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ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ
Σον Ιανουάριο του 2020, ο Διεθνήσ Οργανιςμόσ Ανάλυςησ Συμπεριφοράσ / International Behavior
Analysis Organization (IBAO) ιδρφκθκε με ςκοπό τθν παροχι πιςτοποιιςεων τθσ Εφαρμοςμένησ
Ανάλυςησ Συμπεριφοράσ /Applied Behavior Analysis (ΑΒΑ) ςε όλο τον κόςμο. Η Επαγγελματική
Συμβουλευτική Επιτροπή / Professional Advisory Board (PAB) του IBAO δθμιουργικθκε από
περιςςότερουσ από 40 αναλυτζσ ςυμπεριφοράσ που αςκοφν τθν ΑΒΑ ςε περιςςότερεσ από 20
διαφορετικζσ χϊρεσ ςε 5 θπείρουσ.
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική Επιτροπή χωρίςτθκε ςε επιμζρουσ επιτροπζσ με ςκοπό τθν
δθμιουργία των νζων προαπαιτοφμενων τθσ θκικισ δεοντολογίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθσ εποπτείασ και των εξετάςεων για τισ πιςτοποιιςεισ επαγγελματιϊν
με τον τίτλο του Διεθνή Αναλυτή Συμπεριφοράσ / International Behavior Analyst (IBA) και Διεθνή
Θεραπευτή Συμπεριφοράσ / International Behavior Therapist (IBT).
Μετά από ζνα χρόνο ςχολαςτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςυηιτθςθσ και δθμιουργικότθτασ, ο IBAO είναι
υπεριφανοσ να ανακοινϊςει τθ δθμόςια κυκλοφορία πολλϊν ςθμαντικϊν εγγράφων που κα
αλλάξουν τθν Εφαρμοςμένη Ανάλυςη Συμπεριφοράσ ςε όλο τον κόςμο για πάντα. Όλα τα ζγγραφα
είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ www.theibao.com:
• Οι κατευκυντιριεσ τθσ θκικισ δεοντολογίασ IBAO και το Μοντζλο Ηκικισ Επίλυςθσ-Προβλθμάτων
• Σα προαπαιτοφμενα πιςτοποίθςθσ ωσ ΙΒΑ
o Οι Απαιτοφμενοι Εκπαιδευτικοί τόχοι του ΙΒΑ
• Σα προαπαιτοφμενα πιςτοποίθςθσ ωσ ΙΒΤ
o Σο Περιεχόμενο Εκπαίδευςθσ IBT
Με τθ δθμιουργία αυτϊν των ςθμαντικϊν πιςτοποιιςεων, πολλζσ δυςκολίεσ που εμπόδιηαν τουσ
αφοςιωμζνουσ επαγγελματίεσ να αποκτιςουν πιςτοποίθςθ ςε όλο τον κόςμο ζχουν αφαιρεκεί για
να επιτρζψουν τθν ευρφτερθ προςβαςιμότθτα ςτθν πιςτοποίθςθ ςτθν ABA.
Σο ςθμαντικό ζργο του IBAO μόλισ ξεκινά! Η κυκλοφορία αυτϊν των εγγράφων ζχει ςκοπό τθν
προετοιμαςία των ενδιαφερόμενων που αναηθτοφν πιςτοποιιςεισ ABA να κατανοιςουν τα νζα
προαπαιτοφμενα. Η ομάδα των τεχνικϊν μασ εργάηεται επιμελϊσ για τθ δθμιουργία τθσ νζασ
ιςτοςελίδασ και τθσ πλατφόρμασ του IBAO που κα βοθκιςει τουσ υποψθφίουσ IBA και IBT ςτθν
απόκτθςθ των πιςτοποιιςεων. Σα προαπαιτοφμενα αυτά κα τεκοφν ςε ιςχφ, με τθ δθμοςίευςθ τθσ
νζασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, τθν Άνοιξθ του 2021. Μζχρι τότε, οι πιςτοποιιςεισ IBA και IBT
μποροφν να λθφκοφν βάςει των κριτθρίων τθσ περιόδου ζναρξθσ τθσ IBAO.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προαπαιτοφμενα που ζχει κεςπίςει ο διεκνισ
οργανιςμόσ επιςκεφτείτε τθν ςελίδα μασ ςτο www.theibao.com.

