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Promovarea sănătăţii mintale la copii și adolescenți utilizând jocul terapeutic 
online REThink: utilizarea unor conţinuturi terapeutice validate empiric.

Promoting mental health in children and adolescents by using the REThink 
online therapeutic game: using empirically tested psychological contents
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REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Introducere: Sănătatea mintală a tinerilor reprezintă o problemă stringentă la nivel mondial datorită prevalenţei ridicate a tulburărilor emoţionale în 
copilărie și adolescenţă (vezi Collishaw, Maughan, Natarajan, și Pickles, 2010). Cu toate că există tratamente efi ciente, accesul la acestea este restrâns de 
o serie de bariere. Ţinând cont de faptul că adolescenţii sunt mari utilizatori ai calculatorului și tehnologiei, există un interes sporit actualmente pentru 
a utiliza jocurile online bazate pe dovezi știinţifi ce pentru prevenţia și tratamentul tulburărilor emoţionale ale acestora. Metode: Proiectul RETh ink își 
propune să depășească bariera accesibilităţii prin proiectarea, dezvoltarea și evaluarea unui joc video terapeutic, accesibil online, destinat promovării rezili-
enţei emoţionale în rândul copiilor și adolescenţilor cu vârste cuprinse între 10 și16 ani. Un punct important de dezvoltare al acestui proiect îl reprezintă 
testarea conţinutului psihologic al jocului terapeutic. Studiul de faţă și-a propus realizarea de focus group-uri cu elevi (copii și adolescenţi) și profesioniști 
în sănătate mintală (psihologi clinicieni, psihoterapeuţi, psihiatri). Rezultate: Conţinutul psihologic a fost evaluat ca fi ind foarte util și corect implemen-
tat. Specialiștii au considerat jocul drept o modalitate utilă de transmitere a conţinutului psihologic, potrivit în special pentru elevii de 10-14 ani. Elevii 
au subliniat importanţa dinamicii jocului, fi ind propusă utilizarea animaţiilor în locul textului, a perspectivei grafi ce transmise din punctul de vedere al 
jucătorului și a unui design atractiv. Concluzii: În concluzie, pe baza răspunsurilor participanților, putem afi rma că jocul răspunde nevoilor tinerilor, fi ind 
o modalitate foarte utilă de dezvoltare a strategiilor de reglare emoţională. Centralizarea datelor obţinute prin investigarea relevanţei conţinuturilor psiho-
logice reprezintă un important punct de dezvoltare al jocului RETh ink.  
Cuvinte cheie: dezvoltare emoțională, joc video, conținut psihologic, copii, adolescenți.

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Introduction: Mental health in youths is a serious problem, due to high prevalence of emotional disorders in children and adolescents (see Collishaw, 
Maughan, Natarajan, & Pickles, 2010). Although there are eff ective treatments, the access to them is limited by a number of barriers. Given that adoles-
cents are major computer and technology gadget users, currently there is an increased interest to use online games, based on scientifi c evidence, for preven-
tion and treatment of teenager’s emotional disorders. Methods: RETh ink project aims to overcome the accessibility barrier by designing, developing, and 
evaluating a therapeutic video game, accessible over the Internet, meant to be used primarily as a standalone application to promote emotional resilience in 
children and adolescents aged 10 to 16 years. An important development aspect of this project is that the psychological contents of the therapeutic game 
are tested for their suitability. Th is study aims to conduct focus groups with students (children and adolescents) and mental health professionals (clinical 
psychologists, psychotherapists, psychiatrists). Results: Psychological content was rated as very useful and implemented correctly. Specialists considered 
the game a useful way of transmitting psychological content, especially suitable for students of 10-14 years. Students highlighted the importance of the 
game dynamics, the use of animations instead of text, the importance of ‘fi rst person’ perspective and attractive design. Conclusions: In conclusion, ba-
sed on the participants' answers, we can say that the game address the psychological needs of youth, being a very useful way of development of emotion 
regulation strategies. Obtained data by investigating the psychological content represent an important aspect of the development of the game RETh ink.
Key-words: emotional development, video game, psychological content, children, adolescents
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Introducere:
Sănătatea mintală a tinerilor reprezintă o 

problemă importantă la nivel mondial [1,2], având în 
vedere prevalenţa ridicată a tulburărilor emoţionale în 
copilărie şi adolescenţă [3]. Cu toate că există trata-
mente eficiente, majoritatea tinerilor nu are acces la 
acestea[4]. Adolescenţii sunt utilizatori ai calcula-
torului şi tehnologiei [5], însă nu există nici un joc 
online bazat pe dovezi ştiinţifice ce să aibă drept scop 

prevenţia tulburărilor emoţionale. 
Proiectul „REThink- Un joc terapeutic onli-

ne validat ştiinţific pentru promovarea sănătăţii 
mintale la copii şi adolescenţi” îşi propune să 
depăşească această barieră prin proiectarea, dezvol-
tarea şi evaluarea unui joc video terapeutic destinat 
promovării rezilienţei emoţionale în rândul copiilor 
şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani. 
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Jocul este dezvoltat pe baza unui personaj care are 
poveştile lui (Retman)[6,7], aparţinând unor pachete 
de intervenţie cognitiv-comportamentală, deja testa-
te [6,8,9] în ceea ce priveşte promovarea sănătăţii 
mintale în rândul tinerilor (ex. Educaţie Raţional 
Emotivă şi Comportamentală). Acţiunea din cadrul 
jocului de strategie REThink se desfăşoară pe plane-
ta Pământ, iar misiunea jucătorului/jucătorilor este 
aceea de a ajuta locuitorii planetei prin câştigarea unor 
abilităţi de a gândi raţional şi a fi fericiţi. Cele 7 nivele 
sunt reprezentate metaforic prin 7 teritorii şi 7 chei 
câştigate. Un punct important de  dezvoltare al acestui 
proiect îl reprezintă testarea conţinutului psihologic al 
jocului terapeutic. Studiul de faţă şi-a propus realiza-
rea de focus group-uri cu elevi (copii şi adolescenţi) şi 
profesionişti în sănătate mintală (psihologi clinicieni, 
psihoterapeuţi, specialiști psihiatrie pediatrică).

Metodologie 
Participanţi: Eşantionul studiului a fost format 

din 74 de participanţi. Au fost realizate, în total, 7 
focus-group-uri, câte un focus grup (FG) pe fiecare 
nivel de studiu (clasele IV,VII,VIII,IX şi X) şi specia-
lizare (psihologie, psihiatrie pediatrică), cu o durată 
de maxim 2 ore, ce au fost înregistrate pe suport au-
dio. Conform tematicii şi a obiectivelor acestui studiu, 
FG-urile au avut o structură eterogenă din punct de 
vedere al profilului participanţilor (elevi, specialişti). 
Înainte de aplicarea interviului, participanţii au com-
pletat formularul de consimţământ informat. 

Instrumente: Participantii au completat un Ches-
tionar demografic şi Ghidul de interviu pentru focus 
grup-uri, structurat în 3 părţi: 1) întrebări introduc-
tive şi informaţii generale; 2) prezentarea nivelelor şi 
întrebări cheie; 3) întrebări de încheiere şi cuprinde, 
în total, 10 întrebări, 5 dintre acestea fiind reluate la 
fiecare nivel. Astfel:

Întrebari introductive: 
1. Care este interacţiunea dumneavoastră cu copiii cu 

vârste cuprinse între 10-16 ani (pentru adulţi)/ Vă 
jucaţi jocuri video (pentru copii şi adolescenţi)?

2. După ce au fost prezentate personajele din cadrul 
jocului video terapeutic, cum vă imaginaţi că vor 
arăta prietenii lui Retman, personajele raţionale?
Întrebări cheie (pentru fiecare nivel):

3. Cum vi se par conţinuturile acestui nivel? 
4. Cum este contextul/ mediul în care se desfăşoară 

acţiunea? 
5. Ce părere aveţi despre sarcina pe care personajul 

o primeşte? 

6. Cât de atractiv este nivelul?
7. Mai aveţi şi alte sugestii despre cum am putea să 

ajutăm personajul să obţină cheia de la acest nivel?  
Întrebări de încheiere:

8. Care sunt jocurile pe care le accesaţi în mod fre-
cvent?

9. Care nivel al jocului prezentat v-a plăcut cel mai 
mult?

10. Pe o scală de la 1 la 10 (1- deloc, 10- foarte des) 
cât de mult consideraţi că veţi juca acest joc video?
Au fost prezentate scenariile jocului şi a fost co-

lectat feedback-ul lor referitor la cât de atractive li se 
par conţinuturile jocului, respectiv sub ce formă le-ar 
plăcea să le vadă implementate (în cazul copiilor) sau 
ce modalitate de implementare ar fi cea mai utilă pen-
tru atingerea scopului psihologic din spatele secvenţei 
de joc (în cazul profesioniştilor în sănătate mintală).

Rezultate: În privinţa atractivităţii jocului RE-
Think, elevii au făcut referire la dezvoltarea unui nivel 
final al jocului. Totodată, s-a propus ca dinamica jo-
cului să pună accent pe resursele limitate deţinute şi 
pe posibilitatea de maximizare a acestora. În ceea ce 
priveşte nivelul de imersie în joc, pentru ca acesta să 
fie cât mai mare, elevii au optat pentru o perspectivă 
grafică transmisă din punctul de vedere al personaju-
lui jucător.

Elevii şi-au exprimat dorinţa de dezvoltare a 
unei legături strânse între scenariile jocului. În plus, 
participanţii au subliniat importanţa dinamicii jocu-
lui, fiind propusă utilizarea animaţiilor în locul textu-
lui. Elevii din clasa a X-a au precizat că jocul este util 
pentru copiii de vârste mai mici, şi că poate să fie mai 
atractiv pentru ei prin utilizarea unui design modern. 
Specialiştii au considerat jocul drept o modalitate 
utilă de transmitere a conţinutului psihologic. Aceştia 
au pus accentul pe nevoia de a dezvolta medii cât mai 
valide din punct de vedere ecologic, pentru că tinerii 
să poată generaliza cunoştinţele învăţate. Psihologii 
au susţinut că sarcinile jucătorului sunt potrivite ca 
dificultate în special pentru copiii de 10-14 ani, grupă 
de vârstă care a declarat că s-ar juca des acest joc, fiind 
mai facile pentru cei de 14-16 ani comparativ cu jocu-
rile preferate de aceştia. Conţinutul psihologic a fost 
evaluat ca fiind foarte util şi corect implementat de 
specialişti. Nivelurile 2, 4, 6 şi 7 au fost cele mai apre-
ciate de către categoriile participante la studiu.  

Concluzii: Centralizarea datelor obţinute prin 
investigarea relevanţei conţinuturilor psihologice ale 
jocului video terapeutic în cadrul proiectului RE-
Think, a evidenţiat importanţa dinamicii, design-ului 
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Introduction: 
Mental health of young people is a major problem 

worldwide [1,2], given the high prevalence of emotio-
nal disorders in childhood and adolescence [3]. Althou-
gh there are effective treatments, most young people 
have no access to them [4]. Teenagers are computer and 
technology users [5], but there is no scientific evidence-
-based online game that aim to preventing the emotio-
nal disorders.

The "REThink project - an online scientifically vali-
dated therapeutic game for promoting mental health in 
children and adolescents" aims to overcome this barrier 
by designing, developing and evaluating a therapeutic 
video game designed to promote emotional resilience in 
children and adolescents aged between 10 and 16 years. 
The game is developed based on a character who has 
his stories (Retman) [6,7], belonging of some cognitive 
behavioral intervention package, already tested [6,8,9] 
in terms of promoting mental health among young 
people (eg. Rational Emotive Behavioral Education). 
Action under Rethink strategy game taking place on 
Earth planet and the player/players mission is to help 
people on the planet by winning ability to think ratio-
nally and be happy. The 7 levels are represented meta-
phorically by 7 territories and 7 won keys. An impor-
tant point of development of this project is represented 
by testing the psychological content of the therapeutic 
game. This study has proposed to realize students focus 
groups (children and adolescents) and mental health 
professionals (clinical psychologists, psychotherapists, 
pediatric psychiatric specialists).

Methodology
Participants: The study sample consisted of 74 

participants. Were made in total, seven focus-groups, 
one focus group (FG) on each level of study (classes 
IV, VII, VIII, IX and X) and specialization (psychology, 
pediatric psychiatry), lasting maximum 2 hours, which 
were recorded on audio support. According the theme 
and objectives of this study, FG's have had a heteroge-
neous structure in terms of the profile of participants 

(students, professionals). Before applying the interview, 
participants filled the informed consent form.

Instruments: Participants completed a Demogra-
phic Questionnaire and The Interview Guide for Focus 
Groups, structured in three parts: 1) introductory ques-
tions and general information; 2) levels presentation 
and key questions; 3) concluding questions and compri-
ses a total of 10 questions, 5 of these are repeated at each 
level. 

Interview guidelines
Introductory questions:

1. For adults: What is your interaction with children 
aged between 10 and 16 years?

2. For children and adolescents: Do you play video 
games? 

3. After the characters from the therapeutic video 
game have been introduced, how do you imagine 
Retman’s friends, the rational characters will look 
like?
Key questions (for each level):

4. How do you appreciate the contents of this level?
5. What is the context/environment like where the 

action takes place?
6. What is your opinion on the task that the charac-

ter has received?
7. How exciting is this level?
8. Do you have other suggestions on how we might 

help the character to obtain the key at this level?
Closing questions:

9. What are the games that you access frequently?
10. Which level of the presented game did you enjoy 

the most?
11. On a scale from 1 to 10, (1 – not at all, 10 – very 

frequently), how long do you consider that you 
will play this video game?
Were presented scenarios of the game and collec-

ted their feedback on how attractive they seem the 

şi a conţinutului psihologic în procesul de dezvoltare 
al jocului video terapeutic. Pentru ca dinamica jocu-
lui să fie mai accentuată, participanţii acestui studiu 
au propus dezvoltarea unui ultim nivel de comple-
xitate sau integrarea acestuia în cadrul nivelului 7. 
Totodată, pentru a fi cât mai utilizat, s-a propus ca 
jocul să pună accent pe câştigul de resurse şi bonusuri 
şi pe dezvoltarea nivelului de imersie prin utilizarea 

unei perspective apropiate. Participanţii au susţinut 
că atractivitatea jocului este dependentă de design-ul 
acestuia. În ceea ce priveşte conţinutul psihologic, s-a 
concluzionat că jocul răspunde nevoilor tinerilor, fiind 
o modalitate foarte utilă de dezvoltare a strategiilor 
de reglare emoţională. În plus, pentru ca jocul să fie 
accesat de cât mai mulţi tineri, misiunea jucătorului 
trebuie să fie din ce în ce mai complexă.
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game contents or what form they would like to see 
implemented (in case of children) or what manner of 
implementation would be the most useful for achie-
ving the psychological purpose behind gameplay (in 
the case of mental health professionals).

Results: Regarding the attractiveness of the 
Rethink game, the students have referred to the deve-
lopment of a final level of the game. At the same time, 
it was proposed that the game dynamics to focus on 
limited resources owned and on the possibility of 
their maximization. Regarding the level of immersion 
in the game, for it to be as high, students have opted 
for a graphical perspective transmitted from the view-
point of the player character.

Students expressed their wish to develop close 
links between the game scenarios. In addition, parti-
cipants underlined the importance of the game dyna-
mics, being proposed the use of animations instead 
of text. Students from X grade has indicated that the 
game is useful for younger children, and can be more 
attractive to them using a modern design. Specialists 
considered the game as a useful way of transmitting 
psychological content. They emphasized the need to 
develop media as ecologically valid, because young 
people can generalize learned skills. Psychologists 
have argued that the duties of player are suitable as 
difficulty especially for children of 10-14 years age 

group who said they would often play this game, 
making it easy for those of 14-16 years comparati-
ve with their favorite games. Psychological content 
was rated as very useful and properly implemented by 
specialists. Levels 2, 4, 6 and 7 were most appreciated 
by categories surveyed.

Conclusion: Centralizing data obtained by inves-
tigating the relevance of psychological content of 
the therapeutic video game in  Rethink project, 
emphasized the importance of dynamics, design and 
psychological content in  the  development process of 
therapeutic video game. For more pronounced game 
dynamics, the participants of this study have proposed 
the development of a final level of complexity or its 
integration into the level 7. At the same time, to be 
much more used, it was proposed the game to focus 
on the gain of resources and bonuses and on the level 
of immersion development by using a near perspec-
tive. The participants argued that the attractiveness 
of the game is dependent on its design. Regarding 
psychological content, it was concluded that the game 
respond to young people needs, being a very useful 
way of development of emotion regulation strategies. 
In addition, for the game to be accessed by as many 
young people, the player mission must be more and 
more complex.


