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Probele Flanker AC, Flanker AD și PON

Pe primul loc între aspectele psihologice investigate în cadrul cabinetelor de psihologia muncii și transporturilor se 
regăsesc două dintre calitățile atenției: concentrarea și distributivitatea. 

Proba Flanker AC a fost dezvoltată pentru a surprinde nivelul atenției concentrate.

Proba Flanker AD constituie o premieră în România, fiind la ora actuală singura probă care masoară atenția distributivă, 
respectând cerințele exprimate în psihologia cognitivă prin paradigma dual tasks.

Pe lângă evidențierea calităților atenției, un interes crescut între specialiști este acela de a decela într-un interval scurt 
de timp, nivelul vitezei mentale de procesare a informației perceptive, ca o componentă a inteligenței generale. Numero-
ase studii au dovedit că viteza mentală este un bun predictor al succesului profesional, în special în profesii fără 
încărcătură cognitivă ridicată, dar în care viteza de lucru este un element important al productivității muncii.

Proba PON măsoară nivelul vitezei mentale de procesare a stimulilor perceptivi.

Cele trei probe pot fi utilizate în toate ariile majore ale psihologiei aplicate precum:

SFERA PSIHOLOGIEI MUNCII ȘI A TRANSPORTURILOR

• Examinarea psihologică pentru angajare 
• Examinarea psihologică periodică din perspectiva riscurilor profesionale 
• Selecția de personal
• Examinarea psihologică pentru obținerea permisului auto 
• Examinarea psihologică pentru siguranța circulației 

SFERA SECURITĂȚII NAȚIONALE

• Examinarea psihologică pentru obținerea / vizarea atestatului de permis port armă neletală și / sau de foc 

SFERA PSIHOLOGIEI CLINICE / DOMENIUL EDUCAȚIONAL

• Screening-ul potențialului intelectual (inteligenței)
• Diagnosticul deficitului de atenție 
• Diagnosticul deficitului cognitiv apărut în urma unui traumatism cranian  / atac vascular cerebral



Probele Flanker AC, 
Flanker AD si PON

Avantajele competitive ale probelor Flanker AC, Flanker AD și PON

SCURTAREA TIMPULUI DE EXAMINARE

De exemplu, timpul total de aplicare pentru evaluarea ambelor calități ale atenției: concentrarea și distributivitatea este 
de sub 10 minute. În plus, pe baza unor analize statistice complexe (analiza ROC) au fost stabilite anumite valori critice 
care pot înjumătăți timpul de examinare deoarece au potential diagnostic pentru nivelul aptitudinal al persoanei exami-
nate.

VERIFICAREA VALIDITĂȚII RĂSPUNSURILOR

Prin aplicarea în tandem a probelor Flanker AC și Flanker AD pot fi identificate cazurile invalide, rezultate în urma unor 
situații precum: completarea la întâmplare a probelor, înțelegerea tardivă sau incompletă a instructajului de lucru etc. ce 
nu au fost observate de examinator, în special în cazul testărilor colective.

POSIBILITATEA DE A GENERA UN RAPORT ȘI DE A REDUCE TIMPUL DE SCORARE

Aplicația online pentru probele Flanker AC, Flanker AD și PON facilitează interpretarea rapidă a rezultatelor. Aplicația 
permite generarea de rapoarte ce evidențiază performanțele cognitive ale persoanei și stilul acesteia de lucru. Rapoar-
tele sunt dezvoltate într-o maniera intuitivă, ușor de înțeles de către clienți.

CARACTERISTICI PSIHOMETRICE DEOSEBIT DE RIDICATE

Proba Flanker AD este singura probă românească care măsoara real atenția distributivă, făcând apel la paradigma 
sarcinilor duble din psihologia cognitivă. În plus, toate cele trei probe au indicatori de fidelitate deosebit de ridicați, 
consistența internă fiind peste .95 pentru fiecare dintre cele trei probe.

PREȚUL COMPETITIV

Costul de achiziționare și de utilizare pe viață a celor trei probe este de doar 750 lei + TVA, în condițiile unui număr 
nelimitat de aplicări creion-hârtie. În prețul licenței de 750 lei + TVA este inclusă și o perioadă de 6 luni de zile în care 
utilizatorul poate apela gratuit la serviciul electronic de scorare și generare de rapoarte.

Opțional, după încheierea periodei de șase luni de utilizare gratuită a serviciului electronic de scorare și generare de 
rapoarte, utilizatorul poate încheia un abonament anual de prelungire a acestui serviciu pentru suma de 100 lei + TVA / 
an, fără a exista vreo limita în ceea ce privește numărul de rapoarte generate pe perioada derularii abonamentului.

Prețurile de mai sus nu includ cheltuielile de transport pentru expedierea produselor în regim de curierat rapid. 
Valoarea TVA stabilită prin lege este 20%. Aceste prețuri sunt valabile începând cu 01 februarie 2015.


