
WADA’nın Yeni Dopingle Mücadele e-Öğrenim Platformu ‘’ADeL’’ 

    Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, tüm WADA web tabanlı öğrenim kursları ve kaynakları için merkez görevi 

görecek yeni bir e-öğrenim platformu olan’’ ADeL'’i (Anti-Doping e-öğrenim), 2018 yılı itibariyle kullanıma 

açmıştır. 

   Platformu ve Dopingle Mücadele Kuruluşları (ADO) ile ilgili tüm işlevlerini tanıtmak için düzenlenen web 

seminerler, 30 Ocak'ta başlamak üzere; aşağıdaki verilen kilit hedef kitlelere yönelik beş kursla başlayacaktır. 

 1-) Sağlık ve Dopingle Mücadele Hakkında Sporcu Öğrenme Programı 

2-) Antrenör Seti 

3-) Spor Hekimliği Seti 

4-) ADO Kickstart (yöneticiler ve yeni ADO çalışanları için) 

5-) Ebeveyn Rehberi 

   ADeL'in kullanıcılarına, sadece bir hesap ve bir oturum açma ile, tüm dopingle mücadele e-öğrenim 

kaynaklarına ulaşma gibi daha birçok faydaları vardır. Platform, her bir kullanıcı için özel olarak hazırlanmış 

ve her kişinin özel ihtiyaçları için tasarlanmış kişiye özgü bir deneyim sağlamaktadır. Buna ek olarak, ADeL'e 

telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere farklı formatlar ve cihazlardan da erişilebilir. Kullanıcılar, her bir 

testten sonra, bir sertifika alarak her dersle ilgili yeterliliklerini belgeleyebilmektedirler. 

   ADel’in Dopingle Mücadele Kuruluşları'na sağladığı avantajlar arasında, Ulusal  Dopingle Mücadele 

Kurumları (NADO) ve Uluslararası Federasyonlar’ın kendi yargı yetkisine sahip olan kullanıcıları izlemesine ve 

yönetmesine olanak tanıyan bir kullanıcı yönetimi işlevi bulunmaktadır. Paydaşların içeriklerini kendi 

dillerinde görmesini sağlamak için ADeL'in bir parçası olarak geliştirilmiş olan bir dil çeviri paketi kaynağı da 

mevcuttur. Başlangıçta bu kaynak beş dilde hizmet verecek olup, çok kısa bir süre sonra yedi dil daha 

eklenecektir. 

   WADA’ya göre bu uygulama, dopingle mücadele eğitiminde büyük bir adımdır. ADeL platformu dopingle 

mücadele kuralları konusundaki bilgilerini artırmak isteyen sporcular, antrenörler ve diğer hedef kitleler için 

kullanıcı deneyimini geliştirirken, dopingle mücadele ve temiz spor kavramıyla da etkileşime girmelerini 

sağlamaktadır. 

   Ayrıca, özellikle çeviri paketinin varlığı,  daha önce kendi e-öğrenme araçlarını geliştirememiş birçok 

Dopingle Mücadele Kuruluşu için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. ADeL yüz yüze eğitimin yerine geçmek için 

tasarlanmamıştır. Bununla birlikte, Dopingle Mücadele Kuruluşları’nın hedef gruplarını genişletmelerine, bu 

hedef gruplara derhal ve kolay eğitim vermelerine; programlarının etkisini izlemelerine izin vermektedir. 

   Kullanım koşulları ve çeviri süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için, paydaşlar adel@wada-ama.org. 

adresinden WADA ile temasa geçebilirler. 
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