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Διακριτή Δοκιμαστική Εκπαίδευση (DTT) – Βήματα Εφαρμογής 

  

Αυτά είναι τα εννέα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία 

μάθησης DTT. 

 

ΒΗΜΑ 1. Επιλογή του τι θα διδάξετε: Αξιολόγηση και σύνθεση των αποτελεσμάτων  

 Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν ποιοι μαθησιακοί στόχοι θα διδαχθούν με την προσέγγιση DTT.  
Δεδομένου ότι η προσέγγιση DTT βασίζεται σε διακριτές συμπεριφορές που έχουν σαφή αρχή,  
εξέλιξη και τέλος, ο μαθησιακός στόχος πρέπει να υποδεικνύει σαφώς το επιθυμητό προηγούμενο,  
τη συμπεριφορά και το μαθησιακό κριτήριο. Για παράδειγμα, ένας γλωσσικός στόχος για έναν  
μαθητή με ΔΑΦ είναι να δώσει τρία αντικείμενα σε έναν ενήλικα. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο  
στόχος με τη χρήση DTT, οι επαγγελματίες θα πρέπει να τον βελτιώσουν έτσι ώστε να  
προσδιορίζονται το προηγούμενο (δώσε μου δύο...), η συμπεριφορά (ο μαθητής δίνει στον ενήλικα  
δύο αντικείμενα) και το κριτήριο κατάκτησης (ο μαθητής επιτυγχάνει να δίνει στον ενήλικα δύο  
αντικείμενα στο 80% των περιπτώσεων). 

 

ΒΗΜΑ 2. Κατανομή της δεξιότητας σε πρακτικά βήματα 

 Οι εκπαιδευτικοί ολοκληρώνουν μια ανάλυση του έργου της δεξιότητας, εντοπίζουν κάθε βήμα της 
δεξιότητας και απαριθμούν τα βήματα με διαδοχική σειρά από το βασικό επίπεδο έως το επίπεδο 
κατάκτησης της. Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση εργασιών, κάθε βήμα της δεξιότητας αναλύεται και 
απαριθμείται με διαδοχική σειρά. Για παράδειγμα, μια ανάλυση εργασιών για έναν στόχο που 
περιλαμβάνει την ονομασία εικόνων σε ένα βιβλίο μπορεί να μοιάζει ως εξής: 

 

Βήματα/εξέλιξη μαθήματος 
1. Ονομάζει 2-3 εικόνες ζώων με μερική λεκτική προτροπή 
2. Ονομάζει 2-3 εικόνες ζώων ανεξάρτητα 
3. Αναγνωρίζει ρητά 2-3 εικόνες ζώων σε ένα οικείο βιβλίο 
4. Αναγνωρίζει ρητά 4-5 εικόνες ζώων σε κάρτες 
5. Ονομάζει 4-5 εικόνες ζώων σε πέντε διαφορετικά βιβλία 

 

Αφού ολοκληρώσουν την ανάλυση εργασιών για κάθε δεξιότητα, οι εκπαιδευτικοί παραθέτουν τα 
βήματα με σαφήνεια, ώστε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας να μπορεί να ολοκληρώσει τις δοκιμές,  
αν χρειαστεί. Κατά την απαρίθμηση των βημάτων πρέπει να περιλαμβάνονται οι οδηγίες του  
εκπαιδευτή, το εύρος των απαντήσεων που είναι ή δεν είναι αποδεκτές, η προτροπή που μπορεί να  
απαιτείται και η συνέπεια που πρέπει να παρουσιάσει ο εκπαιδευτής για να ενισχύσει την  
επιθυμητή συμπεριφορά ή να αποθαρρύνει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 
 
Το επίπεδο κατάκτησης για κάθε βήμα ορίζεται στο 90% της σωστής ανεξάρτητης απάντησης κατά 
τη διάρκεια τριών διαδοχικών περιόδων διδασκαλίας. 
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ΒΗΜΑ 3. Σύστημα συλλογής δεδομένων 

 Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν φύλλα δεδομένων ειδικά σχεδιασμένα για τη διδασκόμενη δεξιότητα. 
Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του DTT υψηλής ποιότητας είναι η συλλογή δεδομένων. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να υπάρχει αυτό το υλικό διαθέσιμο: 

1. Φύλλα δεδομένων για κάθε δοκιμή. 

2. Φύλλα διαγραμμάτων. 

3. Φύλλα δεδομένων για την καταγραφή της συμπεριφοράς. 

4. Φύλλο σύνοψης για κάθε δοκιμή. 

5. Φύλλα με άλλα απαραίτητα δεδομένα. 

 

ΒΗΜΑ 4. Ανάθεση τοποθεσίας  

 Η επιλογή του κατάλληλου τόπου διδασκαλίας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του σχεδιασμού της 
διδασκαλίας DTT. Κάθε τοποθεσία θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για να καθοριστούν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Συχνά, δύο ή περισσότερες 
τοποθεσίες είναι καλύτερες από μία, επειδή πολλές τοποθεσίες μπορούν να είναι χρήσιμες όταν 
εργάζεστε προς τη γενίκευση. 

 

ΒΗΜΑ 5. Συγκέντρωση υλικών 

 Έχοντας τα σωστά υλικά θα κάνετε το πρόγραμμά σας πιο εύκολο και αποτελεσματικό στη 
διεξαγωγή του. Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος υλικών που θα σας βοηθήσουν στη 
δημιουργία του προγράμματός σας: 

▪ Σημειωματάρια/ ντοσιέ για τη συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία της ομάδας  
▪ Εικόνες ή εικονίδια των προτιμώμενων κοινωνικών δραστηριοτήτων (ενισχυτές) 
▪ Διδακτικό υλικό (γράμματα, σχήματα, χρώματα) 
▪ Υλικά όπως στυλό, μολύβι, μαρκαδόρους, παιχνίδια, τουβλάκια... 

 

ΒΗΜΑ 6. Υλοποίηση των δοκιμών 

 Όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσουν οι δοκιμές, οι μαθητές πρέπει να μεταβούν στον χώρο 
διδασκαλίας. Αφού ο εκπαιδευόμενος καθίσει, οι εκπαιδευτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν την 
προσοχή του εκπαιδευόμενου. Εάν είναι απαραίτητο, το άτομο που υλοποιεί τη δοκιμή μπορεί να 
χρειαστεί να δείξει στον εκπαιδευόμενο μια σειρά από ενισχυτές για να διαλέξει: 

▪ ένα παιχνίδι 
▪ μια δράση 
▪ μια εικόνα ή ένα εικονίδιο μιας ευχάριστης δραστηριότητας που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής 
▪ φαγητό ή ποτό, μερικά δευτερόλεπτα βίντεο ή μουσικής 
▪ ένα σύμβολο που μπορεί να ανταλλαχθεί με έναν απτό ενισχυτή. 

 

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την οδηγία (π.χ. "Τι είναι αυτό;") και περιμένουν την απάντηση. Εάν ο 
μαθητής απαντήσει κατάλληλα (π.χ. λέγοντας "σκύλος"), οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζει μια 
ενθαρρυντική ενέργεια ή κάτι ενισχυτικό και σημειώνουν τη δοκιμή ως σωστή. 
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Εάν ο μαθητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί λανθασμένα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν ένα από τα 
ακόλουθα: 

α) Παρέχουν διορθωτική ανατροφοδότηση και ξεκινούν ξανά τη δοκιμή, παρουσιάζοντας το 
προηγούμενο ή το σύνθημα. 

β) προτρέπουν τον μαθητή να ανταποκριθεί σωστά, ενισχύουν και καταγράφουν το αποτέλεσμα της 
δοκιμασίας προτροπής, 

γ) παρέχουν μια άλλη δοκιμή, με μειωμένη ή καθόλου προτροπή, ενισχύουν κατάλληλα και 
καταγράφουν. 

 

Οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν αμέσως την ίδια διδασκαλία με τον ίδιο τρόπο, όπως 
παραπάνω, για τον στοχευμένο αριθμό δοκιμών: επιβράβευση, διόρθωση, προτροπή και 
καταγραφή για κάθε δοκιμή. Όταν αρχίζει η διδασκαλία DTT για μια νέα δεξιότητα, οι εκπαιδευτικοί 
μπορεί να χρειαστεί να ενισχύσουν κάθε θετική ανταπόκριση του μαθητή τόσο με κοινωνική όσο 
και με χειροπιαστή ενέργεια. Καθώς οι σωστές απαντήσεις του μαθητή αυξάνονται, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να μειώσουν το ποσοστό της απτής ενίσχυσης. Αργότερα, ο μαθητής μπορεί 
να ανταποκριθεί σε αρκετές δοκιμές προτού λάβει μια υλική ενίσχυση και τελικά, θα πρέπει να βρει 
τις κοινωνικές ανταμοιβές αρκετά ισχυρές για τη μάθηση. 

 

ΒΗΜΑ 7. Διδασκαλία της γενικευμένης κρίσης 

 Ένα κύριο χαρακτηριστικό του DTT είναι η προσέγγιση της μαζικής δοκιμής. Αυτό σημαίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν την ίδια μαθησιακή δοκιμή πολλές φορές στη σειρά, 
εξασφαλίζοντας ότι ο μαθητής θα επιτύχει πολλές φορές σε οποιοδήποτε βήμα της δεξιότητας που 
διδάσκεται. 

1. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν το διδακτικό επεισόδιο με μια δοκιμή συντήρησης (επίδειξη μιας 
δεξιότητας που έχει ήδη κατακτηθεί) και καταγράφουν το αποτέλεσμα. 

2. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν το βήμα διδασκαλίας, εάν ο μαθητής περάσει τη δοκιμή 
συντήρησης. 

3. Εάν ο μαθητής ανταποκριθεί σωστά στην πρώτη δοκιμή, οι εκπαιδευτικοί/τα άτομα που 
υλοποιούν επαναλαμβάνουν το βήμα διδασκαλίας αρκετές ακόμη φορές και καταγράφουν 
τα αποτελέσματα. 

4. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ένα πιο δύσκολο επίπεδο, εάν ο μαθητής έχει επιτύχει το 
κριτήριο κατάκτησης του βήματος (π.χ. 90% επιτυχία για τρεις διαδοχικές διδασκαλίες). 

5. Εάν ο μαθητής δεν περάσει σωστά το δοκιμαστικό βήμα, οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν 
ξανά τη δοκιμασία. 

6. Εάν ο μαθητής είναι επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν τα σημεία 3 και 4 
παραπάνω μέχρι να επιτευχθεί η κατάκτηση της δεξιότητας. 

7. Εάν ο μαθητής δεν είναι επιτυχής, ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει τη δοκιμή προσθέτοντας 
ένα αυξημένο επίπεδο βοήθειας για να διασφαλίσει ότι ο μαθητής εκτελεί τη δεξιότητα και 
ενισχύεται. 

8. Οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν το βήμα, συνεχίζοντας να προσθέτουν τις προτροπές, 3-5 
ακόμη φορές. 
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9. Εάν ο μαθητής είναι σταθερά επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουν τη δοκιμή χωρίς 
την προτροπή αρκετές ακόμη φορές. 

10. Εάν ο μαθητής συνεχίζει να αποτυγχάνει στις δοκιμές χωρίς προτροπή, οι εκπαιδευτικοί 
προσθέτουν ξανά την προτροπή για αρκετές ακόμη επιτυχημένες δοκιμές πριν τερματίσουν 
τη διδασκαλία για την ημέρα. 

11. Οι εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν τα βήματα που έχουν κατακτηθεί (δοκιμές συντήρησης) μία 
ή δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας και διδάσκουν νέα βήματα ακολουθώντας τη 
μορφή μαζικών δοκιμών μέχρι να κατακτηθούν όλα τα βήματα της δεξιότητας. 

Στο DTT είναι εξαιρετικά σημαντικό οι περισσότερες δοκιμές να ενισχύονται. Οι αποτυχημένες 
δοκιμές οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, μπροστά στις αποτυχίες του μαθητή, ο 
ενήλικας κινείται γρήγορα για να απλοποιήσει το έργο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να ενισχυθεί. 
Μόλις το βήμα που έχει τεθεί ως στόχος πληροί τα κριτήρια κατάκτησης, το βήμα αυτό θα 
εκτελεστεί μόνο μία ή δύο φορές ανά συνεδρία, για λόγους συντήρησης, και το επόμενο βήμα 
γίνεται το βήμα που είναι ο στόχος. Αυτή η διαδικασία της επανεξέτασης των δεξιοτήτων που έχουν 
κατακτηθεί ή της συντήρησης και της διδασκαλίας του νέου βήματος με τη χρήση μαζικών δοκιμών, 
συνεχίζεται μέχρι να κατακτηθούν όλα τα βήματα. Σε αυτό το σημείο, ο στόχος έχει κατακτηθεί. 

 

ΒΗΜΑ 8. Διεξαγωγή εκπαίδευσης  διαφοροποίησης  

 Ένα άλλο μέρος του DTT συνίσταται στη διδασκαλία ενός μαθητή μιας νέας αντίδρασης σε ένα 
ερέθισμα. Κατά τη διδασκαλία μιας νέας αντίδρασης, ο μαθητής πρέπει πρώτα να διδαχθεί να 
διακρίνει το ερέθισμα από άλλα. Η διδασκαλία ενός μαθητή της έννοιας "μπλε" περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία του μαθητή να διακρίνει πρώτα το μπλε χρώμα από όλα τα άλλα και στη συνέχεια να 
εκτελεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ως απάντηση στη διδασκαλία.  

 

Για παράδειγμα, αν διδάσκετε το μπλε χρώμα και χρησιμοποιείτε ένα μπλε μπλοκ, τότε ένα κόκκινο 
μπλοκ θα ήταν ένας καλός αντιπερισπασμός. Θα πρέπει να διαφέρει από το στόχο μόνο στη 
συγκεκριμένη διάσταση που διδάσκετε. Υποθέτοντας ότι ο μαθητής ανταποκρίνεται σωστά, 
αλλάξτε τη θέση του αντικειμένου περισπασμού σε κάθε δοκιμή, μετακινώντας το πιο κοντά στο 
στόχο, μέχρι τα δύο να είναι δίπλα-δίπλα. Μόλις ο μαθητής ανταποκρίνεται με συνέπεια σωστά, 
μετακινήστε τα δύο ερεθίσματα, αντιστρέφοντας τις πλευρές, τοποθετώντας τα κάθετα κ.λπ. μέχρι 
ο μαθητής να περνά με συνέπεια. Η προσαρμογή της παρουσίασης των προγενέστερων 
ερεθισμάτων (σειρά, εγγύτητα, αλληλουχία κ.λπ.) ονομάζεται τυχαία  εναλλαγή. 

 

Οι εκπαιδευτικοί προσθέτουν έναν διαφορετικό παράγοντα περισπασμού. Μόλις ο μαθητής 
εκτελέσει σωστά, χρησιμοποιήστε και τα τρία ερεθίσματα για τις δοκιμές. Κρατήστε τις θέσεις 
σταθερές μέχρι ο μαθητής να είναι σταθερά σωστός και στη συνέχεια αρχίστε να αλλάζετε τις 
θέσεις, εξασφαλίζοντας ότι ο μαθητής καταλήγει σε σταθερά σωστές απαντήσεις σε κάθε αλλαγή. 
Τέλος, μεταβάλλετε τις θέσεις τυχαία (τυχαία εναλλαγή), έτσι ώστε ο μαθητής να διακρίνει σαφώς 
το ερέθισμα-στόχο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τη γενικευμένη χρήση της δεξιότητας ή της έννοιας με: 

α) διδάσκοντας τη διάκριση πολλαπλών ερεθισμάτων προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο μαθητής 
κατανοεί την έννοια.  
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β) διδάσκοντας την εφαρμογή της δεξιότητας σε πολλαπλές καταστάσεις. Ο στόχος είναι ο 
μαθητής να επιδείξει τη συμπεριφορά σε πολλαπλές καταστάσεις και με πολλαπλά 
διαφορετικά ερεθίσματα. 

 

ΒΗΜΑ 9. Επανεξέταση και τροποποίηση 

 Οι εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν συνεχώς την πρόοδο του μαθητή και τροποποιούν το πρόγραμμα 
ώστε να αντικατοπτρίζει την πρόοδό του. Οι δοκιμές συντήρησης στοχεύουν ειδικά στη γενίκευση. 
Γενίκευση μπορεί να σημαίνει: 

 

α) την εξάσκηση των δοκιμών σε άλλα περιβάλλοντα, 
β) με διαφορετικούς ενήλικες, 
γ) με διαφορετικούς ενισχυτές, και/ή 
δ) με διαφορετικές οδηγίες/ ερεθίσματα. 

 

Τέλος, η εκπαιδευτική ομάδα θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αναφέρει την 
πρόοδο του μαθητή και να εντοπίζει πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμά του. 


