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Obiectivele generale
Proiectul îşi propune să răspundă cerinţelor europene de îmbunătățire a accesului copiilor şi
adolescenţilor la intervenţii validate ştiinţific pentru promovarea sănătăţii mintale, ceea ce îl plasează în aria
domeniului prioritar Sănătate, Tematica de cercetare 4.1.6: Implementarea de noi metode de prevenţie şi
intervenţionale, la nivel naţional, arondate la spaţiul european de operare. Obiectivul proiectului este de a
proiecta, dezvolta şi evalua un joc video terapeutic accesibil prin internet, destinat să fie utilizat în principal ca
şi aplicaţie de sine stătătoare pentru promovarea rezilienţei emoţionale în rândul copiilor şi adolescenţilor.

Obiectivele etapei de executie
Etapa II a proiectului a avut ca obiectiv dezvoltarea protocolului jocului terapeutic și al modelului
funcțional al jocului.

Rezumatul etapei
A doua etapă a proiectului a vizat dezvoltarea protocolului preliminar al jocului, elaborat pe baza
conținuturilor psihologice.
Prima activitate a etapei, Activitatea 2.1. denumită Sinteză teoretică a literaturii (finalizare), o
continuare a Activității 1.1. din cadrul Etapei 1, a constat în investigarea stării actuale a literaturii de
specialitate și realizarea unei sinteze teoretice a studiilor referitoare la eficiența utilizării jocurilor online
și video pentru sănătatea mintală la copii și adolescenți.
Scopul activității a fost identificarea celor mai relevante jocuri terapeutice online și documentarea
caracteristicilor și a limitelor acestora. În urma sintetizării literaturii și a concluziilor științifice extrase a
fost dezvoltată structura jocului video terapeutic, conținuturile psihologice care au fost încorporate în
scenariile jocului și protocolul final al jocului terapeutic.
A doua activitate a etapei, Activitatea 2.2 denumită Definirea scenariilor pentru jocul online a
avut drept scop realizarea scenariilor jocului terapeutic, pe baza conținuturilor dezvoltate pentru fiecare
nivel al acestuia, pornind de la povestea principală a lui Retman. Scenariile au fost definite pentru 7
abilități de coping, potrivit modelului ABC: 1) identificarea reacțiilor emoționale și comportamentale
(Cs), 2) identificarea proceselor cognitive (Bs), 3) identificarea relației dintre procesele cognitive și
consecințele emoționale și comportamentale (Bs-Cs), 4) schimbarea cognițiilor iraționale în cogniții

raționale, 5) dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme, 6) construirea abilităților de relaxare și 7)
dezvoltarea abilităților de a fi fericit (emoții fericite).

Eveniment negativ (A)

Eveniment negativ (A)

Convingere rațională (B)

Convingere irațională (B)

Emoție negativă funcțională/
Comportament adaptativ(C)

Emoție negativă disfuncțională
Comportament dezadaptativ (C)

Figura 1. Modelul ABC bazat pe CBT/REBT

Potrivit structurii scenariilor jocului terapeutic, copiii au sarcini diferite, menite să-i învețe să
diferențieze între emoțiile funcționale/ disfuncționale și între cognițiile raționale/ iraționale, să facă
legătura între emoții și cogniții, să realizeze distincția dintre emoții și comportamente, să identifice
convingerile iraționale distorsionate, pe care să le substituie cu convingeri raționale și să dezvolte abilități
de rezolvare de probleme, de relaxare și de a fi fericiți. Conținuturile psihologice ale jocului sunt adaptate
pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, pe baza tehnicilor și a metodelor eficiente
raportate în livrabilul Activității 2.1. Sinteza teoretică a literaturii de specialitate (finalizare).
Tot în cadrul Activității 2.2. Definirea scenariilor pentru jocul online a fost investigată
relevanța conținuturilor psihologice prin organizarea unui număr de 5 focus-grupuri cu copii și
adolescenți și 2 focus-grupuri cu profesioniști în sănătate mintală. Scopul acestor activități a reprezentat
culegerea de date referitoare la dificultatea scenariilor, a gradului de înțelegere a sarcinilor din joc și a
felului în care utilizatorii percep conținuturile. În cadrul focus-grupurilor a fost pus accentul pe măsura în
care scenariile prezintă interes/ sunt atractive pentru tineri, măsura în care sunt accesibile pentru ei și
modalități alternative în care își imaginau participanții un astfel de joc. O importanță aparte a fost
acordată sondării opiniilor tinerilor referitoare la componenta de evaluare a jocului, pentru a maximiza
șansele obținerii unor informații acurate și a evita plictiseala în timpul utilizării acestei componente de
către copii și adolescenți. Percepțiile, opiniile, credințele și atitudinile lor în ceea ce privește jocul
terapeutic online au fost înregistrate și integrate în cadrul unui raport, rezultat al acestei activități.
A treia activitate a etapei, Activitatea 2.3. denumită Dezvoltarea sistemului de evaluare

pentru măsurarea abilităților antrenate de jocul terapeutic online (parțial) a avut drept scop
stabilirea tehnicilor de evaluare folosite în cadrul jocului terapeutic, astfel încât produsul să răspundă cât
mai bine nevoilor grupului țintă. Sistemul de evaluare stbilit ne va asigura că jocul terapeutic online are
toate premisele pentru a fi o modalitate eficientă, inovativă și atractivă de transmitere a conceptelor
psihologice în vederea dezvoltării rezilienței emoționale.
Sistemul de evaluare pentru măsurarea abilităților antrenate de jocul terapeutic online este
structurat în 3 etape de evaluare: etapa I- înainte de începerea jocului, etapa II- în timpul jocului și etapa
III- după finalizarea jocului. Metodele de evaluare se împart în două categorii: 1) chestionare online,
validate științific și 2) indicatori online, obținuți în cadrul jocului și stabiliți pe baza concluziilor sintezei
teoretice realizate la Activitatea 2.1. din cadrul acestei etape (ex. timp petrecut în joc, răspunsuri/acțiuni
greșite/cirecte).
Ultima activitate a etapei, Activitatea 2.4. denumită Diseminarea protocolului și a rezultatelor
preliminare în comunitate, a fost realizată prin mijloace clasice și online (buletine informative
distribuite online, website al proiectului, pagini în rețele de socializare, anunțuri de invitație de participare
la focus-grupuri, participări la conferințe) și prin publicarea de articole științifice în jurnale de specialitate
cu impact în domeniu.

Descrierea științifică și tehnică, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și
gradul de realizare al obiectivelor
Etapa a 2-a a proiectului a avut ca obiective 1) realizarea sintezei teoretice a literaturii, 2)
definirea scenariilor jocului online, 3) dezvoltarea sistemului preliminar de evaluare pentru abilitățile
antrenate de jocul terapeutic online și 4) diseminarea protocolului și a rezultatelor preliminare în
comunitate.
Pe baza realizării integrale a Activităţii 2.1. Sinteza teoretică a literaturii (finalizare) a rezultat
livrabilul propus pentru această activitate, prezentat în cadrul Anexei 1:


D 2.1a: Un manuscris trimis spre publicare ce curpinde rezultatele sintezei teoretice privind
utilizarea jocurilor terapeutice online de către copii și adolescenți (finalizare).
Realizarea Activităţii 2.2. Definirea scenariilor pentru jocul online a dus la finalizarea

livrabilelor propuse pentru această activitate, prezentate în cadrul Anexei 2 și Anexei 3:


D 2.1.b: Protocolul preliminar al jocului, elaborat pe baza conținuturilor psihologice ale jocului.



D 2.3: Raport al focus grupurilor.

Ca urmare a realizării Activității 2.3. Dezvoltarea sistemului de evaluare pentru măsurarea
abilităților antrenate de jocul terapeutic a rezultat livrabilul stabilit pentru această activitate, prezentat
în cadrul Anexei 4:


D 2.2: Sistem de evaluare preliminar pentru abilitățile antrenate prin joc.
Realizarea Activității 2.4. Diseminarea protocolului și a rezultatelor preliminare în

comunitate a fost concretizată prin livrabilul stabilit pentru această etapă, prezentat în cadrul Anexei 5:


D 2.7: Materiale dezvoltate pentru diseminarea clasică și online a protocolului și a rezultatelor
preliminare (broșuri, anunțuri, știri în presa locală, postere și lucrări prezentate la conferințe,
website-ul proiectului, rețele media sociale).
Etapa 2 de derulare a proiectului a inclus obiective conectate cu Managementul proiectului şi

coordonarea acestuia. Activităţile realizate în cadrul acestei etape pentru atingerea obiectivelor de
management şi coordonare ale proiectului, au avut obiectivele specifice de asigurare a congruenței și
complementarității activităților partenerilor, în conformitate cu obiectivele principale ale proiectului, cu
planificarea activităților și alocarea bugetului, cu prevederile acordului de colaborare, precum și cu
cerințele etice și legale relevante.
Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate următoarele activităţi:
-

Au fost stabilite întâlniri de lucru cu toți membrii echipei de implementare, în vederea planificării
activităților și stabilirii comitetelor necesare.

-

Au fost stabilite întâlniri de lucru cu liderii pachetelor de lucru ori de câte ori s-a considerat
necesar sau este cerut de nevoile de moment.

-

Au fost realizate întâlniri de lucru ale Comitetului Executiv, compus din directorul de proiect,
coordonatorul echipei din partea partenerului și liderii pachetelor de lucru, în cadrul căroraau fost
luate decizii strategice referitoare la activitățile din această etapă.
Managementul proiectului a presupus în această perioadă procesarea tuturor informațiilor

științifice, tehnice, financiare și administrative și asigurarea comunicării cu autoritatea contractantă.

Concluzii
 Obiectivele, activităţile şi rezultatele aferente Etapei a 2-a a proiectului au fost realizate
integral.

 Activitatea 2.1. a constat în realizarea sintezei teoretice a literaturii (finalizare).Livrabilul
D2.1a este prezentat în cadrul Anexei 1- D 2.1 a: Un manuscris trimis spre publicare ce
cuprinde rezultatele sintezei privind utilizarea jocurilor terapeutice online de către copii și
adolescenți (finalizare).
 Activitatea 2.2. a constat în definirea scenariilor pentru jocul online. Livrabilele D 2.1b și D
2.3 sunt prezentate în cadrul Anexei 2 – D 2.1b: Protocolul preliminar al jocului, elaborat pe
baza conținuturilor psihologice ale jocului, și în cadrul Anexei 3 – D 2.3: Raport al focus
grupurilor.
 Activitatea 2.3. a constat în dezvoltarea sistemului preliminar de evaluare pentru măsurarea
abilităților antrenate de jocul terapeutic online. Livrabilul D 2.2 este prezentat în cadrul
Anexei 4- D 2.2 Sistemul de evaluare pentru abilitățile antrenate prin joc.
 Activitatea 2.3. a constat în diseminarea protocolului și a rezultatelor preliminare în
comunitate. Livrabilul 2.7 este prezentat în cadrul Anexei 5- D 2.7. Materiale dezvoltate
pentru diseminarea clasică și online a protocolului și a rezultatelor preliminare (broșuri,
anunțuri, știri în presa locală, postere și lucrări prezentate la conferințe, website-ul
proiectului, rețele media sociale).
 Au fost realizate o serie de activităţi pentru atingerea obiectivelor de management şi
coordonare a proiectului, pentru asigurarea congruenței și complementarității activităților
partenerilor, în conformitate cu obiectivele principale ale proiectului, cu planificarea
activităților și alocarea bugetului, cu prevederile acordului de colaborare, precum și cu
cerințele etice și legale relevante.
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