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	Блог звычайна мае: тэму; змест; спасылкі на артыкулы; пошту ў храналагічным парадку – дату і час публікацыі паведамленні; змяшчае: каментары, якія пакідаюцца чытачамі; падраздзелы; спасылкі на іншыя сайты па тэме блога; спіс блогаў, якія аўтар чытае і...
	У адрозненне ад звычайных сайтаў, блогі дазваляюць лёгка ствараць новыя старонкі. Аўтаматычна артыкул дадаецца да хатняй старонкі, ствараецца новая старонка і артыкул дадаецца да адпаведнага дня або ў архіў. А ў адрозненне ад форумаў, толькі аўтар або...
	Для выкладчыкаў апублікаваныя работы студэнтаў – гэта магчымасць кантраляваць іх самастойную працу і аператыўна карэкціраваць яе. У ходзе работы над блогамі студэнты набываюць навыкі вучэбнай аўтаноміі і кіравання сваім навучаннем.
	Наяўная ў блогах функцыя размяшчэння каментараў да паведамленняў спрыяе атрыманню зваротнай сувязі і патэнцыяльнай падтрымкі новых ідэй, а магчымасць уключэння ў тэкст гіперспасылак на іншыя рэсурсы дапамагае студэнтам усвядоміць шлях канструявання і ...
	Можна вызначыць схему фарміравання любога навучальнага блога: 1) інфармацыя пра аўтара блога; 2) тэма блога; 3) выніковыя кантрольныя пытанні пасля праходжання блога; 4) прэзентацыя тэмы (зместу) у рэжыме web-site; 5) частата размяшчэння паведамленняў...
	Напрыклад, адным з семестравых заданняў, якія студэнты педагагічнага факультэта могуць выконваць па беларускай мове, з'яўляецца стварэнне вэб-праекта. Гэта доўгатэрміновы даследчы праект, мэта якога – стварыць вэб-сайт, з наступнымі магчымымі мэтамі: ...
	Менавіта на этапе назапашвання матэрыялу студэнтам варта звярнуцца да тэхналогіі вэблогаў. Блог складаецца з сукупнасці старонак, звязаных паміж сабой гіперсувязямі (спасылкамі), якія вядуць да астатніх старонак. Як правіла, кожнай старонцы адпавядае ...
	Пасля таго як блог створаны і праведзены пэўныя мерапрыемствы па прыцягненні студэнтаў, з цягам часу мэтазгодна прааналізаваць яго эфектыўнасць. У самым агульным выглядзе эфектыўным можна лічыць такі блог, які дае поўнае ўяўленне пра пададзеную вамі і...
	Пасля таго як студэнты асвоілі асноўныя аперацыі (публікацыя паведамленняў і каментараў, падача сябе на старонках блога, фільтраванне паведамленняў), варта ўвесці некалькі матывацый, якія прымусяць наведвальнікаў прыходзіць на ваш блог.
	Матывацыя да атрымання інфармацыі. Цяпер усё больш маладыя людзі адшукваюць інфармацыю ў Інтэрнэце. Некаторыя, бачачы спасылку, проста з-за цікаўнасці націскаюць на яе. Далейшае залежыць ад таго, ці адказвае прапанаваная вамі інфармацыя іх чаканням. І...
	Імкненне да забаўляльнасці. Гэта даволі магутны пабуджальны фактар. Графіка, фатаграфіі, гульні, крыжаванкі, відэафрагменты – усё тое, што можа адказваць агульнай задачы навучальнага блога.
	Эканамічныя матывацыі. Інтэрнэт, як правіла, прадастаўляе магчымасць больш хуткага і таннага атрымання інфармацыі ў параўнанні з традыцыйнымі спосабамі. Адзін са спосабаў прыцягнення наведвальнікаў складаецца ў тым, каб спачатку даць што-небудзь бяспл...
	Матывацыя да зносін. Інфармацыйныя блокі, токшоу і іншыя сродкі ствараюць сяброўскую атмасферу ў зносінах, дазваляе больш хутка засвоіць навуковую інфармацыю пра тыя ці іншыя моўныя з’явы. Калі вы будзеце падтрымліваць адзін з падобных сродкаў зносін ...
	Праца па зборы матэрыялу для вэб-праекта вядзецца на працягу семестра. Студэнты размяшчаюць у блогу спасылкі на знойдзеную інфармацыю і дзеляцца сваімі каментарамі. У канцы семестра кожны студэнт ці групы студэнтаў падаюць вынікі сваёй працы ў выглядз...
	Перавага выкарыстання блогаў наступная: магчымасць мець зносіны са сваімі аднагрупнікамі і выкладчыкам; магчымасць развіваць навыкі пісьмовага маўлення і выражэння сваіх думак; магчымасць працягнуць і развіць распачатую падчас заняткаў дыскусію; выкан...
	Выкарыстанне блогаў ў навучальных мэтах з'яўляецца дастаткова новым напрамкам, а таксама ўключае велізарны лінгвадыдактычны патэнцыял і мае наступныя перавагі ў якасці інфармацыйнага рэсурсу:
	1) адкрытасць блогаў з прыцягненнем шырокай аўдыторыі любога ўзроўню, уключаючы экспертаў па гэтай тэме;
	2) даступнасць і адкрытасць робіць працэс стварэнне блога больш адказным у плане яго зместу і фармаціравання;
	3) пашырае межы тэкставай інфармацыі і, такім чынам, паглыбляе прастору ведаў блога;
	4) фарміруе ўменне «фільтрацыі» інфармацыі па яе значнасці і актуальнасці;
	5) удасканальваецца моўная кампетэнцыя пры падрыхтоўцы публікацыі на сайце;
	6) фарміруе плённае асяроддзе для абмеркавання пастаўленых праблем у кантэксце блога;
	7) творчае абмеркаванне прыводзіць да генерацыі ведаў блогера;
	8) забеспячэнне індывідуалізацыі зместу навучання і стварэнне свайго ўласнага зместу;
	9) дае магчымасць выбудаваць уласную траекторыю атрымання новых ведаў у залежнасці ад індывідуальных асаблівасцей.
	Укараненне Інтэрнэт-тэхналогій у навучальны працэс уносіць змены ў кіраванне ведамі, а, такім чынам, у ролю і месца выкладчыка ў гэтым працэсе, у атрыманні ведаў і іх пераўтварэнне ў рэцэптыўныя і рэпрадуктыўныя кампетэнцыі ў прафесійнай камунікацыі.
	Функцыі выкладчыка некалькі змяняюцца ў кансультацыйны бок, у стварэнне сумеснай творчай атмасферы і ва ўзмацненне кантралюючай функцыі. Працэс навучання мове ў новых інфармацыйных умовах патрабуе ўвядзення новых арганізацыйных структур і метадаў наву...
	Аднак, у працэсе онлайн навучання выкладчыкі і студэнты сутыкаюцца з шэрагам праблем, да якіх можна аднесці наступныя: недахоп сацыяльных зносін з выкладчыкам і аднагрупнікамі, недастаткова сфарміраваныя навыкі самастойнай працы студэнтаў, адсутнасць ...
	Даследаванні паказваюць, што ў курсах, дзе выкладчык не надае дастатковай увагі прысутнасці ўсіх удзельнікаў навучальнага працэсу ў віртуальнай прасторы, студэнты адчуваюць сябе некамфортна, няўпэўнена, што прыводзіць да зніжэння якасці навучання. Не ...
	У ходзе навучання выкладчык можа актывізаваць зносіны і ўзмацняць эфект «прысутнасці» наступнымі спосабамі: размясціць прывітальны ліст да пачатку асноўных онлайн мерапрыемстваў; пастаянна выкарыстоўваць кансультацыйны форум; штотыдзень размяшчаць аб'...
	Такім чнам, выкарыстанне інтэрнэт-тэхналогій робіць працэс навучання беларускай мове не толькі эфектыўным з пункту гледжання дасягнення канчатковага выніку, але і павышае асабістую матывацыю студэнта да зносін у онлайн прасторы на беларускай мове, дзя...
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	Рэзюмэ. У артыкуле разглядаюцца пытанні выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій пры развіцці слоўніка навучэнцаў на і ступені агульнай сярэдняй адукацыі на ўроках беларускай мовы. Апісваецца магчымасць выкарыстання праграмы "Краб-2" для ху...
	Ключавыя словы: інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, беларускую мову, развіццё слоўніка, навучэнцы I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
	На сённяшні дзень усе часцей можна сустрэцца з тым, што у школьнай дзейнасці настаўніка крэйда і школьная дошка адыходзяць на задні план. Час дыктуе новыя падыходы да навучання. У дадзеных умовах педагогі павінны актыўна выкарыстоўваць дасягненні інфа...
	Інфармацыйныя тэхналогіі навучання – гэта сукупнасць метадаў, прыёмаў, спосабаў стварэння ўмоў для работы настаўнікаў на аснове камп’ютарнай тэхнікі, сродкаў тэлекамунікацыйнай сувязі і інтэрактыўнага праграмнага прадукта, якія мадэлююць частку функцы...
	Прымяненне гэтых тэхналогій ў навучанні тлумачыцца неабходнасцю рашэння праблемы пошуку шляхоў і сродкаў актывізацыі пазнавальнай цікавасці вучняў, развіцця іх творчых здольнасцей, стымуляцыі разумовай дзейнасці.
	Мультымедыйная прэзентацыя – адзін з эфектыўных метадаў інфармацыйных тэхналогій пры арганізацыі навучання на ўроках. Мультымедыйны ўрок – гэта ўрок, на якім выкарыстоўваецца разнастайная падача інфармацыі з дапамогай тэхнічных сродкаў. Мультымедыйныя...
	Дзякуючы выкарыстанню сродкаў мультымедыя на сучасным уроку, школьнік мае магчымасць успрымаць неабходную інфармацыю адначасова некалькімі органамі пачуццяў, а не паслядоўна, як гэта звычайна бывае пры традыцыйным выкладанні.
	Перавага мультымедыйнай праграмы яшчэ і ў тым, што вучань падчас самастойнай дзейнасці на ўроку можа выбіраць уласны тэмп працы, пасільны аб’ём інфармацыі і ступень яе цяжкасці. Такі прыём выкладання і навучання дае настаўніку магчымасць з поспехам рэ...
	З дапамогай камп’ютарнай графічнай праграмы Power Point аўтар стварае і паказвае вучням на экране набор слайдаў з разнастайнымі схемамі, табліцамі, малюнкамі, фотаздымкамі, неабходным тэкстам.
	Карыстаючыся гэтай праграмай, можна ствараць прэзентацыі да ўрокаў. У сваіх прэзентацыях да ўрокаў мовы настаўнікі выкарыстоўваюць разнастайныя формы нагляднасці ў выглядзе табліц, схем, апорных канспектаў, прапануюць вучням некаторыя з іх дапоўніць а...
	Пабудова схем, табліц у прэзентацыі дазваляе эканоміць час, больш эстэтычна афармляць навучальны матэрыял. Заданні з наступнай праверкай і самаправеркай актывізуюць ўвагу навучэнцаў, фарміруюць арфаграфiчную i пунктуацыйную пільнасць. Выкарыстанне кры...
	Неабходна таксама ўлічваць і некаторыя правілы набору: змяшчаць на слайд толькі асноўную інфармацыю, а не ўсё тое, што хочацца сказаць; помніць пра тое, што інфармацыя павінна чытацца, быць разборлівай, бачнай; не рабіць тэкст рознакаляровым, пры неаб...
	Цікава і змястоўна праходзяць урокі з выкарыстаннем гукавога суправаджэння (голас настаўніка, чытанне вершаў, урыўкаў майстрамі слова, песня), і відэаролікаў.
	Аднак перш чым уводзіць новыя мультымедыйныя сродкі навучання ў адукацыйны працэс, неабходна усвядоміць педагагічную мэтазгоднасць прымянення камп’ютарнай тэхнікі на ўроку: што ў выніку гэта дасць вучням і самому настаўніку.
	Пры стварэнні мультымедыйных прэзентацый неабходна ўлічваць наступныя патрабаванні:
	Матывацыя – неабходны кампанент навучання, які павінен падтрымлівацца на працягу ўсяго ўрока. Вялікае значэнне мае дакладна вызначаная мэта, якая ставіцца перад малодшымі школьнікамі. Матывацыя хутка зніжаецца, калі ўзровень пастаўленых задач не адпав...
	Пастаноўка вучэбнай мэты. Вучань на пачатку ўрока павінен ведаць, што ад яго патрабуецца. Задачы навучання павінны быць дакладна і ясна сфармуляваны ў ходзе ўрока.
	Стварэнне перадумоў да ўспрымання вучэбнага матэрыялу. Для стварэння перадумоў да ўспрымання вучэбнага матэрыялу могуць быць карысныя дапаможныя матэрыялы (главы для школьніка), якія ўваходзяць у камплект падручніка або падрыхтаваныя самастойна настаў...
	Падача вучэбнага матэрыялу. Стратэгія падачы матэрыялу вызначаецца ў залежнасці ад вырашаемых навучальных задач. Важнай праблемай з'яўляецца афармленне слайдаў, якія падаюцца на экран дысплея. Неабходна выкарыстоўваць вядомыя прынцыпы для лепшага ўспр...
	Ацэнка. У ходзе працы з камп’ютарам малодшыя школьнікі павінны ведаць, як яны спраўляюцца з навучальным матэрыялам. Найбольш важным з'яўляецца арганізацыя камунікацый «школьнік – настаўнік – школьнік». Для гэтых мэт рэкамендуецца арганізацыя працы шко...
	Вылучаюць наступыя тыпы прэзентацый: Прэзентацыя са сцэнарыем. З'яўляюецца дасканалым сродкам падачы інфармацыі для класа. Матэрыял у такой прэзентацыі, як правіла, добра арганізаваны, яе можна адрэпеціраваць загадзя, каб забяспечыць бездакорную прэзе...
	Інтэрактыўная прэзентацыя. У такіх прэзентацыях рэалізавана магчымасць выбіраць, як спосаб вывучэння вучэбнага матэрыялу, так і ступень падрабязнасці выкладаемага матэрыялу, дазваляюць адаптаваць інфармацыю і забяспечыць індывідуальны падыход да кожна...
	Прэзентацыя, якая сама выконваецца. Скончаныя інфармацыйныя прадукты. Можна адрасаваць такую прэзентацыю класу і выкарыстоўваць для самастойнага вывучэння школьнікамі у ходзе ўрока.
	Навучальныя прэзентацыі прызначаныя для дапамогі настаўніку і вучням і дазваляюць зручна і наглядна падаць матэрыял. Прымяненне нават самых простых графічных сродкаў з'яўляецца надзвычай эфектыўным.
	Формы і месца выкарыстання мультымедыйнай прэзентацыі (ці нават асобнага яе слайда) на ўроку залежаць ад зместу гэтага ўроку, мэты, якую ставіць настаўнік. Тым не менш, практыка дазваляе вылучыць некаторыя агульныя, найбольш эфектыўныя прыёмы прымянен...
	Пры вывучэнні новага матэрыялу. Дазваляе ілюстраваць разнастайнымі нагляднымі сродкамі. Прымяненне асабліва выгадна ў тых выпадках, калі неабходна паказаць дынаміку развіцця якога-небудзь працэсу.
	Пры замацаванні новай тэмы. Для праверкі ведаў. Камп’ютарнае тэставанне – гэта самаправерка і самарэалізацыя, гэта добры стымул для навучання, гэта спосаб дзейнасці і выражэння сябе. Для настаўніка – гэта сродак якаснага кантролю ведаў, праграмаваны с...
	Пры праверцы франтальных самастойных работ. Забяспечвае нараўне з вусным візуальны кантроль вынікаў.
	Пры вырашэнні задач вучэбнага характару. Дапамагае выканаць малюнак, практыкаванне, кантралюе прамежкавыя і канчатковыя вынікі самастойнай працы па гэтым плане.
	Сродак эмацыянальнай разгрузкі. Падчас правядзення блокавых урокаў – варта ўключыць відэёзастаўкі або мультфільмы пры гэтым у вучняў знікае стомленасць, з'яўляецца зацікаўленасць, яны шукаюць адказы, звяртаюцца да настаўніка з пытаннямі, зараджаюцца н...
	Як сродак для вырабу раздатачнага дыдактычнага матэрыялу, картак. Персанальны камп’ютар у руках настаўніка, у дадатку са сканерам і прынтарам – гэта мінітыпаграфія настаўніка.
	З усіх інструментаў пазнання мультымедыя найлепшым чынам дазваляе прадстаўляць веды рознымі спосабамі, уключаючы ўсе мадальнасці ўспрымання. Працуючы з мультымедыя інструментарыем школьнікі атрымліваюць у распараджэнні найбагацейшы арсенал для самавыя...
	З’яўленне ў школах камп’ютарнай тэхнікі, правядзенне Інтэрнэт-курсаў спрыяюць навучанню настаўнікаў выкарыстанню інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у навучальна-выхаваўчым працэсе. Веданне настаўнікам камп’ютарных сродкаў навучання і кантролю веда...
	Праблема кантролю ведаў, ці тэставанне не страціла сваёй актуальнасці. Гэта звязана са шматлікімі фактарамі: са з'яўленнем электронных вылічальных машын з'явіўся новы тэхнічны сродак навучання, які найбольш адказвае сённяшнім патрабаванням апрацоўкі ў...
	Канструяванне ўрока з выкарыстаннем камп’ютарных сродкаў кантролю ведаў мае шэраг пераваг: хуткі кантроль ведаў навучэнцаў; адпрацоўка навыкаў і практыкі падрыхтоўкі да тэсціравання.
	Для падрыхтоўкі тэставых заданняў і правядзення тэсціравання можна выкарыстоўваць простую інструментальную праграму кантролю і ўліку ведаў «КРАБ 2», распрацаваную на кафедры тэхнічных сродкаў навучання Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэт...
	Інструментальная праграма «КРАБ 2» ўяўляе сабой адкрытую сістэму для арганізацыі і правядзення навучання і тэсціравання па любым прадмеце. Падрыхтоўку заданняў і тэстаў ажыццяўляюць педагогі, знаёмыя з асновамі працы аперацыйнай сістэмы Windows, з рэд...
	З дапамогай інструментальнай праграмы «КРАБ 2» можна праводзіць тэставанне на адным лакальным або некалькіх аддаленых камп’ютарах, падлучаных да сеткі, і запісваць вынікі ў журнал. Інструментальная праграма не арыентавана на канкрэтны вывучаемы курс а...
	Журнал уяўляе сабой табліцу: у левым вертыкальным слупку якога даецца спіс навучэнцаў, у верхнім гарызантальным слупку – даты заняткаў (Мал. 1). Уся ўнутраная частка табліцы прызначана для занясення ацэнак. Ячэйка даты захоўвае ў сабе час, дату і тэму...
	Для стварэння журнала неабходна абраць пункт меню «Файл» → «Стварыць...» ці націснуць кнопку з выявай чыстага ліста.У дыялогавым акне, якое з’явілася, выбраць радок «Журнал» і націснуць кнопку «OK». З'явіцца табліца пустога журнала.
	Усе функцыі рэдагавання журнала даступныя ў меню «Журнал» і кантэкстным меню табліцы журнала. Захаваць журнал можна камандай меню «Файл» → «Захаваць» або націскам кнопкі з выявай дыскеты.
	Дадаць прозвішча ў журнале можна таксама націскам на пустую ячэйку ў слупку прозвішчаў або клавішай Ctrl + Ins, а дату гарачай клавішай Ins. Пункт кантэкстнага меню «Выдаліць» даступны толькі для ячэйкі з прозвішчам або датай. Змяніць прозвішча або ад...
	Журнал можа ўтрымліваць да 1000 слупкоў дат. Спіс «Даты» дазваляе хутка перайсці да першай даты абранага месяца.
	Тэст у праграме «КРАБ 2» – гэта файл пытанняў і адказаў на іх. Выява складаецца з блокаў (пытанняў), кожны з якіх утрымоўвае адно пытанне і варыянты адказу, прапанаваныя навучэнцу.
	Для стварэння тэста неабходна выбраць пункт меню «Файл» → «Стварыць...» ці націснуць кнопку з выявай чыстага ліста. У дыялогавым акне выбраць радок «Тэст» і націснуць кнопку «ОК». У акне з'явіцца рэдактар (Мал. 2).
	Малюнак 2 – Выгляд тэста ў рэдактары
	Пры стварэнні файла тэста першае пытанне дадаецца аўтаматычна. Усе функцыі рэдагавання тэста даступныя ў меню «Тэст». Пераключацца паміж пытаннямі можна з дапамогай ўсплываючага спісу «Пытанне №». Пункт меню «Рэдактар пытання» адкрывае акно рэдактара ...
	1. Выбар аднаго правільнага варыянту адказу, гэта калі пытанне ўтрымлівае некалькі варыянтаў адказу і вучань можа выбраць толькі адзін варыянт. Пытанне «Адзначце правільны ланцужок сінонімаў» з трыма варыянтамі адказу «Ціхі → спакойны → мірны»; «Сардэ...
	Лічбавае значэнне ў слупку «Бал» выкарыстоўваецца для разліку выніку (адзнакі). Лічба 1 ставіцца ў тым акне, дзе убіты правільны варыянт адказу.
	З дапамогай меню «Тэст» → «Параметры ... » адкрываецца дыялогавае акно «Параметры тэста». На ўкладцы «Вынік» можна выбраць від вылічэння: «па адным балу за пытанне» ці «сумаваць ўсе балы».
	Пры выбары «па адным балу за пытанне» за правільны адказ на пытанне налічваецца адзін бал. На правільны варыянт адказу усталёўваецца 1 бал (або любое не нулявое значэнне), пры гэтым бал няслушнага варыянту усталёўваецца ў нуль. Пры выкананні тэсту бал...
	Пры выбары «сумаваць ўсе балы» за пытанне налiчваецца сума балаў выбраных варыянтаў.
	2. Выбар некалькіх правільных варыянтаў адказу. Пытанне ўтрымлівае некалькі правільных варыянтаў адказу. Вучань павінен выбраць усе правільныя варыянты. Пытанне «Адзначце сінонімы да слова злы»з чатырма варыянтамі адказу «Сярдзіты»; «Добры»; «Сардэчны...
	Калі ў працэсе рэдагавання тэсту ёсць неабходнасць ўбачыць яго ў працы, трэба скарыстацца пунктам меню «Тэст» → «Выканаць лакальна» .
	Меню «Тэст» → «Прагляд пытання» адкрые дыялогавае акно «Уласцівасці пытання», у якім можна ўбачыць пытанне так, як яно будзе выглядаць у праграме выканання тэстаў, і зрабіць неабходныя папраўкі (напрыклад, змяніць тып пытання, змяніць становішча і пам...
	Такім чынам, інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі адкрываюць больш шырокія магчымасці для кіравання навучальным працэсам. Тэсты ўяўляюць сабою асаблівую сукупнасць заданняў, якія дазваляюць даць аб'ектыўную, супараўнальную і нават колькасную адзнаку...
	1. Агульныя пытанні методыкі навучання беларускай мове: Метадычныя рэкамендацыі. – Гродна: ГрДУ, 1998. – 50 с.
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	Інфарматызацыя сёння разглядаецца як адзін з асноўных шляхоў мадэрнізацыі сістэмы адукацыі. Гэта звязана не толькі з развіццём тэхнікі і тэхналогій, але і, перш за ўсё, з пераменамі, выкліканымі развіццём інфармацыйнага грамадства, у якім асноўнай каш...
	Асноўнай мэтай педагагічных калектываў з'яўляецца стварэнне ўмоў для выяўлення і развіцця здольнасцей кожнага дзіцяці, фарміраванне асобы, якая мае трывалыя базавыя веды і здольнай адаптавацца да ўмоў сучаснага жыцця. Інфарматызацыю адукацыі варта раз...
	Ператварэнне масавага грамадства ў сеткавае грамадства кардынальна ператворыць і камунікацыйныя працэсы ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці. Для сферы адукацыі гэта азначае не толькі ўдасканаленне тэхнічных сродкаў навучання, але і трансфармацыю камуні...
	Паняцце «Web 2.0» адносіцца да Інтэрнэт-камунікацыі з актыўным удзелам карыстальнікаў. У 1999 годзе яно было ўпершыню выкарыстана ў артыкуле Дарсі ды Нучы «Фрагментаваная будучыня» ў дачыненні да вэб-дызайну новых медыя. Папулярызацыя гэтага паняцця ц...
	Развіваючы ідэі О'рэйлі, П. Шарма ў 2009 годзе ахарактарызаваў прынцыпы Web 2.0 наступным чынам:
	1. Дызайн, арыентаваны на карыстальніка, г.зн. зразумелы, зручны для карыстальніка дызайн, адаптаваны да яго.
	2. Краўдсорсінг, пры якім любы ўклад у развіццё сэрвісу важны і, у канчатковым рахунку, дазваляе яму дасягнуць найвышэйшага ўзроўню.
	3. Вэб як платформа, якая дазваляе карыстальніку не залежаць ні ад аперацыйнай сістэмы, ні ад спосабу далучэння да сеткі Інтэрнэт.
	4. Калабарацыя, якая ляжыць у аснове поспеху такіх праектаў, як Вікіпедыя.
	5. Дэцэнтралізацыя ўлады, якая складаецца са самаабслугоўвання супольнасцей замест адміністравання.
	6. Дынамічны кантэнт, які забяспечвае перавагі блогасферы перад традыцыйнымі СМІ.
	7. SaaS (англ.: software as a service-праграмнае забеспячэнне як паслуга) – магчымасці аблокавых вылічэнняў, якія дазваляюць пераадолець прывязку праграмнага забеспячэння да платформ.
	8. Багаты карыстацкі досвед: вялікая колькасць наведвальнікаў спрыяе паляпшэнню працы сэрвісаў і дапамагае развіваць іх у накірунку большай прывабнасці
	Web 2.0 ахоплівае шырокі набор праектаў і сэрвісаў, якія выкарыстоўваюцца вучнямі і выкладчыкамі: сацыяльныя сеткі, блогі, вікі-супольнасці, сацыяльныя закладкі і інш. Актыўнасць у асяроддзі Web 2.0 часцей за ўсё ажыццяўляецца з дапамогай асабістых ма...
	Асаблівасцямі Web 2.0 як прынцыпу сацыяльнай камунікацыі з'яўляюцца вэб-сіндыкацыя, інтэрактыўнасць, і сацыялізацыя.
	Вэб-сіндыкацыя – выкарыстанне ў якасці крыніц інфармацыі знешніх інтэрнэт-сэрвісаў, якое дае карыстальніку самастойнасць у пошуку, выбары і пераўтварэнні інфармацыі. Размяшчэнне ў тэксце загалоўкаў-спасылак дазваляе прымацоўваць вынікі работы карыстал...
	Інтэрактыўнасць – узаемадзеянне карыстальнікаў адзін з адным для развіцця таго ці іншага сэрвісу / сайта шляхам пастаяннага дапаўнення і карэкціроўкі інфармацыі: размяшчэння, рэдагавання і распаўсюджвання матэрыялаў, напісання водгукаў, рэкамендацый.
	Сацыялізацыя – выкарыстанне тэхналогій стварэння супольнасці пры магчымасці персаналізацыі налад. Дзякуючы магчымасцям анлайн-зносін з выкладваннем тэкстаў, фатаграфій, аўдыё-і відэаматэрыялаў, праца ў сетцы становіцца для вучняў сродкам самавыяўлення...
	Важнай перавагай сэрвісаў Web 2.0 з'яўляецца шматбаковая камунікацыя паміж карыстальнікамі, якія ўдзельнічаюць у фарміраванні кантэнту, і ўзаемадзеянні па прынцыпе «peer-to-peer» (роўны роўнаму). Працэс перадачы ведаў у такіх умовах цесна пераплецены ...
	Важнымі перавагамі прынцыпаў Web 2.0 у адукацыі таксама з'яўляюцца магчымасці распаўсюджвання адпаведнага кантэнту праз сеткавыя супольнасці; далучэнне вучняў у сумесную дзейнасць па стварэнні і ўдасканаленні сетевых вучэбных матэрыялаў; удасканаленне...
	Эксперыментальнае даследаванне праводзілася ў 3 «Б» класе Дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 32 г. Гродна». Пры гэтым у якасці кантрольнага быў узяты 3 «В» клас гэтай жа школы. Эксперыментальнае даследаванне праходзіла ў тры этапы і склада...
	Падчас канстатавальнага эксперыменту былі пастаўлены наступныя задачы: тэарэтычна даследаваць прынцыпы Web 2.0 у адукацыйнай камунікацыі вучняў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі і вызначыць узровень засвоенасці ведаў вучняў эксперыментальнага і ...
	У працэсе правядзення канстатавальнага эксперыменту былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: педагагічнае назіранне; аналіз пісьмовых работ дыягнастычнага характару, навучальных работ, вучэбных праграм і падручнікаў па вучэбным прадмеце «Белару...
	На першым этапе эксперыменту наша работа была накіравана на выяўленне ўзроўню засвоенасці ведаў вучняў па тэме «Назоўнік» на ўроках беларускай мовы.
	Намі былі складзены індывідуальныя тэставыя заданні, якія дапамагаюць выявіць не толькі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік», але і недахопы ва ўспрыманні матэрыялу па беларускай мове. У тэсце былі прапанаваны агульныя заданні па дадзенай тэме.
	Такія ж тэставыя заданні былі прапанаваны вучням кантрольнага класа. Лікавыя вынікі тэставых заданняў вучняў эксперыментальнага і кантрольнага класаў паказаны на малюнках 1 і 2 – сіняя крывая.
	Пры апрацоўцы дадзеных падлічваліся балы і выводзілася колькасць балаў для кожнага вучня асобна, затым выводзілася сярэдняе значэнне па кожным класе. Комплексны аналіз дыягнастычных заданняў дазволіў устанавіць агульны ўзровень засвоенасці ведаў па тэ...
	 20 % (4 вучні) класа паказалі высокі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік»;
	 75 % (16 вучняў) класа выявілі сярэдні ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік»;
	 5 % (1 вучань) класа выявіў нізкі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік».
	Як бачым, толькі 20 % вучняў эксперыментальнага класа і 29 % вучняў кантрольнага класа на першым этапе канстатавальнага эксперыменту мелі высокі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік».
	Такім чынам, вынікі канстатавальнага эксперыменту дазволілі выявіць адносна невысокі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік» як эксперыментальнага, так і кантрольнага класаў. Першы этап эксперыменту паказаў, што неабходна сістэматычная праца з в...
	Падчас фарміравальнага эксперыменту намі быў распрацаваны сеткавы адукацыйны праект «Вось такі ён штукар – назоўнік-уладар!» лдля вучняў ІІІ класса. Распрацаваны сеткавы прект дазваляе эфектыўна арганізаваць работу вучняў; спрыяе ўдасканаленню практыч...
	Прывядзем анатацыю створанага прадукта:
	Мэта стварэння праекта: вучэбны інфармацыйны рэсурс, распрацаваны спецыяльна для мэт навучальнага працэсу.
	Па прыродзе асноўнай інфармацыі – гэта тэкставы электронны адукацыйны рэсурс, які змяшчае пераважна тэкставую інфармацыю, прадстаўленую ў форме, якая дапускае пасімвольную апрацоўку.
	Па наяўнасці друкаванага эквівалента – электронны адукацыйны рэсурс, уяўляе сабой электронны аналаг друкаванага рэсурсу.
	Па тэхналогіі распаўсюджання – гэта сеткавы электронны адукацыйны рэсурс, даступны патэнцыяльна неабмежаванаму колу карыстальнікаў праз тэлекамунікацыйныя сеткі.
	Па характары ўзаемадзеяння карыстальніка і электроннага адукацыйнага рэсурсу – гэта дэтэрмінаваны электронны адукацыйны рэсурс, параметры, змест і спосаб ўзаемадзеяння з якім вызначаны распрацоўшчыкам і не можа быць зменены карыстальнікам.
	Па функцыі ў навучальным працэсе электронны адукацыйны рэсурс адносіцца да прад’яўлення навучальнай інфармацыі, у тым ліку дэманстрацыі аб'ектаў, з'яў і працэсаў, а таксама да пашырэння сектара самастойнай вучэбнай работы за кошт выкарыстання актыўна-...
	У электронным адукацыйным рэсурсе рэалізавана інтэрактыўнасць: іерархічная навігацыя; інтэрактыўныя даведкі; адваротная сувязь; канструктыўнае ўзаемадзеянне; рэфлексіўнае ўзаемадзеянне.
	Мэта праекта – сістэматызаваць веды па тэме «Назоўнік» і фарміраваць адукацыйныя кампетэнцыі вучняў 3 класа на прадметах «Беларуская мова» і «Літаратурнае чытанне» праз групавую працу ў рамках праекта.
	У працэсе работы над праектам вучням неабходна будзе на аснове знаёмства з сэрвісамі Web 2.0 стварыць пашпарт назоўніка, распрацаваць комплекс заданняў і практыкаванняў для засваення практычнага матэрыялу па дадзенай тэме, вершы, апавяданні, стварыць ...
	У выніку работы з праектам вучні павінны будуць сфарміраваць асобасныя, метапрадметныя і прадметныя кампетэнцыі.
	Канчатковы карыстальнік: прызначаны для настаўнікаў на І і ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, выкладчыкам ВНУ і студэнтам пры вывучэнні тэмы «Назоўнік як часціна мовы».
	Вучэбная дысцыпліна: Беларуская мова.
	Вучэбная тэма праекта – «Назоўнік як часціна мовы».
	Міжпрадметныя сувязі – чалавек і свет, літаратурнае чытанне, руская мова.
	Тэхнічныя патрабаванні: сеткавы праект «Вось такі ён штукар – назоўнік-уладар!» не патрабуе спецыяльных тэхнічных патрабаванняў. Яго рэалізацыя вымагае наяўнасці персанальнага кампьютара з выхадам у інтэрнэт.
	Задачай кантрольнага эксперыменту было праверыць, ці сапраўды распрацаваны сеткавы праект спрыяе засваенню ведаў па тэме «Назоўнік».
	На пачатку кантрольнага эксперыменту мы яшчэ раз далі вучням тэставыя заданні і првялі метадычныя дыягностыкі па праверцы ўзроўню засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік».
	Лікавыя вынікі тэставых заданняў вучняў 3 «Б» (эксперыментальнага) і 3 «В» (кантрольнага) класаў размешчаны на малюнках 1 і 2 – чырвоная крывая.
	Для праверкі ўзроўню засвоенасці ведаў вучняў па тэме «Назоўнік» на ўроках беларускай мовы намі быў праведзены кантрольны тэст. Працэнтныя паказчыкі вынікаў тэсту можна назіраць на малюнках 3 і 4.
	Малюнак 3 – Працэнтныя вынікі кантрольнага тэста вучняў эксперыментальнага класа
	Як паказваюць вынікі, пасля правядзення сістэматычнай працы з выкарыстаннем распрацаванага сеткавага праекта узровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік» у вучняў эксперыментальнага класа значна павысіўся:
	– пасля правядзення сістэматычнай працы з выкарыстаннем распрацаванага комплексу практыкаванняў узровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік» у эксперыментальным класе змяніўся наступным чынам: высокі ўзровень павысіўся на 13% , сярэдні зменшыўся на 8...
	– у кантрольным класе высокі ўзровень засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік» павысіўся на 9%, сярэдні ўзровень застаўся без змен,а нізкі ўзровень зменшыўся на 9%.
	Можна сцвярджаць, што планамерная і сістэматычная праца па арганізацыі індывідуальнага падыходу спрыяе выпрацоўцы ведаў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова», садзейнічае засвоенасці ведаў па тэме «Назоўнік» і заахвочвае дзяцей і далей старанна вывуч...
	Такім чынам, прынцыпы Web 2.0 дазваляюць павысіць даступнасць, якасць і хуткасць навучання праз пашырэнне маштабаў шматбаковай рознанакіраванай камунікацыі, удзельнікі якой дасягаюць мэт навучання праз удасканаленне навыкаў кіравання сваёй прысутнасцю...
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