTARE BIOLOGICĂ 

În cadrul primului capitol am prezentat o serie de aspecte cu privire la 

antrenamentul sportiv, respectiv mecanismele fiziologice ale antrenamentului 

sportiv și factorii care influențeză antrenamnetul sportiv. De asemenea, am 

evidențiat principiile care guvernează antrenamentul sportiv ca mijloc al pregătirii 

biologice pentru antrenament și competiție. 

Antrenamentul sportiv poate fi definit ca un proces pedagogic care 

urmărește pregătirea metodică a sportivilor într-o anumită ramură sportivă, în 

vederea creșterii potențialului sportiv al acestuia și obținerea performanței maxime. 

În cadrul acestui proces se urmărește mărirea treptată a capacităților funcționale ale 

organismului, cu menținerea și întărirea sănătății, într-un regim controlat din punct 

de vedere medical. 

Fundamentarea fiziologică a antrenamentului sportiv prezintă un interes 

deosebit teoretic și practic. Este impetuos necesar a se cunoaște bazele fiziologice 

ale proceselor organice și modificările principale ale acestora, rezultate în urma 

efortului astfel încât antrenamentul să fie organizat în condiții optime pentru a 

ajunge la rezultatele dorite. În acest sens, se impune o colaborare strânsă între 

antrenor, medicul sportiv și sportiv și chiar ceilalți specialiști din staff-ul 

sportivului.  

 Pregătirea biologică este parte componentă a pregătirii sportive, iar 

antrenamentul sportiv reprezintă mijlocul principal al pregătirii biologice de 

concurs. Obiectivul general al pregătirii biologice: asigurarea resurselor energetice, 

fizice şi psihice pentru susținerea efortului din antrenamente şi competiții.  

Capitolul 2. DOPAJUL ÎN SPORT 

 În cadrul acestui capitol am făcut o scurtă prezentare a istoriei dopajului în 

sport, evidențiind modul în care, de-a lungului timpului, definiția dopajului a 



extinsă în scopul păstrării valorilor sportului curat. De asemenea, am prezentat 

Lista interzisă, efectele adverse medicale ale substanțelor/metodelor interzise și 

efectele psihice și sociale determinate de consumul acestora. 

Programul Mondial Anti-Doping are ca scop apărarea şi păstrarea valorile 

intrinseci ale sportului. Valoarea intrinsecă este evocată adesea ca fiind „spiritul 

sportului”, esența Olimpismului, echitate în sport. Dopajul contravine într-un mod 

fundamental  spiritului sportului. 

Codul Mondial Anti-Doping reprezintă elementul de nivel 1 al Programului 

Mondial Anti-Doping și, împreună cu Standardele Internaționale, care sunt de 

nivel 2, în mod obligatoriu trebuie implementate de către structurile sportive și 

statele membre semnatare. 

Lista Interzisă, Standard Internațional al WADA, se află într-o permanentă 

schimbare, fiind actualizată anual. Lista Interzisă intră în vigoare cu data de 1 

ianuarie a anului următor şi trebuie respectată de către toţi semnatarii. 

Capitolul 3. EDUCAȚIA ANTI-DOPING ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV 

ACTUAL  

În acest capitol am prezentat cadrul legislațiv, atât la nivel internațional cât 

și la nivel național, care reglementeză activitatea anti-doping. De asemenea, am 

trecut în revistă instituțiile de la nivel internațional și național care sunt reponsabile 

cu implementarea legisllației în domeniu. Regimul sancționator, în acestă 

activitate, joacă un rol important, el fiind reglementat astfel încât, alături de 

activitatea de prevenire a dopajului în sport să contribuie la lupta de descurajare a 

sportivilor de a recurge la dopaj. 

Activitatea de prevenire a dopajului s-a dovedit a fi cea mai importantă 

activitate, având în vedere faptul că este mai ușor să previi decât să combați. Din 

această perspectivă, toți factorii implicați în activitatea anti-doping încearcă să 

elaboreze și să implementeze un program educativ bine structurat și eficient de 

care să beneficieze cât mai mulți sportivi și persoane din cadrul asistent al 

sportivilor. 

În contextul temei abordate, am considerat oportun a prezenta programul 

educativ la nivel internațional și la nivel național.  

Programul de educare, informare și prevenire al Agenției Naționale Anti-

Doping are ca obiectiv general - creşterea gradului de conştientizare şi educare a 

sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi asupra pericolelor 

şi consecinţelor practicării dopajului în sport. 

 Activitatea informativ-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este 

pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o 

serie de mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin 

strategii specifice. 



 

Capitolul 4. PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎN CONTEXT CURRICULAR 

Din perspectiva cercetării experimentale, în care propunem realizarea unui 

experiment pedagogic pentru verificarea veridicității ipotezei conform căreia 

formarea unei competențe pentru un comportament pro-activ anti-doping, în 

educația formală a elevilor sportivi, am considerat că trebuie să avem în vedere 

aprofundarea conceptelor de curriculm, proiectare didactică, strategie didactică. 

Documentele curriculare sunt planurile-cadru de învățământ şi programele 

şcolare. Planul-cadru de învățământ este un document curricular care promovează 

politica educațională la nivel național și are rolul de a evidenția parcursul 

educațional al unui elev pe durata unei etape de școlaritate. Planurile-cadru de 

învățământ stabilesc disciplinele/modulele de pregătire studiate de către elevi în 

şcoală şi numărul de ore alocat fiecăreia/fiecăruia dintre acestea, în funcție de 

şcolarizare și anul de studiu. 

 Programa şcolară stabileşte oferta educațională a unei anumite discipline de 

studiu/modul de pregătire, pentru un buget de timp şi un parcurs şcolar determinat, 

în concordanță cu prevederile din planul-cadru de învățământ. 

 

 

Partea a II a CERCETAREA PRELIMINARĂ PRIVIND 

OPORTUNITATEA OPTIMIZĂRII EDUCAȚIEI FORMALE PENTRU 

PREVENIREA DOPAJULUI ÎN SPORT 

Capitolul 5. DEMERSUL METODOLOGIC DE CERCETARE 

 În acest capitol sunt cuprinse informații cu privire la scopul cercetării 

preliminare, obiectivele și sarcinile cercetării, metodele de cercetare utilizate 

pentru realizarea cercetării și modul în care s-a desfășurat cerctarea. 

Scopul cercetării preliminare a fost de  a identifica cele mai eficiente  

metode și mijloace pentru realizarea unei educații anti-doping la nivelul sportivilor 

elevi. 

 Pentru a îndeplini scopul propus am stabilit trei obiective: 

 Identificarea unor strategii naționale de organizare a activităților specifice  

educației anti-doping a elevilor care practică sportul de performanță în vederea 

realizării unui transfer metodologic/tehnologic sau adaptării acestora în România. 

Cunoașterea opiniei profesorilor-antrenori care lucrează nemijlocit cu 

sportivii elevi în legătură cu conținuturile și formele de organizare ale educației 

anti-doping. 



 Elaborarea unor produse curriculare privind dobândirea unei/unor 

competență/competențe profesionale în planul educației anti-doping la nivelul 

elevilor care practică sportul de performanță, la nivel național ce vor fi supuse 

dezbaterii specialiștilor cu atribuții în domeniul educațional. 

Aserțiunile interogative 

Cercetarea preliminară s-a derulat având în vedere nevoia de răspunsuri 

argumentate la următoarele aserțiuni interogative:  

1. Pot fi identificate modele de bună practică în educația anti-doping a 

sportivilor, pe plan internațional și național, ale căror metode și mijloace pot fi 

transferate în educația formală a sportivilor elevi din România? 

2. Există o cultură anti-doping a specialiștilor care lucrează nemijlocit cu 

sportivii elevi care să permită elaborarea și formarea unor competențe specifice 

pentru această categorie de sportivi, pe baza unor produse curriculare adecvate? 

Metode de cercetare utilizate 
Metodele de cercetare utilizate în realizarea cercetării preliminare au fost 

următoarele: metoda documentării,  metoda studiului de caz,  metoda anchetei prin 

chestionar, metoda observației pedagogice, metoda stastistico-matematică 

Organizarea și desfășurarea cercetării 
Subiecții  cercetării au fost selectați din rândul profesorilor de educație fizică 

și sport care activează în: liceele cu program sportiv, liceele care au clase cu 

program sportiv și cluburilor sportive școlare.  

Cercetarea preliminară s-a desfășurat în perioada septembrie 2019 - august 

2020, în mai multe etape. 

 

Capitolul 6. STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND EDUCAȚIA PENTRU 

PREVENIREA DOPAJULUI PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI NAȚIONAL 

Abordarea anilor recenți tinde să reflecte tendința de a acorda prevenirii și 

informării  anti-doping o arie de promovare a informației mult mai largă – dincolo 

de sfera sportului de performanță.  

 Specialiștii în programe educative anti-doping au început să acorde o mai 

mare importanță cercetărilor în vederea implementării de programe educative 

destinate copiilor de vârste fragede și adolescenților. 

In acest sens, în acest capitol am prezentat studii și cercetări științifice 

realizate pe plan internațional pe care le-am analizat în scopul transferului de bune 

practici în această direcție.  

Cercetarea privind „Eficiența unui program de prevenire anti-doping în 

sistemul școlar în rândul adolescenților spanioli” (Javier Alvarez Medina, Victor 

Murillo Lorente și Enrique Oliete Blanco, 2015 ) are o concluzie majoră- 



intervenția în prevenirea dopajului ar trebui să fie integrată în curricula școlară și 

nu plasată în sfera activităților extra-curriculare. 

Cel de al doilea studiu  analizat de noi “De ce sportivii spun “NU” 

dopajului?” este un studiu asupra cunoștințelor care stau la baza deciziei sportivilor 

de a nu se dopa. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Studiul Antrenoratului și 

Performanței – Universitatea din Central Lancashire, și s-a axat pe o temă apreciată 

drept complexă: demersul de a identifica motivațiile pe baza cărora sportivii aleg 

să nu se dopeze, să nu recurgă la utilizarea de substanțe care sporesc performanța. 

În concluzie, mediul în care se desfășoară pregătirea sportivilor are un rol protector 

referențial în anti-doping; influențele din partea celor apropiați - cu precădere, 

familia, antrenorii - prevalează în mod semnificativ în decizia unui sportiv de a nu 

recurge la utilizarea de substanțe dopante. 

Un alt studiu ”Impactul educației antidoping și al experienței de control al 

dopajului asupra cunoștințelor antidoping la sportivii universitari japonezi: un 

studiu transversal” Studiul a fost realizat de Yuka Murofushi, Yujiro Kawata, 

Akari Kamimura, Masataka Hirosawa, Nobuto Shibata, de la Facultatea de Științe 

ale Sănătății și Sportului, Universitatea Juntendo, în anul 2015. În acest studiu, s-a 

constatat utilitatea educației anti-doping și necesitatea programelor de educație 

pentru toți sportivii, indiferent de nivelul competițional și totodată s-a evidențiat 

necesitatea standardizării conținuturilor de învățare care poate spori cunoștințele 

individuale despre anti-doping.  

În ceea ce privește planul național, cercetările s-au derulat doar de către 

ANAD, pe baza unor campanii educative desfășurate în perioada 2005-în prezent. 

 

Capitolul 7. ANCHETA PRIVIND OPINIA PROFESORILOR ANTRENORI 

CU PRIVIRE LA UTILITATEA/NEVOIA EDUCAȚIEI PENTRU 

PREVENIREA DOPAJLUI  

 

În acest capitol am prezentat informațiile despre analiza și interpretarea 

rezultatelor cercetării preliminare. 

Am utilizat metoda anchetei prin chestionar, subiecții  au fost selectați din 

rândul profesorilor de educație fizică și sport care activează în: liceele cu program 

sportiv (38), liceele care au clase cu program sportiv (10 licee) și cluburilor 

sportive școlare din București. 

Prima secțiune a chestionarul a cuprins solicitări care să conducă la 

conturarea unui profil al respondenților –vârsta, gen, vechime în activitatea 

didactica, gradul didactic și nivelul de antrenor. 



Cea de-a doua secțiune a chestionarului a vizat stabilirea nivelului de 

cunoaștere a domeniului anti-doping de către profesorii antrenori pentru a evalua 

dacă dețin informații suficiente pentru a le transmite, la rândul lor, elevilor. 

În secțiunea a treia a chestionarului au fost formulate întrebări prin care am 

dorit să cunoaștem opinia subiecților privind importanța mai multor factori în 

prevenirea dopajului.  

Întrebările cheie ale chestionarului au fost ultimele două întrebări, prin care 

am dorit să colectăm informații cu privire la opinia lor referitoare la vârsta la care 

sportivii are trebui să fie informați/educați anti-doping și care ar fi forma optima de 

organizare a educației anti-doping. 

Capitolul 8. CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cercetarea care constituie tema prezentei lucrări pune în evidență faptul că 

atât la nivel internațional cât și la nivel național există o preocupare continuă și 

extinsă pentru elaborarea de proiecte/studii/cercetări care să susțină strategii bazate 

pe inovație în educația anti-doping care să țină cont de specificul/profilul/nevoile 

diverselor categorii de vârstă ale sportivilor.  

Aceste demersuri se situează la confluența dintre sport, prevenirea dopajului 

în sport, managementul educației și managementul sănătății publice. Din această 

perspectivă se asigură educației anti-doping șansa deschiderii permanente spre 

transferul, adaptarea și transpunerea de bune practici care integrează în politicile 

naționale de specialitate toate evoluțiile înregistrate pe plan mondial în cadrul unor 

strategii educaționale eficiente prin conținutul celor 3 M și prin modul de 

combinare a acestora. 

Concluziile cercetărilor, efectuate de specialiști și prezentate în această parte 

a tezei, au fost că se impune ca educația anti-doping să se facă de la vârste mici 

într-un cadru formal, cu conținuturi bine stabilite si personal calificat.  

Prin urmare, răspunsul este DA la prima aserțiune interogativă a cercetării 

preliminare “Pot fi identificate modele de bună practică în educația anti-doping a 

sportivilor, pe plan internațional și național, ale căror metode și mijloace pot fi 

transferate în educația formală a sportivilor elevi din România?”. 

Ancheta realizată, prin intermediul chestionarului elaborat, a vizat culegerea de 

informații privind nivelul de cunoaștere a profesorilor cu calificare de antrenor cu 

privire la cele mai importante subiecte ale activității anti-doping (definiția 

dopajului, substanțe și metode interzise, etapele controlului doping, drepturile și 

obligațiile sportivilor, efectele adverse ale substanțelor interzise, gestionarea 

rezultatelor si scutirile pentru uz terapeutic). Profilul respondenților ne-a indicat 

faptul că aceștia au calitățile necesare pentru a opina cu privire la subiectul supus 

dezbaterii.  



 Răspunsurile la secțiunea a II-a a chestionarului ale subiecților cuprinși în 

anchetă  relevă faptul că 42 % dintre respondenți au un nivel mediu și 37% au un 

nivel foarte bun de cunoaștere a definiției dopajului; în proporție de 73% din 

numărul profesorilor cunosc peste nivel mediu substanțele interzise în sport. În 

proporție de 12% antrenorii au un nivel foarte ridicat de cunoaștere a metodelor 

interzise în sport, 59% au un nivel ridicat și mediu de cunoaștere a acestora, ceea 

ce reprezintă un element forte în demersul propus de noi. 

 Prin itemii din secțiunea a treia a chestionarului s-a urmărit identificarea 

opiniei specialiștilor cuprinși în anchetă privind importanța mai multor factori în 

prevenirea dopajului. Peste 70% respondenți consideră că este de importanță mare 

nivelul de cunoștințe anti-doping al sportivilor și al personalului asistent al acestora 

în prevenirea dopajului, iar peste 40% dintre respondenți (profesori antrenori) 

consideră că este de importanță foarte mare în prevenirea dopajului nivelul de 

cunoștințe anti-doping al antrenorilor. Aceasta reprezintă încă o dovadă în plus că, 

antrenorii sunt conștienți de rolului lor în viața sportivului. 

 Cu privire la vârsta la care sportivii are trebui să fie informați/educați anti-

doping și care ar fi forma optimă de organizare a educației anti-doping, opinia 

profesorilor antrenori a fost în majoritate de a introduce teme în conținutul 

disciplinei Pregătire Sportivă Teoretică.  

 La cea de a doua întrebare formulate în debutul cercetării preliminare 

“Există o cultură anti-doping a specialiștilor care lucrează nemijlocit cu “sportivii 

elevi care să permită elaborarea și formarea unor competențe specifice pentru 

această categorie de sportivi, pe baza unor produse curriculare adecvate?“ 

considerăm că deși dopajul are o istorie veche în sport, chiar și în sportul 

românesc, educația anti-doping s-a făcut într-un mod coerent după anul 2005, anul 

înființării Agenției Naționale Anti-Doping și, nu întâmplător feed-back-ul primit 

prin chestionarul aplicat ne conduce la concluzia că, în momentul de față, se poate 

pune problema introducerii noțiunilor anti-doping în curricula școlilor cu program 

sportiv. Acest  demers este rezultatul unei politici coerente la nivel național, fiind 

făcuți pașii necesari: educarea personalului asistent existent prin intermediul 

campaniilor educative, formarea potențialilor antrenori prin introducerea in 

curricula universitară a unui curs de educație anti-doping. 
 



PARTEA A III A CONTRIBUȚII ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUSELOR 

CURRICULARE DESTINATE LICEELOR CU PROGRAM SPORTIV 

PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DOPAJULUI ÎN SPORT 

Capitolul 9. DEMERSUL METODOLOGIC DE CERCETARE 

În acest capitol sunt prezentate: scopul, obiectivele și sarcinile cercetării, 

ipotezele cercetării, metodele de cercetare utilizate și este descris modul de 

organizare și desfășurare a cercetării. 

Scopul cercetării experimentale a fost de a aduce argumente științifice 

pentru introducerea unei competențe generale la disciplina ”Pregătire Teoretică 

Sportivă” pentru elevii liceelor cu program sportiv privind prevenirea și 

combaterea dopajului în sport. 

Pentru realizarea scopului am stabilit următoarele obiective: 

 O1.  Elaborarea unei competențe generale și a competențelor specifice pe 

linia formării comportamentului pro-activ în prevenirea și combaterea dopajului în 

sport la elevii liceelor cu program sportiv; 

 O2. Evaluarea eficienței strategiei didactice proiectată și implementată în 

experimentul pedagogic pentru realizarea competențelor specifice și a competenței 

generale propusă. 

Ipotezele cercetării 

I.1. Contribuția disciplinei Pregătire Teoretică Sportivă la ciclul liceal 

vocațional-sportiv se poate extinde și la formarea și dezvoltarea unui 

comportament pro-activ de prevenire și combatere a dopajului în sport, pe baza 

completării conținuturilor acestei discipline cu noțiunile elementare de educație 

anti-doping.  

I.2.  Formarea unei competențe orientată către atitudini și valori proactive 

anti-doping la elevii claselor ciclului liceal vocațional-sportiv, favorizează 

caracterul educațional al disciplinei și permite dobândirea unui comportament 

responsabil al sportivilor.  

Metode de cercetare utilizate  

În cercetarea experimentală am utilizat următoarele metode de cercetare: 

metoda documentării, metoda observației, metoda anchetei prin chestionar, metoda 

statistico-matematică și metoda experimentului pedagogic. 

Subiecții cercetării  

 Subiecții cercetării au fost elevi de clasa a XI-a din cadrul a două instituții 

de învățământ cu profil sportiv, respectiv Liceul cu Program Sportiv “Nicolae 

Rotaru” din Constanța și Liceul cu Program Sportiv “Viitorul” Pitești. 



        Etapizarea cercetării 

Cercetarea s-a desfășurat la două unități de învățământ vocaționale, respectiv 

la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanța și Liceul cu Program 

Sportiv “Viitorul” Pitești, pe baza protocoalelor inițiate de noi pentru derularea 

experimentului și semnate de Școala doctorală Știința sportului și educației fizice, 

Universitatea din Pitești și instituțiile școlare respective. 

Cercetarea s-a desfășurat în perioada martie 2021-iunie 2021, în mai multe 

etape, în care s-au derulat activitățile proiectate. 

Capitolul 10. ARGUMENTAEA COMPETENȚEI GENERALE PROPUSĂ 

LA DISCIPLINA PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 
 

         În acest capitol am adus argumente cu privire la competența generală propusă 

la disciplina Pregătire Sportivă Teoretică. 

Scopul cercetării preliminare a fost de a identifica cele mai eficiente metode    

și mijloace pentru realizarea unei educații anti-doping la nivelul sportivilor elevi. 

Cercetarea a pus în evidență faptul că, atât pe plan internațional cât pe plan 

național, sunt proiecte/studii/cercetări privind educația anti-doping a sportivilor ale 

căror concluzii au fost că educația anti-doping trebuie să se desfășuare într-un 

cadru formal și de această educație trebuie să beneficieze nu numai sportivii de 

performanță ci sportivii, în general. 

Ca o principală sursă de informare cu privire la nivelul de cunoștințe anti-

doping a elevilor , am aplicat un chestionar care conținea un număr de zece 

întrebări tuturor elevilor claselor a XI a din cadrul celor două instituții de 

învățământ partenere,  

Întrebările chestionarului au fost selectate astfel încăt să acopere subiectele 

pe  care dorim să  le introducem în conținuturile disciplinei teoretice sportive și 

totodată să ne furnizeze informații valoroase cu privire atitudinile manifestate de 

sportiv cu privire la dopaj și importanța pe care aceștia o acordă acestui domeniu 

Chestionarul a fost aplicat online, la ora de Pregătire Sportivă Teoretică, 

elevii fiind monitorizați de către cadrele didactice. Un număr de 134 de elevi au 

completat chestionarul. Punctajele obținute de elevi au fost de la 0 puncte la 100 de 

puncte,  iar cea mai mare pondere o au sportivii care au obținut 30 de puncte.  

Media aritmetică a punctajelor este mică, respectiv 40, ceea ce arată ca au 

cunoștințe insuficiente pe de o parte , iar pe de altă parte, s-a putut observa că a 

existat și există interes al elevilor vis a vis de acest subiect. 

Competența generală pe care propusă este următoarea: ,,Manifestarea unui 

comportament pro-activ anti- doping bazat pe atitudini și valori ale educației de 

prevenire și combatere a dopajului în sport”.  



Pentru formarea asteia propunem trei competențe specifice clasei a XI-a. 
 

Capitolul 11. CONȚINUTUL DOCUMENTELOR CURRICULARE 

ELABORATE PENTRU DOBÂNDIREA COMPETENȚEI VIZATE LA 

CLASA A XI –A 

 Acest capitol cuprinde propunerile noastre cu privire la conținuturile ce 

urmează a fi introduse la disciplina Pregătire Sportivă Teoretică, eșalonarea 

unităților de învățare și proiectele didactice aferente.  

Ca și conținuturi am propus următoarele: dopajul în sport, istoric și valori 

etice, Programul Mondial Anti-Doping, Lista Interzisă, definiția dopajului, 

drepturile și obligațiile sportivilor, controlul doping si managementul rezulatatelor 

acestuia și efectele adverse ale substanțelor interzise. 

 

Capitolul 12. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII 

Acest capitol cuprinde informații cu privire la analiza comparativă a 

răspunsurilor primite la chestionar, înainte și după predarea noțiunilor anti-doping. 

 Am făcut o analiză pe fiecare clasa dar și pe întreg grupul experimental. 

La prima aplicare a chestionarului am constatat că sportivii nu au cunoștințe 

suficiente despre termenii specifici utilizați și procedurile anti-doping. De 

asemenea, am concluzionat că cele mai multe cunoștințe le -au dobândit în 

practică, și asta pentru că, în răspunsurile lor au fost evidențiate anumite practici 

identificate în acțiunile de supervizare efectuate în calitatea mea de coordonator al 

activității de control doping. Prin urmare, aceste noțiuni nu sunt teminice, iar cele 

cu privire la drepturile ce le revin pe parcursul testării doping nu le stăpânesc. 

Rezulatele obținute la cea de-a doua aplicare a chestionarului au fost mult 

mai bune, elevii și-au însuțit noțiunile predate și au manifestat interes față de 

subiectele puse în dezbatere. 

Capitolul 13. CONCLUZII 
 

13.1 Concluzii generale 

Dopajul este un flagel al sportului contemporan cu rădăcini adânci în istorie. 

Fenomenului dopaj i-se opun politicile anti-doping elaborate pe plan internațional, 

elaborate de instituții prestigioase, UNESCO, ONU, CIO, Consiliul Europei,  pe 

baza cărora care s-au elaborat și implemntat legi, acte normative, regulamente și 

proceduri, s-au creat instituții specializate pe plan internațional și național. 



În anul 1999 s-a înființat World Anti-Doping Code (WADA), Agenția 

Mondială Anti-doping,  la inițiativa Comitetului Olimpic Internațional în cadrul 

„Declarației de la Lausanne”, structură independentă care promovează, 

coordonează și supraveghează combaterea dopajului în cadrul sportului de 

performanță. Principalul document WADA este Codul Mondial Anti-Doping, 

versiunea actuală a intrat în vigoare în 2015. Întreaga activitate anti-doping la nivel 

internațional ete reglementată de Codul Mondial Anti-Doping și standardele 

internaționale (Standardul Internțional Lista Interzisă, Standardul Internațional 

pentru Testare și Investigații, Standardul Internațional pentru Gestionarea 

Rezultatelor, Standardul Internațional pentru Educație, Standardul Internațioal 

pentru Acordarea Scutirilor pentru Uz Terapeutic, Standardul Internațional pentru 

Laboratoare). 

România a aderat la valorile și principiile unui sport curat și a creat cadrul 

legislativ de manifestare a acestor valori, încă din 1998, în armonie cu 

documentele internaționale elaborate în acest scop, Codul Mondial Anti-Doping, 

Convenția Anti-Doping a Consiliului Europei și Convenția Internațională 

Împotriva Dopajului în Sport a UNESCO. Ca urmare a acestor acțiuni s-a înființat,  

în anul 2005, Agenția Națională Anti-Doping,  care a inițiat demersuri pentru 

informarea și educarea personalului asistent al sportivilor cu privire la 

reglementările naționale și internaționale în domeniul anti-doping și a coordonat 

campanii anti-doping. 

Considerăm ca fiind un factor limitativ în educația antidopig a sportivilor  

faptul că, până în prezent, campaniile anti-doping derulate pe plan național, față de 

cele realizate pe plan internațional, s-au realizat exclusiv prin educația non-formală 

și informală: mese rotunde, dezbateri, conferințe, emisiuni media, etc., cu toate că, 

la nivelul ciclului liceal vocațional de sport, în educația formală, există o disciplină 

teoretică în care s-ar putea forma competențe în direcția formării unui 

comportament pro-activ, de prevenire a dopajului juvenil și a dopajului în general. 

Prin introducerea disciplinei Pregătire Sportivă Teoretică în formarea 

profesională a specialiștilor domeniului știința sportului și educației fizice, prin 

studii universitare, cadrele didactice care lucrează în învățământul vocațional au 

competețe pentru predarea conținuturilor specifice formării unei competențe pro-

active la elevii sporivi, în educația formală a acestora. 

Numărul mare de încălcări ale reglementărilor anti-doping sunt datorate, în 

mare parte, lipsei de cunoștințe a elevilor  despre anti-doping. Această lipsă de 

informații îi determină să greșească fără intenție, pe de o parte, iar pe de altă parte 

le creează vulnerabilități în raporturile pe care le au cu personalul asistent, în  

raporturile cu alți sportivi. 

Introducere noțiunilor anti-doping în curricula școlară reprezintă o acțiune 

logică  în contextul unei politici coerente la nivel național, fiind făcuți anterior 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dopaj_(sport)


pașii necesari: educarea personalului asistent existent prin intermediul campaniilor 

educative, formarea viitorilor profesori de educație fizică și sport, a viitorilor  

antrenori prin introducerea in curricula universitară a unui curs de educație anti-

doping. 

 

 13.2.Concluziile cercetării 

 Concluziile cercetării preliminare au indicat faptul că profesorii antrenori au 

un nivel de cunoștințe care să le permită să predea elevilor noțiunile antidoping de 

bază și că aceștia sunt conștienți de rolul pe care-l joacă în viața sportivilor și 

consideră că ar fi benefic ca educația anti-doping să fie realizată prin transmiterea 

cunoștințelor teoretice formarea  atitudini și comportamente specifice, în educația 

formală a elevilor ciclului liceal, în cadrul disciplinei Pregătire Sportivă Teoretică.   

Pentru a putea înțelege noțiunile predate în cadrul disciplinei respective 

elevii trebuie să aibă cunoștințe de bază din domeniul biologiei, chimiei organice și  

competențe care să permită asimilarea și utilizarea unor noțiuni ce necesită 

corelarea mai multor informații din domenii diferite. Rezultatele cercetării 

experimentale au pus în evidență că elevii de clasa  a XI au vârsta, nivelul 

intelectual și competențe dobâdite de a asimila informațiile din domeniul anti-

doping. La aceasta vârstă, cu mici excepții, sportivii se pregătesc să schimbe 

categoria sportivă, să treacă de la juniori la seniori. Așadar, ei ar trebui să dețină un 

bagaj de cunoștințe anti-doping, cu atitudini de respingere a dopajului deja 

dobândite și un comportament pro-activ împotriva dopajului care le permite să facă 

față cu succes exigențelor anti-doping stabilite pentru competițiile de nivel înalt în 

sport.  

 Rezultatele anchetei desfășurată inițial în cadrul experimentului relevă 

faptul că elevii nu au informații temeinice, cunoștințele necesare unei educații anti-

doping solide, majoritatea răspunsurilor corecte au fost date doar la întrebări care 

vizau procedura de control doping și mai puțin la cele de natură etică și gestionare 

a rezultatelor. Rezultatele pun în evidență că elevii sportivi din clasa a XI –a care 

au participat la ceretarea experimentală au cunoștințe empirice cu privire la aspecte 

importante cu privire la aspecte esențiale dar sunt interesați de domeniu. Această 

atitudine s-a manifestat și la grupa de experiment pe parcursul orelor de curs, elevii 

manifestând interes de a cunoaște informații despre activitatea anti-doping.  

Rezultatele chestionarului aplicat inițial pot fi corelate și cu informațiile 

existente cu privire la cazurile de dopaj înregistrate, la nivel național, la juniori. 

Pentru faptul că nu cunosc procedura de control doping, că nu știu, spre exemplu, 

că ofițerul de control doping nu are voie să manipuleze proba sau că nu 

au voie să se hidrateze din recipiente nesigilate de la organizatori sau alți sportivi, 

îi face vulnerabili.  



Din răspunsurile primite la întrebarea din care doream să obținem informații 

care ne indică posibile motive pentru care sportivii sunt dispuși să recurgă la dopaj, 

ponderea răspunsurilor  a fost că, din punctul lor de vedere a conștientiza că să 

câștige este cel mai important înseamnă că este “cel mai bun sportiv”. Or, asta te 

determină de cele mai multe ori să recurgi și la dopaj doar pentru a câștiga, pentru 

a fi cel mai bun.  

  Rezultatele experimentului confirmă corectitudinea selecției conținuturilor 

în care s-a ținut cont de noțiunile și informațiile de bază care îi ajută pe elevii 

sportivi în activitatea sportivă, pe baza experienței acumulată ca lector în cadrul 

campaniilor educative, unde am avut posibilitatea să observ atât comportamentul 

sportivilor vis a vis de acest subiect cât și nevoile lor. Calitatea de membru al 

Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al acestora mi-a oferit 

șansa de a asculta și de a înțelege povestea fiecărui sportiv care a recurs la dopaj, 

am identificat cauzele care l-a împins să recurgă la dopaj și am selectat 

conținuturile predate cele mai adecvate unei activități educative formale solide. 

   Pe baza rezultatelor înregistrate de elevii sportivi din grupa experimentală, 

care au înregistrat o evoluție semnificativă în cunoașterea noțiunilor de bază ale 

dopajului și a efectelor nocive ale acestuia, putem afirma că prima ipoteză a 

cercetării se confirmă. Elevii au dovedit că au capacitatea de a asimila noțiunile 

anti-doping de bază, că sunt direct interesați de subiect. În fapt,  după ce au 

aflatcare sunt implicațiile asupra sănătății și a carierei sportive dacă aleg să se 

dopeze, am observat din atitudinile manifestate pe parcursul orelor de curs că au 

devenit mult mai atenți și responsabili în alegeri. Este firesc că atunci când ești 

bine informat asupra subiectului să reflectezi mult mai mult dacă să alegi să încalci 

regulile. Astfel, considerăm că și pentru personalul asistent al sportivilor va fi mai 

greu în a-i convinge să recurgă la dopaj. 

   Faptul că, au aflat, spre exemplu,  că poți câștiga o medalie, te poți bucura de 

glorie și beneficiile materiale obținute doar pentru că la momentul respectiv în 

proba ta biologică nu a putut fi depistată substanța  interzisă utilizată nu este o 

certitudine decât la acel moment, îi determină pe elevii care practică sport să nu 

mai recurgă la dopaj.  

 Putem concluziona prin a afirma, că, DA, formarea unei competențe 

generale orientată către atitudini și valori pro-active anti-doping la elevii claselor 

ciclului liceal vocațional, pe baza unor cunoștințe teoretice încadreate întro 

strategie didactică adecvată, permite dobândire unui comportament responsabil al 

elevilor sportivi.  

  Considerăm că rezultatele experimentului pedagogic oferă argumente 

obiective în susținerea educației formale în dobândirea unei competențe care să 

pună în evidență, cunoștințe, valori, atitudini și comportament pro-activ anti-

doping și în baza acestora am formult propunerea de introducere a conținuturilor 



propuse în curricula școlară la disciplina Pregătire Sportivă Teoretică, pe care am 

înaintat-o Ministerului Educației.  

 Prin răspunsul primit, Ministerul Educației ne-a informat că, programle 

școlare pentru disciplinele obligatorii prevăzute în programele cadru de învățământ 

urmează a fi modificate și implicit și pentru diciplina Pregătire Sportivă 

Teoretică.Din analiza argumentelor  aduse  de noi, au concluzionat că este 

oportună introducerea unor noțiuni de educație anti-doping în viitoarea programa 

de specialitate a disciplinei “Pregătire Sportivă Teoretică ” și susțin includerea unei 

competențe generale și a competențelor specifoice aferente  acesteia cu privire la 

educația anti-doping.  

 

 

 


