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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 execuție
Etapa III a proiectului a avut ca obiectiv finalizarea protocolului jocului REThink și
dezvoltarea unui model funcțional al acestuia.

Rezumatul etapei
A treia etapă a proiectului a vizat finalizarea

protocolului jocului, elaborat pe baza

conținuturilor psihologice și dezvoltarea unui model funcțional al acestuia, care să descrie
carcteristicile de anasamblu, cerințele funcționale și instrumentele de analiză.
Prima activitate a etapei, Activitatea 3.1. denumită Dezvoltarea sistemului de evaluare
pentru măsurarea abilităților antrenate de jocul terapeutic online (finalizare), o continuare a
Activității 2.3. din cadrul Etapei a 2-a, a constat în definitivarea tehnicilor de evaluare integrate în
cadrul jocului terapeutic, astfel încât produsul să evalueze cât mai bine abilitățile dezvoltate. Sistemul
de evaluare final ne asigură că jocul terapeutic REThink 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 4 etape de evaluare: etapa I- înainte de începerea jocului, etapa II- în timpul jocului, etapa
III- după finalizarea jocului și etapa IV- la un interval după finalizarea jocului (ex. 3 luni, 6 luni, 1
an). Metodele de evaluare se împart în două categorii: 1) chestionare standardizate și 2) indicatori
online, obținuți în cadrul jocului și stabiliți pe baza concluziilor sintezei teoretice realizate la
Activitatea 2.1. din cadrul Etapei a 2-a de implementare a proiectului (ex. timp petrecut în joc,
răspunsuri/acțiuni greșite/cirecte).
A doua activitate a etapei, Activitatea 3.2 denumită Investigarea relevanței conținuturilor
psihologice și a sistemului de evaluare ale jocului, o continuare a Activității 2.2 din cadrul Etapei a
2-a, a avut drept scop investigarea relevanței conținuturilor psihologice prin evaluarea opiniilor

tinerilor referitoare la componenta de evaluare a jocului și la scenariile acestuia, 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 etape.
A treia activitate a etapei, Activitatea 3.3. denumită Ajustarea conținuturilor și scenariilor
precum și a sistemului de evaluare pe baza informațiilor obținute în urma focus-grupurilor a
avut drept scop sistematizarea observaţiilor subiective ale copiilor și adolescenților colectate în timpul
focus-grupurilor și încorporarea acestora într-o variantă îmbunătăţită a protocolului, a scenariilor
jocului şi a tehnicilor de evaluare folosite, astfel încât jocul terapeutic să răspundă cât mai bine
nevoilor grupului țintă.
A patra activitate a etapei, Activitatea 3.4. denumită Stabilirea unui set de cerințe
funcționale ce descriu comportamentul detaliat al jocului și interacțiunile dintre utilizator și
mediul jocului pentru a amorsa parametri psihologici măsurați, a avut drept scop dezvoltarea
unui set de cerinţe funcţionale ale jocului, stabilite pentru a oferi o descriere de ansamblu a logicii
jocului, fluxului de lucru şi a datelor necesare pentru analize, precum şi a instrumentelor de analiză
dezvoltate.
Ultima activitate a etapei, Activitatea 3.5.denumită Dezvoltarea versiunii modelului
funcţional al jocului online şi a unui model de bază de date pentru colectarea şi stocarea datelor
din cadrul jocului (parțial), a avut drept scop dezvoltarea schițelor inițiale ale jocului și a unei
versiuni pilot a acestuia. Pentru dezvoltarea schițelor au fost selectate cele mai relevante părți din
scenariu, care au fost detaliate la nivel de design, grafică, sunete, personaje și obiecte din mediu. În a
doua parte a acestei activități, versiunea pilot a jocului online a fost dezvoltată pe baza schițelor
obținute.

Descrierea științifică și tehnică, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și
gradul de realizare al obiectivelor
Etapa a 3-a a proiectului a avut ca obiective 1) finalizarea protocolului jocului pe baza
raportului derivat din focus-grupuri, 2) dezvoltarea cerințelor funcționale și a instrumentelor de
analiza ale jocului, 3) construirea caracteristicilor de ansamblu ale jocului și 4) dezvoltarea unui
model funcțional al jocului terapeutic REThink.
Pe baza realizării integrale a Activităţilor 3.1.Dezvoltarea sistemului de evaluare pentru
măsurarea abilităților antrenate de jocul terapeutic online (finalizare), 3.2 Investigarea
relevanței conținuturilor psihologice și a sistemului de evaluare ale jocului și 3.3. Ajustarea
conținuturilor și scenariilor precum și a sistemului de evaluare pe baza informațiilor obținute în

urma focus-grupurilor, au rezultat livrabilele propuse pentru aceasteactivități, prezentate în cadrul
Anexelor 1 și 2:


D 2.4: Protocolul final al jocului pe baza raportului derivat din focus-grupuri (Anexa 1).



D.3.6: Articole ştiinţifice în reviste cu referenţi, lucrări la conferinţe şi raport sumativ al
rezultatelor proiectului (Anexa 2).
Realizarea Activității 3.4. Stabilirea unui set de cerințe funcționale ce descriu

comportamentul detaliat al jocului și interacțiunile dintre utilizator și mediul jocului pentru a
amorsa parametri psihologici măsurați a dus la finalizarea livrabilului propus pentru această
activitate, prezentat în cadrul Anexei 3:


D 2.5: Set de documente care descriu cerințele funcționale ale jocului și instrumentele de
analiză (Anexa 3).
Ca urmare a realizării Activității

3.5. Dezvoltarea versiunii modelului funcţional al

jocului online şi a unui model de bază de date pentru colectarea şi stocarea datelor din cadrul
jocului (parțial) a rezultat livrabilul stabilit pentru această activitate, prezentat în cadrul Anexei 4:


D 2.6: Schite ale caracteristicilor de ansamblu ale jocului si un model functional al jocului
online (Anexa 4).
Etapa 3 de derulare a proiectului a inclus obiective conectate cu Managementul proiectului

şi coordonarea acestuia. Activităţile realizate în cadrul acestei etape 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 și 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 3-a a proiectului au fost realizate
integral.
 Activitatea 3.1. a constat în finalizarea sistemului de evaluare pentru măsurarea
abilităților antrenate de jocul terapeutic online.
 Activitatea 3.2 a reprezentat o continuare a Activității 2.2. din cadrul Etapei a 2-a și a
constat în investigarea relevanței conținuturilor psihologice și a sistemului de evaluare
ale jocului.
 Activitatea 3.3 a avut drept scop finalizarea conținuturilor și scenariilor precum și a
sistemului de evaluare pe baza informațiilor obținute în urma focus-grupurilor.
 Finalizarea activităților 3.1, 3.2 și 3.3 s-au concretizat în livrabilele D 2.4: Protocolul
final al jocului pe baza raportului derivat din focus-grupuri și D.3.6: Articole ştiinţifice în
reviste cu referenţi, lucrări la conferinţe şi raport sumativ al rezultatelor proiectului,
prezentate în cadrul Anexelor 1 și 2.
 Activitatea 3.4. a constat în stabilirea unui set de cerințe funcționale ce descriu
comportamentul detaliat al jocului și interacțiunile dintre utilizator și mediul jocului
pentru a amorsa parametri psihologici măsurați. Livrabilul asociat acestei activități, D
2.5: Set de documente care descriu cerințele funcționale ale jocului și instrumentele de
analiză, este prezentat în cadrul Anexei 3.
 Activitatea 3.5. a constat în dezvoltarea partială a versiunii modelului funcţional al

jocului online şi a unui model de bază de date pentru colectarea şi stocarea datelor
din cadrul jocului. Livrabilul acestei activități, D 2.6: Schite ale caracteristicilor de
ansamblu ale jocului si un model functional al jocului online este prezentat în cadrul
Anexei 4.
 Au fost realizate o serie de activităţi pentru atingerea obiectivelor de management şi
coordonare ale 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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