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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 IV a proiectului a avut ca obiectiv finalizarea jocului terapeutic REThink și testarea
eficienței acestuia.

Rezumatul etapei
A patra etapă a proiectului a vizat finalizarea jocului terapeutic REThink, elaborat pe baza
conținuturilor psihologice și testarea eficacității jocului REThink în dobândirea strategiilor de
autoreglare emoțională la copii și adolescenți.
Prima activitate a etapei, Activitatea 4.1. denumită Dezvoltarea versiunii model funcțional
al jocului online și a unui model de bază de date pentru colectarea și stocarea datelor din cadrul
jocului (finalizare), o continuare a Activității 3.5. din cadrul Etapei a 3-a, a constat în dezvoltarea
scenelor pentru fiecare nivel al jocului și implementarea într-o versiune pilot a acestuia. Utilizând
schițele dezvoltate în etapa anterioară au fost finisate cele mai relevante părți din scenariu la nivel de
design, grafică, sunete, personaje și obiecte din mediu.
A doua activitate a etapei, Activitatea 4.2 denumită Dezvoltarea jocului online pe baza
versiunii modelului funcțional și a modelului de bază de date pentru colectarea și păstrarea
datelor înregistrate de joc, o continuare a Activității 4.1. din cadrul Etapei a 4-a, a avut drept scop
dezvoltarea schițelor finale ale jocului și a unei versiuni finale a acestuia (model experimental). 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 finală de model experimental a jocului online a fost dezvoltată pe baza versiunii model
funcțional al jocului și a modelului de bază de date pentru colectarea și stocarea datelor din cadrul
jocului, funcții și procese dezvoltate în cadrul primei activități din această etapă.

A treia activitate a etapei, Activitatea 4.3. denumită Lansarea jocului online, a bazei de
date și a instrumentelor de analiză a avut drept scop translatarea aplicației de pe contul directorului
de proiect pe noul cont creat (appledeveloper@pixeldata.ro), pentru a pregăti la un nivel cât mai
apropiat transferul către operatorul economic a rezultatului obținut în proiect cât și de a putea trece de
către beneficiar la dezvoltarea ulterioară a jocului pentru a-l pregăti ca produs comercial. Tot în cadrul
acestei activități, produsul a fost verificat, testat și analizat, pentru a avea siguranța că odată ajuns la
beneficiari, aceștia nu vor întâmpina dificultăți în accesarea lui.
A patra activitate a etapei, Activitatea 4.4. denumită Testarea pilot a eficacității versiunii
preliminare a jocului online, a avut drept scop analiza funcționalității (funcționează produsul așa
cum s-a intenționat în toate mediile?), a performanței (funcționează jocul la standardele propuse?) și
a funcționării (sunt acțiunile jocului intuitive?) jocului dezvoltat. În cadrul acestei activități s-a
realizat și analiza ghidurile etice, pentru a ne asigura că acestea sunt respectate, în special secțiunile
referitoare la protecția datelor și cercetare care include populație vulnerabilă (ex., proceduri cu privire
la consimţământ informat, coduri de conduită, protecția datelor și confidențialitate, posibilități de
renunțare și opțiuni de sesizare).
Următoarea activitate, Activitatea 4.5. denumită Testarea eficacității jocului online
REThink, a avut drept scop testarea eficienței jocului online în îmbunătățirea abilităților de
identificare a reacțiilor emoționale, comportamentale și a proceselor cognitive, respectiv schimbarea
cognițiilor iraționale în unele raționale. În cadrul studiului au participat copii și adolescenți (N= 165)
cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani. Efectele jocului terapeutic asupra sănătății mintale a tinerilor au
fost comparate cu efectele unui grup de terapie clasică de grup, față în față, și a unei liste de așteptare.
Activitatea 4.6. denumită Investigarea satisfacției utilizatorilor cu platforma terapeutică
REThink a constat în analia a satisfacției copiilor și adolescenților care au finalizat intervenția
REThink. Satisfacția participanților a fost evaluată la mijlocul intervenției și la finalizarea acesteia.
Ultima activitate din cadrul acestei etape, Activitatea 4.7. denumită Diseminarea platformei
REThink și a rezultatelor obținute pe baza studiilor de eficiență a avut drept scop promovarea
platformei REThink în comunitatea științifică internațională și locală. Activitatea a fost implementată
pentru a acoperii nevoile concrete ale utilizatorilor finali, și a susține profesioniștii în sănătate mintală,
comunitatea științifică și actorii sociali implicați în stabilirea de politici în efortul de a înțelege și de a
îmbunătăți strategiile de prevenție și tratament a tulburărilor emoționale în rândul tinerilor.
Diseminarea platformei și a rezultatelor proiectului a fost realizată prin intermediul trimiterii de
articole științifice spre publicare în jurnale de specialitate cu impact în domeniu (FI > 1), articole de
presă, participări la conferințe și rapoarte publice disponibile pe website-ul proiectului.

Descrierea științifică și tehnică, cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și
gradul de realizare al obiectivelor
Etapa a 4-a a proiectului a avut ca obiective 1) finalizarea jocului online, 2) finalizarea
instrumentelor de analiză și raport ale jocului, 3) implementarea studiului pilot de eficacitate, 4)
realizarea raportului de satisfacție a utilizatorilor și 4) diseminarea jocului terapeutic și a rezultatelor
etapei a 4-a prin articole științifice în reviste cu referenți, lucrări la conferințe și prin realizarea
raportului sumativ al rezultatelor proiectului.
Pe baza realizării integrale a Activităților 4.1. Dezvoltarea versiunii model funcțional al
jocului online și a unui model de bază de date pentru colectarea și stocarea datelor din cadrul
jocului (finalizare) și 4.2. Dezvoltarea jocului online pe baza versiunii modelului funcțional și a
modelului de bază de date pentru colectarea și păstrarea datelor înregistrate de joc a rezultat
livrabilul stabilit pentru aceste activități, prezentat în cadrul Anexei 1:


D.3.1: Versiunea finală a jocului online (Anexa 1).
Realizarea Activității 4.3 Lansarea jocului online, a bazei de date și a instrumentelor de

analiză a dus la finalizarea livrabilului propus pentru această activitate, prezentat în cadrul Anexei 2:


D 3.2: Instrumente de analiză și raport (Anexa 2).
Ca urmare a realizării Activităților 4.4. Testarea pilot a eficacității versiunii preliminare a

jocului online, 4.5. Testarea eficacității jocului online REThink și 4.6.Investigarea satisfacției
utilizatorilor cu platforma terapeutică REThink au rezultat livrabilele stabilite pentru aceste
activități, prezentate în cadrul Anexelor 3, 4 și 5:


D 3.3: Raport pe baza studiului pilot de eficacitate (Anexa 3).



D 3.4: Raport pe baza studiului de eficiență (Anexa 4).



D 3.5: Raport de satisfacție a utilizatorilor (Anexa 5).
Implementarea Activității 4.7. denumită Diseminarea platformei REThink și a rezultatelor

obținute pe baza studiilor de eficiență a dus la finalizarea livrabilului propus pentru această
activitate, prezentat în cadrul Anexei 6:


D 3.6: Articole științifice în reviste cu referenți, lucrări la conferințe și raport sumativ al
rezultatelor proiectului (Anexa 6).
Etapa 4 de derulare a proiectului a inclus obiective conectate cu Managementul proiectului

și coordonarea acestuia. Activitățile 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 activități:
-

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 a fost 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 cărora au
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, activitățile și rezultatele aferente Etapei a 4-a a proiectului au fost realizate
integral.
 Activitatea 4.1. a constat în finalizarea jocului online.
 Activitatea 4.2 este o continuare a activităților din cadrul Etapei a 3-a și a constat în
dezvoltarea jocului online pe baza versiunii modelului funcțional și a modelului de bază
de date pentru colectarea și păstrarea datelor înregistrate de joc.
 Activitatea 4.3 a avut drept scop lansarea jocului online, a bazei de date și a
instrumentelor de analiză.
 Activitățile 4.4, 4.5 și 4.6 au constat în implementarea studiilor de eficiență și satisfacție,
studii ale căror rezultate au fost concretizate în articole științifice.
 Activitatea 4.7. a avut drept scop diseminarea jocului REThink și a rezultatelor obținute
pe baza studiilor implementate.
 Finalizarea activităților 4.1 și 4.2 s-au concretizat în livrabilul D.3.1: Versiunea finală a
jocului online, prezentat în cadrul Anexei 1.
 Livrabilul rezultat în urma Activității 4.3 este D 3.2: Instrumente de analiză și raport,
prezentat în Anexa 2.
 Activitatea 4.4. a constat în testarea pilot a versiunii preliminare a jocului. Livrabilul
acestei activități, D 3.3: Raport pe baza studiului pilot de eficacitate este prezentat în
cadrul Anexei 3.
 Finalizarea Activității 4.5. a dus la finalizarea livrabilului D 3.4: Raport pe baza studiului
de eficiență, prezentat în cadrul Anexei 4.

 Implementarea Activității 4.6 a constat în testarea satisfacției utilizatorilor jocului
dezvoltat. Livrabilul asociat acestei activități este D 3.5: Raport de satisfacție a
utilizatorilor, prezentat în cadrul Anexei 5.
 Activitatea 4.7. a fost realizată pe parcursul etapei a 4-a a proiectului și a dus la
finalizarea livrabilului D 3.6: Articole științifice în reviste cu referenți, lucrări la
conferințe și raport sumativ al rezultatelor proiectului, prezentat în cadrul Anexei 6.
 Au fost realizate o serie de activități pentru atingerea obiectivelor de management și
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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