
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ 
 
Για άμεση κυκλοφορία   Επικοινωνία: info@theibao.com 
20 Ιανουαρίου 2021  www.theibao.com 

 

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Διεθνής Οργανισμός Ανάλυσης Συμπεριφοράς / International Behavior 
Analysis Organization (IBAO) ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή πιστοποιήσεων της Εφαρμοσμένης 
Ανάλυσης Συμπεριφοράς /Applied Behavior Analysis (ΑΒΑ) σε όλο τον κόσμο. Η Επαγγελματική 
Συμβουλευτική Επιτροπή / Professional Advisory Board (PAB) του IBAO δημιουργήθηκε από 
περισσότερους από 40 αναλυτές συμπεριφοράς που ασκούν την ΑΒΑ σε περισσότερες από 20 
διαφορετικές χώρες σε 5 ηπείρους. 

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική Επιτροπή χωρίστηκε σε επιμέρους επιτροπές με σκοπό την 
δημιουργία των νέων προαπαιτούμενων της ηθικής δεοντολογίας, της εκπαίδευσης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της εποπτείας και των εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις επαγγελματιών 
με τον τίτλο του Διεθνή Αναλυτή Συμπεριφοράς / International Behavior Analyst (IBA) και Διεθνή 
Θεραπευτή Συμπεριφοράς / International Behavior Therapist (IBT). 

Μετά από ένα χρόνο σχολαστικού σχεδιασμού, συζήτησης και δημιουργικότητας, ο IBAO είναι 
υπερήφανος να ανακοινώσει τη δημόσια κυκλοφορία πολλών σημαντικών εγγράφων που θα 
αλλάξουν την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς σε όλο τον κόσμο για πάντα. Όλα τα έγγραφα 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.theibao.com: 

• Οι κατευθυντήριες της ηθικής δεοντολογίας IBAO και το Μοντέλο Ηθικής Επίλυσης-Προβλημάτων 

• Τα προαπαιτούμενα πιστοποίησης ως ΙΒΑ 

o Οι Απαιτούμενοι Εκπαιδευτικοί Στόχοι του ΙΒΑ  

• Τα προαπαιτούμενα πιστοποίησης ως ΙΒΤ 

o Το Περιεχόμενο Εκπαίδευσης IBT 

Με τη δημιουργία αυτών των σημαντικών πιστοποιήσεων, πολλές δυσκολίες που εμπόδιζαν τους 
αφοσιωμένους επαγγελματίες να αποκτήσουν πιστοποίηση σε όλο τον κόσμο έχουν αφαιρεθεί για 
να επιτρέψουν την ευρύτερη προσβασιμότητα στην πιστοποίηση στην ABA. 

Το σημαντικό έργο του IBAO μόλις ξεκινά! Η κυκλοφορία αυτών των εγγράφων έχει σκοπό την 
προετοιμασία των ενδιαφερόμενων που αναζητούν πιστοποιήσεις ABA να κατανοήσουν  τα νέα 
προαπαιτούμενα. Η ομάδα των τεχνικών μας εργάζεται επιμελώς για τη δημιουργία της νέας 
ιστοσελίδας και της πλατφόρμας του IBAO που θα βοηθήσει τους υποψηφίους IBA και IBT στην 
απόκτηση των πιστοποιήσεων. Τα προαπαιτούμενα αυτά θα τεθούν σε ισχύ, με τη δημοσίευση της 
νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Άνοιξη του 2021. 

Μέχρι τότε, οι πιστοποιήσεις IBA και IBT μπορούν να ληφθούν βάσει των κριτηρίων της περιόδου 
έναρξης της IBAO.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα που έχει θεσπίσει ο διεθνής 
οργανισμός επισκεφτείτε την σελίδα μας στο www.theibao.com. 


