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INTRODUCERE METODOLOGICĂ
Acest ghid metodologic, care analizează problema dopingului în scoli, se poate folosi ca
o mapă de bază pentru alegerea unor trasee de studiu care pot fi dezvoltate cu tinerii din
scoli. Subiectul dopingului, chiar dacă a fost de multe ori analizat dintr-un punct de vedere
de conţinuturi și infomaţii, pentru a fi considerat un fenomen complex și dinamic, are ne-
voie de o îndrumare care să permită profesorilor să îl adauge in sistemul de informaţie
educativ/pedagogică. Din acest motiv metodologia folosită este aceea de a delinea linii
de cugetare care pot fi studiate în amănunt în orice sistem cultural și în orice tip de stat.

Pe scurt, problema dopingului de multe ori nu este doar (sau deloc) lipsa de infomaţii
de către tineri, dincontră, este o lume unde tinerii pot să sfârșească din lipsa de auto-
meditaţie, de alegeri, de acceptarea de sine și a regulilor jocului.
Subiectul dopingului se poate asocia fenomenului de aport a unor substanţe care alte-
rează cumva funcţionalităţile psicofizice (multe campanii de informare antidoping se re-
feră tocmai la dependenţă si paragonează fenomenul cu cel de a lua alte tipuri de sub-
stanţe stupefiante). Alegerea tinerilor de a folosi aceste substanţe se bazează atât pe
context (agonism extrem, comercializarea rezultatelor, victoria mai importantă decât pres-
taţia) cât și pe aspecte personale (dorinţa de a fi acceptaţi într-un grup, neacceptarea
sau necunoștinţa limitelor personale).

Abordările folosite de obicei pentru a defini fenomenul sunt cele prescriptive, bazate pe
interzicere, sancţionare și abordarea asa-zisa medical-sanitară. Deci, dopingul este ori
o alteraţie a unui rezultat interzis de lege și “nu poţi să îl folosesti și dacă o faci o să fi
amendat” ori “substanţele de doping pot fi dăunatoare pentru sănătatea corpului, deci
nu trebuie să le folosești”. Intenţia acestei mape este de a-i ajuta pe tineri să îsi dea sea-
ma singuri cât de periculoasă poate fi folosirea acestor substanţe dopante iar asta se
poate face vorbind deschis despre tematicele legate de această alegere.
Unul dintre argumentele principale este acela de a-i solicita să “gândească”, de a-i duce
spre un moment de automeditaţie și spre interactiunea cu alţi tineri, ajungând (aproape)
singuri la înţelegerea clară și profundă a problemei, nu doar din punct de vedere informativ.

Calea de urmat este de a începe de la viaţa cotidiană și de la diferitele grupuri unde ti-
nerii se regăsesc. Asta înseamnă crearea de grupuri de muncă, de discuţii și de cer-
cetare, dar mai ales implicarea adulţilor cu care sunt în contact tinerii: părinţi, antrenori,
profesori, animatori.

Munca asupra fiecarui tânar care face parte din diferitele comunităţi permite o întele-
gere mai clară a valorilor care stau în spatele fenomenului de doping. Mai ales în lumea
amatorială se simte mult amplificarea propusă de cultura dominantă pentru estetica cor-
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pului ca și valoare în sine, atât pentru plăcere personală sau generală, cât și ca element
pentru a fi acceptat. De multe ori se folosesc aceste substanţe din dorinţa de a avea
un corp “ideal” sau ceea ce cei din jur presupun că este un corp “perfect”.

Din aceste motive propunerea acestui traseu se bazează pe fortificarea si creșterea com-
petenţelor de bază și abilităţilor sociale, așa-zisele Life Skills, definite pe la începutul
anilor nouăzeci de către Organizaţia Mondială de Sănătate (WHO/MNH/PSF/93. A Rev.
1) care a identificat câteva abilităţi fundamentale care ar trebui să constituie elementul
principal în orice program de prevenţie a comportamentelor la risc.
Mai jos definiţia abilităţilor fundamentale referitor subiectului de doping:

1. Decision making (capacitatea de a lua decizii): această competenţă este importantă
pentru a lua decizii în mod constructiv în diferitele situaţii și contexte din viaţă. Capa-
citatea de a elabora în mod activ procesul decizional poate avea consecinţe pozitive
asupra sănătaţii printr-o evaluare a diferitelor alegeri și consecinţele anumitor com-
portamente.

2. Problem solving (capacitatea de rezolvare a problemelor): această competenţă aju-
tă la înfruntarea în mod constructiv diferitele probleme care cauzează stres mintal și
tensiune fizică.

3. Creativitate: această capacitate permite o explorare a posibilelor alternative și conse-
cinţele diferitelor alegeri în căutarea unei “căi de evacuare” în situaţii care apar critice.

4. Sensul critic: și această abilitate, ca și cele dinainte, imbogăţește dimensiunea cog-
nitivă a persoanei pentru că permite analizarea informaţiilor și experienţelor în mod
obiectiv, estimând avantajele și dezavantajele și ajutând o persoană în luarea unei
decizii fără a fi influenţat de context.

5. Comunicare eficace: constă în capacitatea de a se exprima, în mod verbal și nonverbal,
justificând propriul comportament cu alţi tineri sau cu adulţii și ajută la crearea unui
sistem de valori bazat pe dialogul cu ceilalţi.

6. Abilităţi interpersonale: implică capacitatea de a interacţiona și de a se relaţiona cu
alte persoane în mod pozitiv, contrastând în mod amical dar hotărât comportamen-
tele considerate periculoase sau greșite.

7. Conștiinţa de sine: capacitatea introspectivă care permite cunoștinţa de sine, cunoștinţa
propriului caracter, a punctelor de forţă și de slăbiciune, a dorinţelor și nevoilor.

8. Empatia: este acea capacitate interpersonală care permite întelegerea celor din jur,
de “a se pune în locul lor”, în ceea ce privește dependenţa de doping, această ca-
pacitate este fundamentală pentru a evita procesele de emulare și pentru a fi de aju-
tor pentru grup.

9. Gestionarea emoţiilor: capacitatea de a da un nume la propriile sentimente și de a
recunoaște emoţiile proprii și a celorlalţi, înseamnă a fi conștient de cum emoţiile au
efect în comportamentul cotidian. Ajută la acceptarea unei înfrângeri sau unei pres-
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taţii a propriului corp când nu face faţă așteptărilor.
10. Gestionarea stresului: constă în recunoașterea cauzelor de tensiune și stres în via-

ţa cotidiană și capacitatea de a le controla în așa fel încât să nu stârnească probleme
de sănătate într-o perioadă de timp scurtă sau mai lungă.

Toate aceste abilităţi trebuiesc luate în considerare și amplificate în momentul în care
vrem să urmăm un parcurs de educaţie pe subiectul dopingului, tocmai pentru acest scop
metodologia propusă se bazează pe analiza câtorva elemente fundamentale și pune la
dispoziţie cuvinte cheie și argumente conectate între ele. Astfel profesorii și educatorii
au la dispozitie o mapă care va trebui adaptată cu propriile materii.

Analiza dopingului în școli și in contexte formative nu poate fi considerat un moment se-
parat dar trebuie să treacă în toată viaţa cotidiană a învăţământului.
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CADRU GENERAL
Dopingul are origini foarte vechi. Atleţii foloseau poţiuni ciudate sau alimente particulare
pentru a simţi un impuls mai puternic în competiţii și pentru a câștiga. Mereu au fost
urmărite aceste comportamente și interzisă folosirea acestor substanţe pentru a evi-
ta alterarea competiţiilor. Există dovezi cum că luptătorii greci foloseau o substanţă
extrasă dintr-o ciupercă care ajuta la imbunătăţirea prestaţiilor. Au fost gasite și alte
surse care spun că pe timpurile competiţiilor clasice agonistice existau reguli foarte
stricte în ceea ce privește comportamentul sportiv. În perioada competiţiilor, de exem-
plu, o regulă interzicea participanţilor să mănânce anumite tipuri de carne. Tot din alte
probe se zice că mulţi atleţi au fost găsiţi mâncând friptură cu intenţia de a altera pro-
pria forţă și rezistenţă. Chiar dacă dietetica modernă demonstrează că acei atleţi nu
aveau niciun beneficiu fizic făcând asta, din punct de vedere etic și sportiv ei se com-
portau ca cei care folosesc doping în ziua de azi.

Si cuvantul “doping” există de câteva secole, anumite studii în materie susţin că pro-
vine de la substanţele folosite de către marinarii olandezi in secolul XVI care luau aces-
te poţiuni ca să întâmpine vremea urâtă, asta îi ajuta să înfrunte cu mai mult curaj fur-
tuna. Aceste substanţe se numeau “doop”.

Alte surse spun că etimologia cuvântului vine de la “dop”, o substanţă alcoolică pe care
o luau luptătorii zulu pentru a se excita înainte de luptă. De la “doop” sau “dop” s-a
ajuns în secolul XIX la verbul englezesc “to dope” și la substantivul “doping”.

Chiar dacă istoria dopingului are peste 2500 de ani, subiectul a devenit foarte popu-
lar din noaptea finalei olimpice din 1988 când Ben Johnson, atlet la 100 metri, a fost
găsit cu nandrolon în corp. Din acel moment dopingul a intrat în limbajul din mass-me-
dia și ceea ce se știa a fi o practică obișnuită dar și interzisă, devenise subiect de dis-
cuţie zilnic, dezvăluind o problemă care nu atingea doar sportul competitiv dar și cel
amatorial. După cele întâmplate la Jocurile Olimpice, anul următor a fost făcută Con-
venţia Europeană contra dopingului.

Astăzi, mulţumită posibilităţilor oferite de tehnologia farmacologică, aceste substan-
ţe sunt tot mai eficiente și au transformat descoperirea lor în sânge o adevarată cur-
să de depistare. Pe de o parte sunt medicinalele și substanţele tot mai greu de des-
coperit, pe de altă parte teste tot mai precise și severe. Lista cu substanţele dopan-
te este actualizată în fiecare an de către WADA (World Anti-Doping Agency), institu-
ţie fundată de CIO (Comitetul Olimpic Internaţional) în 1999. Putem să împărţim sub-
stanţele în felul următor:
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1. Substanţe mereu interzise:
1. Anabolizantele sunt hormoni steroizi precum testosteron și o serie de alte substanţe

care acţionează precum hormonul sexual masculin. Avantajează metabolismul ana-
bolic.

2. Eritroproteina (EPO) este un hormon al organismului care stimulează producţia de
globule roșii (eritrociti). Ajută la întărirea rezistenţei la efort și o recuperare mai ra-
pidă.

3. Hormonul creșterii (hGH) este un hormon peptidic endogen (propriu al organismului).
hGH stimulează împărţirea și creșterea celulară și actionează ca un anabolizant (dez-
voltare a mușchilor).

4. Beta-2-agoniștii ajută la dilatarea bronhiilor în plămâni. În caz de supradozaj au un
efect anabolizant (dezvoltare a mușchilor).

5. Substantele din categoria “modulatori hormonali și metabolici” afectează acţiunile
hormonale și accelerează sau încetinesc anumite reacţii enfizematice.

6. Insulina este un hormon peptidic endogen (propriu al organismului) și face parte din
substanţele dopante interzise. Scade indicele glicemic (glicemia) și afectează me-
tabolismul grăsimilor (lipide) și cel al aminoacizilor.

7. Substanţele active mascate sunt utilizate în mod particolar pentru a ascunde alte
substanţe intrerzise sau pentru a falsifica rezultatele de antidoping.

2- Substanţe interzise pe perioada competiţiei
1. Substantele stimulente provoacă o intensificare a activităţii fizice și mintale. Ajută

la rezistenţa contra oboselii și sporește productivitatea. Fac parte din această ca-
tegorie și drogurile ilegale precum cocaina și ecstasy.

2. Narcoticele interzise în sport sunt niște analgezice puternice din grupul opioidelor.
Sunt folosite pentru a contrasta dureri puternice.
c- Canabinolul este o substanţă naturală extrasă din cânepa indiană, ca și cel sin-

tetic. Substanţa cea mai activa este tetrahidrocanabinolul (THC).
d- Glucocorticoizii (sau glucocorticosteroizi) sunt hormoni steroizi endogeni sau pro-

duși în mod sintetic care afectează metabolismul și au un efect analgezic și an-
tiinflamator

3- Substante interzise în anumite sporturi
1. Etanolul (sau alcool etilic), este un lichid incolor, ușor inflamabil, foarte comun în

societate ca produs de larg consum și substanţă ameţitoare (este interzis de exem-
plu în întrecerile de automobilism și motociclism).

2. Beta-blocantele frâneaza efectul hormonilor stresului precum adrenalina și nora-
drenalina, care sunt proprii organismului. Au deci un efect calmant asupra inimii și
al sângelui, se opun nervozismului și tremurării musculare. (este interzis la darts)
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Este clar că unele dintre substanţele dopante sunt componente din diferite medica-
mente pe care atletul ar putea să le ia ca orice alt om pentru patologii particulare și
pe bază de prescriţie medicală. În aceste cazuri regulile sunt foarte precise și trebu-
ie comunicat dinainte organelor responsabile. În această privinţă fiecare normativă sta-
tală prezice normele și timpurile, ţinând cont de regulile internaţionale.

După cum spuneam și la început, nu se poate vorbi despre doping doar din punct de
vedere prescriptiv. Răspândirea fenomenului trebuie să fie motiv de gândire nu doar la
usurinţa cu care aceste substanţe pot fi produse sau găsite, dar mai ales de cum min-
tea sportivului se poate pierde în această alteraţie. Discursurile asupra conservării a unor
valori sportive condamnând dopingul, pare a fi câteodată o faţadă pentru a ascunde pro-
blemele reale din sportul din ziua de azi: comercializarea sportivului (la orice nivel).
Componenta economică în sportul de azi apare foarte enfatizată faţă de cea educati-
vă. Și în sportul amator agonismul este confundat cu dobândirea rezultatelor cu orice
preţ.

Prima reflecţie metodologică ne face să gândim că interzicerea dopingului în sport se
datorează faptului că acesta trădează natura umană și o anumită idee de justiţie. In-
terzicerea și interdicţia dopingului se afirma nu dintr-un punct de vedere etic sau de
drept cât din punct de vedere sportiv educativ. De fapt, cu interzicerea dopingului se
menţine integritatea corpului atletului dar mai ales buna lui voie, raportul cu ceilalti și,
de ce nu, frumuseţea sportului.

Cuvinte cheie: istorie, medicament, interzicere, economia sportului, exasperare com-
petitiva, frumuseţe
Argumente principale: dopingul ca fenomen dinamic, dopingul ca mentalitate mo-
dificată, doping și farmacologie
Indicatii metodologice: se recomandă folosirea listei substanţelor dopante pentru a
analiza efectele asupra metabolismului; trebuiesc făcute exemple cu cazuri de doping
în sportul amatorial cerând tinerilor să muncească în grup pentru a individua motive-
le pentru care se folosește o anumită substanţă; trebuie să se muncească pe tema
esteticii în sport, ce inseamnă frumuseţea, de ce dopingul alterează voinţa unui spor-
tiv inainte de a altera corpul său.
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DOPING �I LEGISLA�IA INTERNA�IONALĂ
În fiecare ţară normativa legata de doping are o poveste aparte și afectează atat domeniul
sportiv (jurisdicţia sportivă) cât și cel civil și penal. La nivel de Comunitate Europeană,
deja din 1967 s-au produs primele documente de către Consiliul Miniștrilor care cereau
statelor membre să producă o legislaţie specifică pe această temă. Printre alte acţiuni,
în 1979 a fost emisă o recomandare care invita statele membre să: întemeieze labo-
ratoare de analiză și control, să mărească campaniile educative pe tema de doping, sa
creeze comisii antidoping naţionale. Ideea principală, bazându-se pe tratatele Comu-
nităţii era cea de a proteja sănătatea.

Normele în materie de contrast și interzicere a substanţelor dopante s-au omogenizat foar-
te mult în anii ʼ80 mulţumită unui act al Consiliului European: Convenţia Europeană con-
tra dopingului în sport aprobată la Strasburg pe 16 noiembrie 1989. Această Convenţie
a identificat câteva elemente pe care fiecare normativă naţională trebuia să le ratifice:

1. Identificarea unor tabele cu substanţele dopante
2. Stabilirea indivizilor la risc
3. Coordonarea autorităţilor responsabile
4. Intensificarea programelor de informare și educaţie asupra daunelor cauzate de fo-

losirea substanţelor dopante
5. Consolidarea laboratoarelor de cercetare
6. Consolidarea colaborării între Statele membre
7. Instituirea unui grup de control

A fost adăugată Convenţiei o condică în 2004 pentru recunoașterea reciprocă a con-
troalelor atidoping din diferitele State membre.
Această Convenţie este importantă pentru că este deschisă, adică poate fi modificată
de fiecare Stat membru, nu doar de Consiliul European.

Foarte important este articolul 2, care vorbește despre definiţiile și despre domeniul apli-
cării

Convenţiei:
In scopurile acestei Convenţii:
1. a- expresia “doping în sport” înseamnă administrarea sportivilor sau folosirea din par-

tea acestora a unei clase farmacologice cu agenţi dopanţi sau metode de doping;
2. b- “clasa farmacologică cu agenti dopanţi sau metode de doping” sunt toate (in afa-

ră de cele menţionate mai jos la punctul 2) clasele de agenţi dopanţi și metode de
doping interzise de organizaţiile sportive internaţionale competente și care apar în
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listele aprobate de grupul permanent de vigilanţă;
3. “sportivii” sunt acele persoane care participa în mod constant la activităţi sportive or-

ganizate.

Aceste definiţii au fost apoi explicate mai bine în normativele naţionale până la omologarea,
în multe cazuri, cu definiţia dopingului ca administrarea de medicamente sau substanţe
active din punct de vedere biologic și farmacologic și adopţia acestor practici medicale ne-
justificate de condiţii patologice, cu scopul, sau cel puţin folositoare în a modifica rezul-
tatele în controlalele antidoping.Această definiţie este foarte importantă pentru că evidenţiază
faptul că nu este o practică de doping doar cea care constă în folosirea unor substanţe
sau medicamente care alterează prestaţia agonistică, dar și folosirea de substanţe sau
practicarea unei metode pentru a evita controalele, așa-zișii agenti mascaţi.

Un pas important și deciziv pentru normativa internaţională a fost cel făcut de către Unes-
co cu Convenţia Internaţională antidoping în sport, aprobată la Paris pe 19 octombrie
2005. Acest document recunoaște în mod oficial funcţia organului WADA ca responsabil
pentru coordonarea agenţiilor antidoping naţionale și identificarea listei de substanţe do-
pante. WADA a tinut cont mult de regulile interne și asta a ajutat la omologarea acţiu-
nilor antidoping.

Cuvinte cheie: WADA, Consiliul European, Convenţie Europeană, normativă naţiona-
lă
Argumente principale: organele internaţionale; Convenţia din 1989, Convenţia Con-
siliului European, sănătatea ca cheie de lectură, cooperarea internaţională, legile na-
ţionale percep normativa internaţională
Indicatii metodologice: se recomandă cererea tinerilor de o definiţie asupra practici-
lor de doping, propunerea de a analiza normativa internaţională, munca în grup despre
cum normele internaţionale au pătruns în legislaţiile propriei ţări, cercetare și analiza-
re de cazuri reale a atleţilor descalificaţi din cauza dopingului, ce consecinţe legale au
avut?
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ALIMENTATIE �I DOPING:
ROLUL INTEGRATOARELOR

Sănătatea unei persoane depinde de capacitatea sa de a găsi un echilibru pozitiv în-
tre funcţiile organice și ambientul din jur cu scopul de a menţine o condiţie de echilibru.
Exerciţiul fizic acţionează în mod pozitiv asupra menţinerii acestui echilibru și ajută foar-
te mult la prevenţia patologiilor pe termen scurt și pe termen lung.

Ceea ce mănâncă sau bea un atlet îi afectează sănătatea, nu doar în ceea ce priveș-
te greutatea sau compoziţia corpului, dar mai ales aportul energetic în timpul efortului,
viteza de recuperare după un exerciţiu, deci în principiu toată performanţa atletică. Pen-
tru a stabili un regim sănătos și echilibrat trebuie să se ţină cont că alimentele care se
consumă trebuie în primul rând să asigure un aport de energie suficient pentru a aco-
peri necesarul energetic și nutriţional zilnic. Dupa cele spuse, ar trebui să se ţină cont
de următoarele sfaturi:

1. Acoperirea necesarului energetic zilnic constant, evitând modificări bruște în greutate
2. Împărţirea alimentelor în mesele principale (mic dejun, prânz și cină) și gustări (la mij-

locul dimineţii si aperitiv)
3. Un aport preponderent de carbohidrati (circa 60% din caloriile totale)
4. Un aport adegvat de proteine (circa 10-15% din caloriile totale)
5. Un aport adegvat de grăsimi (circa 25-30% din caloriile totale)
6. Un aport constant de fibre
7. Un aport de colesterol care să nu depășească 100 mg per 1000 kcal consumate
8. Un aport adegvat de vitamine

Plecând de la aceste elemente, regimul unui atlet poate varia în baza activităţii pe care
o face, dar în principiu rămâne un element important care permite o prestaţie sănătoasă
și eficientă, fiind primul pas pentru orice activitate sportivă.

Studiile farmacologice moderne au invadat piaţa cu substanţe sintetizate care pot aju-
ta în caz de lipsesc unele elemente importante în alimentaţie. Cele mai cunoscute sunt:

1. Creatina
2. Riboza
3. Aminoacizi cu lant ramificat
4. Hidroxi-beta-metilbutirat
5. Beta-alanina
6. Carnitina
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De multe ori supradozajul sau aportul când nu există o reală necesitate medicală poa-
te provoca o supraîncărcare a funcţiilor epatice, asta interferează cu normala absorbi-
re a altor componente esenţiale unei alimentaţii corecte (de exemplu alţi aminoacidi) și
alte probleme precum patologii gastrointestinale.

Aceste substanţe nu sunt în mod propriu doping, dar în ziua de azi abuzul lor a creat
un mit cum că sunt necesare pentru a îmbunătăţi prestaţia. Analizele de laborator nu
par să confirme aceste afirmaţii, de fapt nu toate suplimentele au dat rezultate pozitive
în îmbunătăţirea prestaţiilor sportive. Multe substanţe precum aminoacizii ramificaţi, idros-
simetilbutirrato, beta alanina nu
s-au dovedit a fi eficiente în îmbunătăţirea prestaţiilor atleţilor în sporturile de rezisten-
ţă și nu sunt nici utile pentru recuperarea oboselii. Aceeași soartă au avut și substanţe
precum creatina, care nu a confirmat acţiunea sa pozitivă în sporturile de echipă, în ca-
zul acesta trebuie specificat că nu sunt garanţii că o substanţă care are beneficii intr-
un exercitiu izolat (de exemplu un salt sau o plecare de pe loc), o să aibă același efect
și pe o perioadă lungă cum ar putea fi o competiţie sportivă.

Excesul de suplimente, frecvent în sporturi amatoriale și de tineret, generează o men-
talitate alterată, unde apare că pentru a obţine un rezultat optimal nu se poate renun-
ţa la aportul de substanţe externe faţă de regimul zilnic. Această abordare către sport
poate fi periculoasă între tinerii atleţi, care ar putea simţi dorinţa de a folosi aceste sub-
stanţe dopante.

Cuvinte cheie: regim echilibrat, nutriţie, alterare, aport energetic și nutriţional, pregă-
tire sportivă
Argumente principale: ce este dopingul și ce este un supliment alimentar, un regim
echilibrat și suplimentele, folosirea suplimentelor alimentare ca alterare a conceptului
de pregătire sportivă.
Indicatii metodologice: îndemnarea tinerilor să se gandească la un regim ideal, mun-
ca în echipă pentru o publicitate de suplimente alimentare, crearea unui chestionar pen-
tru a releva orice tip de supliment alimentar folosit în mediul zilnic al studentului (fami-
lie, cerc de prieteni, grup sportiv).
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STIMA DE SINE �I CAPACITATEA DE A ALEGE:
DOPINGUL CA REFUGIU U�OR �I SPORTUL
CA PARCURS ÎN CĂUTAREA LIMITELOR
Stima de sine este rezultatul între judecata de valoare după o evaluare între ceea ce o
persoană simte a fi (auto-percepţie) și ceea ce ar vrea să fie (idealitate). Nealinierea în-
tre cele două valori, datorată mai multor factori externi (judecată negativă, modele pa-
tologice de imitat) și interni (patologici și nepatologici), poate cauza o voinţă de a folosi
substanţe care modifică stilul de viaţă. Acceptarea de sine și a propriilor limite stă la baza
unei practici sportive sănătoase. Sportul devine o sală pentru a cunoaște propriul fizic,
pentru a-l duce la o îmbunătăţire până la o barieră naturală care caracterizează propria
prestanţă (diferita pentru fiecare persoană).

Tocmai în acest caz întărirea unor abilităţi sociale (life skills) poate ajuta tinerii să se apro-
pie de propria dimensione și să o pună în comparaţie (și de multe ori în conflict) cu cea
observată de ceilalţi.
Educaţia trebuie să îi ajute să crească capacitatea creativă, capacitatea de problem sol-
ving, sensul critic, comunicarea eficientă și empatia. În felul acesta se facilitează ca-
pacitatea fiecăruia de a “trasa” propria stradă și permite o selecţie a opţiunilor și înţe-
legerea alegerilor pe care le pot face (sens critic), permite să găsească o cale perso-
nală în alegerile făcute (creativitate), să găsească soluţii alternative de propus celorlalţi
(problem solving și capacitatea inovativă) și în ultimul rând permite un schimb de ale-
geri într-o dimensiune de înţelegere și nu doar de calcul de utilitate (empatie).

Asta presupune un tip de educaţie, deci o metodologie, care să nu se bazeze pur și sim-
plu pe NU (nu la doping, nu la contrafacerea rezultatelor) dar care să însoţească tine-
rii într-o cunoștinţă a regulilor (model prescriptiv), a riscurilor pentru sănătate (model sa-
nitar), pentru a crea un parcurs de descoperire a motivelor pentru care dopingul este
de evitat, nu doar pentru că este interzis de lege sau pentru că este dăunător, dar mai
ales pentru că este contra motivării care împinge persoanele să se apropie de sport sin-
gur sau în grup (model participativ).

Cuvinte cheie: percepţia de sine, povestire, construirea de semnificaţii, sport și limite
personale
Argumente principale: procese de cunoaștere a propriilor limite, interacţiune cu cei-
lalţi, excludere/includere în grupuri sociale, sportul ca experimentare personală
Indicatii metodologice: folosirea unei metode cu caracter de coooperaţie, indemna-
rea tinerilor să inventeze povești pentru a se descrie pe ei și pe ceilalţi, munca de grup
asupra limitelor, propunere de sport unde echipa sau actiunea cooperativă a mai mul-
tor sportivi a fost câștigătoare sau semnificativă
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FAMILIE �I SPORT, BINOMUL NECESAR
PENTRU A COMBATE DOPINGUL

Constituirea unui teren fertil pentru folosirea și consumul substanţelor dopante, mai ales
între amatori, cu siguranţă este faptul de a trai într-o cultură care propune cu forţă im-
portanţa de a apărea ca element de bază și unde manipularea propriului corp (în mod
chirurgic sau farmacologic) pare a fi tot mai simplu, imediat și lipsit de contraindicaţii.

Limita între alteraţia posibilă și permisă și cea interzisă și pedepsită conform legilor de-
vine tot mai neclară și de multe ori ăsta este unul dintre motivele pentru care se folo-
sește dopingul in practica sportivă amatorială. Rezultatul final de “perfecţiune” (de ve-
rificat dacă e așa pentru că de multe ori este exasperată și extremizată), recuperarea
rapidă și imediată a oboselii, chiar dacă asta nu duce la avantaje evidente sau econo-
mice, posibilitatea de a altera o prestaţie devine o posibilitate ușoară și de multe ori duce
la rezultate negative.

Având în vedere toate aceste efecte, dopingul poate fi văzut ca o formă de dependen-
ţă, de multe ori ascunsă tocmai pentru că nu este recunoscută ca atare. Folosirea sub-
stanţelor pentru a îmbunătăţi prestaţia sportivă și pentru a altera simţurile interne, răs-
punde la aceeași logică de transformare a realităţii, făcând-o să pară diferită în faţa noas-
tră și a celor din jur.

Tocmai anturajul tânărului este antidotul (sau dimpotrivă terenul fertil pentru o proliferare
a comportamentelor patologice) pentru folosirea dopingului și familia este primul loc (îm-
preună cu școala) unde trebuiesc văzute semnalele deviante, unde trebuiesc recunos-
cute dinamicele de denaturare a realităţii și unde trebuiesc fortificate abilităţile sociale care
să permită tinerilor să aleagă calea sportului ca un moment frumos, sănătos și corect.

Munca familiilor și a tinerilor în familie devine cel mai bun mijloc pentru o relaţie sănă-
toasă cu contextul sportiv și personajele sale (antrenori, directori) și pentru a crea în ti-
neri o capacitate de perspicacitate.

Cuvinte cheie: dialog, școală/familie, dependenţă de droguri, antrenori, directori
Argumente principale: corpul ca experiment, a apărea sau a fi, dependenţa de prestaţie,
decizie și partajare a priorităţilor, familia ca primul loc unde se poate recunoaște problema,
familia ca sistem normativ pozitiv/negativ, familia și antrenorul sau directorul sportiv
Indicatii metodologice: analiza poveștirilor sportive unde atleţii dopaţi au avut cazuri
de doping în familie, munca în echipa asupra conceptului de dependenţă
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AGONISM, SPORT �I VICTORIE:
LIMITELE ACESTEI TRIADE

In 1988, când Ben Johnson a rezultat pozitiv la testele de doping la Jocurile Olimpice,
s-a născut o atenţie mediatică foarte atentă pe această temă. Și înainte se vorbea de
doping pe canalele de comunicare, dar problema nu părea atât de aproape, răspândi-
tă și zilnică precum a apărut în acea noapte la sfârșitul anilor ʼ80.

Pe lângă atenţia majoră dedicată de către mijloacele de comunicare, trebuie analizat
cum alte elemente sportive au urmărit o exasperare și cum acest sistem a devenit un
teren fertil pentru difuzarea comportamentelor patologice.

Este clar că economicizarea sportului a avut efecte asupra conceptului de rezultat, mai
ales între tineri și familiile lor. Dacă această economicizare se introduce în perioada de
criză economică globală, se inţelege că câștigul pentru a avea un rezultat economic a
devenit un mit urmărit (de multe ori cu orice preţ și nu doar prin doping, dar și cu an-
trenamente excesive, cu abandonarea școlii..) de mulţi.
Acestei probleme trebuie adăugată și cea a medicalizării a multor aspecte din viaţa zil-
nică, deci și a sportului, folosindu-se de medicamente unde nu este nevoie și de mul-
te ori este și contraproductiv pentru limitele fizice a oricărei persoane. Mai trebuie adău-
gat că, mai ales în sporturile practicate de tineri există o specializare foarte precoce cu
o investiţie emoţională din partea familiei foarte mare, care duce la exasperarea nevo-
ii de a ajunge la rezultat. Asta creează un sistem unde sportul transformă agonismul să-
nătos (frumuseţea victoriei face parte din frumuseţea sportului) în furie.

A educa la o praticare de sport fără doping înseamnă a readuce agonismul și victoria
în lumea posibilităţilor sportive. Fenomenul dopingului trebuie contextualizat într-un ta-
blou mai amplu de alteraţie a prestaţiilor sportive care văd în dopingul tehnologic, în cel
administrativ sau în lumea pariurilor o creștere rapidă.

Cuvinte cheie: agonism extrem, economicizarea sportului, medicalizarea sportului
Argumente principale: profesionalizare precoce, specializare precoce pentru a atin-
ge un rezultat sau pentru a câștiga cu orice preţ? Cine este adversarul meu?, dimen-
siunea estetică a victoriei, agonismul greșit, specializare sportivă precoce, dopingul și
alte forme de alteraţie a rezultatelor
Indicaţii metodologice: munca în echipa pentru a lua interviuri la atleţi analizând pres-
taţia mai mult decât rezultatul, analiza de știri pe tema avantaj economic și sport, mun-
ca în echipă pentru o cercetare în ziare ne sportive pe tema doping, analiza comenta-
riilor și interacţiilor pe social media asupra temei, ce forme de alteraţie în rezultatele spor-
tive mai exista? (pariuri sportive, doping tehnologic).
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