در پایهی اول کالسهای ریاضی در ژاپن ،تقریبا  %05از بخشهای آموزشی ،شامل
توضیحات شفاهی چه توسط معلم و چه به وسیلهی دانشآموز ،می باشد .در مقابل ،این
مورد مطالعه ،تنها  %05کالس های پایه یک آمریکای شمالی را شامل میشد .استیگلر و
بارانز ( )8811بیان داشته اند که :تاکید روی بحث های شفاهی در ژاپن و انعکاس این
شیوهی تدریس بر روی سر فصلهای ریاضی ،در کالسهای مدارس ابتدائی آمریکا ،کمتر
مشاهده میشد .برای مثال ،متداولترین ابزار برای ارزیابی عمومی کار دانشآموزان ،در
کالسهای ژاپن ،طرح این پرسش از آن هاست که" ،چه کسی جواب نادرست ،برای مسئله،
بدست آورده است؟ کار خود را بر روی تخته ارائه کند و سپس با تمام کالس ،فرایندی را
که سبب ایجاد خطا شده است را مورد تبادل نظر قرار دهد ".این در حالی است که متداول
ترین شکل ارزیابی در کالسهای آمریکا این است که به سادگی ،دانش آموزی را که پاسخ
صحیح مسئله را بدست آورده است ،مورد تشویق قرار می دهند .با تمرکز بر خطاها،
معلمان ژاپنی ،یک اصل طبیعی را برای ایجاد بحث کالسی ،فراهم میکنند و از یک سو
مشوق اند و از سویی دیگر ،متوقف کنندهی بحث نیز میباشند .چانشنگ  8و همکارانش
( ،)8881در رابطه با کالسهای ریاضی ،به نتایج مشابهی با توجه به تفاوتهای کیفی بین
آنها ،رسیدند .بر طبق نتایج آنها میتوان بیان کرد ،به جای این که درس ،با تعاریف و
شرح عملیات آغاز شود ،معلمان چینی و ژاپنی ،غالبا ً درس را با بیان یک مسئلهی
کاربردی آغاز میکنند .باقی ماندهی زمان کالس را به یافتن روشهای گوناگون راه حل
میگذرانند و فقط در پایان وقت ،خواص روش جدید را تعریف نموده و توضیح می دهند .به
عبارت دیگر ،معلمان آسیایی برای به وجود آوردن مفاهیم ریاضی ،در متنی معنیدار،
تالش می کنند ....در واقع ،گزارشها نشان میدهند که معلمان چینی و ژاپنی ،بیشتر از
همکاران آمریکایی خود ،از ابزار کمک آموزشی و سناریوهای طرح و حل مسائل دنیای
واقعی ،در کالس درس استفاده می نمایند" .
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