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Usando suas 
pontuações 
PSAT/NMSQT® a 
prontidão da faculdade 
de aumento



Quais são os 
benefícios de 
tomar o 
PSAT/NMSQT®?

• Preparar para o SAT® Get livre, 

• personalizado SAT prática oficial Khan Academy® começa 
preparando-se para a faculdade com a faculdade e carreira 
planejamento ferramentas 

• Enter o mérito nacional® bolsa programa ver quais cursos 
de AP® para o qual você pode estar pronto usando

• AP Potencial Get de admissão e informações de ajuda 
financeira de faculdades
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Presenter
Presentation Notes
Pergunte aos alunos se eles estão planejando tomar o SAT.  Informá-los que o SAT está alinhado para o PSAT/NMSQT. O PSAT/NMSQT é uma pré-visualização do conteúdo sobre o SAT e irá ajudá-los a prática para o SAT. Golo de PSAT/NMSQT e todas as pontuações no SAT Suite de avaliações, está acessível a partir da conta de College Board on-line do estudante.  O PSAT/NMSQT oferece vários benefícios: quando estudantes vincular sua conta do College Board com sua conta do Khan Academy®, Khan Academy irá usar as pontuações de PSAT/NMSQT para projetar um plano de prática e questões práticas adaptadas a cada aluno os pontos fortes e áreas para melhoria. Este programa é totalmente gratuito, e perguntas do teste da prática na Academia Khan são criadas com a aprovação do Conselho de faculdade, então esta é a melhor prática de SAT disponível.  A Pontuação do aluno on-line relatório links para ferramentas valiosas para a faculdade e planejamento de carreira. Os alunos podem usar o BigFuture™ e o roteiro de carreiras para investigar seus interesses acadêmicos e opções de faculdade e carreira (mais sobre...)



Como faço para 
acessar meu 
PSAT/NMSQT® 
pontuações e 
relatórios?

1. Reveja os seus relatórios online com os códigos fornecidos e 
vincular sua conta a Khan Academy.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos têm duas opções para acessar suas notas de PSAT/NMSQT: através da sua conta do College Board que visualizaram seu papel pontuação relatório o melhor método para os alunos obter informações sobre todas suas contagens e outra faculdade planejamento recursos é para fazer logon suas Conta do College Board.



Como faço para 
acessar meu 
PSAT/NMSQT® 
on-line resultados 
e relatórios?
Faça logon uma conta existente do 
College Board ou criar um novo em 
studentscores.collegeboard.org.
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Como faço para 
acessar meu 
PSAT/NMSQT® 
on-line resultados 
e relatórios? 
(cont.)
1. Faça login na sua conta. 

2. Selecione o PSAT/NMSQT pontuações. 

* OR *

1. Uso 'Faltando notas' para localizar as 
partituras.
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Presenter
Presentation Notes
Uma vez que os alunos já criou a sua conta de College Board, precisam fazer login para a conta de acessar as informações de pontuação. Os alunos devem digitar seu username e password (no studentscores.collegeboard.org). Eles serão redirecionados para o SAT Pontuação Suite de avaliações, relatórios de portal, com seu mais recente teste mostrando primeiro.   Se seu teste mais recente estiver faltando, elas podem usar o link 'Faltando notas' para atualizar suas informações pessoais e fornecer seu código de acesso ou ID de estudante que combinarão suas contagens a sua conta.   Endereços de e-mail dos alunos devem coincidir com suas informações de registro para pontuações ser carregado na conta.  Alunos podem chamar atendimento College Board, se eles estão tendo dificuldade em ver suas pontuações (telefone: 866-433-7728 ou E-mail: psathelp@info.collegeboard.org)



O que vou 
aprender sobre 
minhas 
pontuações?
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Presenter
Presentation Notes
Quando os alunos logar em sua conta do College Board, serão levados a uma tela de painel de controle (entrada) que inclui suas partituras, links para prática de SAT, AP e trabalho de curso do núcleo e informações sobre o serviço de pesquisa do aluno e perfis de carreira.   A primeira coisa que eles vão ver no painel de instrumentos é seus resultados mais recentes. A pontuação total para PSAT/NMSQT varia de 320 a 1520. É a soma de sua pontuação de seção de matemática adicionada à sua evidência-baseada da leitura e escrita Pontuação de seção. No exemplo do slide, o escore Total do Ima é 860, com uma 380 na baseada em provas de leitura e escrita e uma 480 em matemática. Quando os alunos clique em "Exibir detalhes", serão levados à sua pontuação detalhadas relatórios.



Como faço para 
ver minhas notas 
detalhadas?
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Presenter
Presentation Notes
Ao lado de cada nota, os alunos podem ver a escala de pontuações mínimas e máximos para cada uma das partituras. Sob sua pontuação, alunos podem clicar para ver sua escala de pontuação. Quando os estudantes fazer testes mais de uma vez, seus resultados podem diferir em cada ocasião de teste. Golo de PSAT/NMSQT deve ser interpretados como intervalos, ao invés de pontos singulares, como a Pontuação do aluno pode variar ligeiramente, se ele ou ela tinha tomado diferentes versões do teste em condições idênticas. Este link vai dizer alunos sua escala de pontuação, com base na sua pontuação atual.   Abaixo cada um dos três escores, os alunos são apresentados com seu percentil amostra nacionalmente representativa. Este número é a classificação de percentil (a porcentagem de partituras que caem abaixo esta Pontuação) para um aluno se estudantes de todos os Estados Unidos, em sua mesma classe, fez o teste. (É um grupo referenciado por norma de todos os estudantes dos EUA na sua série, independentemente se eles geralmente levam o PSAT/NMSQT, derivado através de uma amostra de estudo de pesquisa ponderada). Do e...



Como vou fazer 
sobre o SAT®?
O previsto SAT Pontuação é 
uma projeção inicial com 
base na concordância e 
dados atuais do SAT.
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Presenter
Presentation Notes
O previsto SAT Pontuação é uma projeção inicial com base na concordância e dados atuais do SAT. O intervalo de projeção pode incluir uma pontuação menor do que o aluno ganhado sobre o PSAT/NMSQT. A projeção baseia-se no crescimento dos estudantes que atingiu entre os percentis 10 e 90. Alunos podem usar as informações de SAT a previsto como motivação para continuar a praticar e se preparar para o SAT. No exemplo do slide, o estudante ganhou uma 380 na baseada em provas de leitura e escrita. Isso não satisfaz o benchmark de prontidão PSAT/NMSQT faculdade de 460. O intervalo projectado para o SAT é sombreado em azul no segundo gráfico, abaixo do benchmark de prontidão de faculdade 480 do SAT. Peça aos alunos para considerar se suas notas projetadas cumprir suas metas e atendem ou excedem os benchmarks de nível de classe. Como analisar a prática e o planejamento de recursos nos próximos slides, peça aos alunos para comprometer-se a um plano de treino em preparação para tomar o SAT.



Como minha 
pontuação medir 
contra os 
Benchmarks?
Seção, teste e as 
subclassificações todas as 
partituras de relatório em zonas 
de desempenho que indicam se 
você está no caminho para 
conhecer a prontidão de 
faculdade referenciais sobre o 
SAT®.

Golo de seção

Precisa reforçar habilidades = abaixo do valor de referência de nível 
por mais de um ano

Se aproximando Benchmark = abaixo do valor de referência de nível 
por um ano ou menos

Atende ou excede Benchmark = igual ou superior a referência de 
nível de classe

Os resultados dos testes e os subtotais

Gamas de vermelho, amarelas e verdes refletem áreas de pontos fortes e 
fracos em comparação com o desempenho típico de alunos

10

Presenter
Presentation Notes
Students will see their numerical score for each section, test, and subscore. The section score graphic shows where the student score falls on a continuum, and is colored to demonstrate how the score corresponds to the grade-level benchmark. There is a grade-level benchmark for Evidence-Based Reading and Writing, and a grade-level benchmark for Math. Students who meet the grade-level benchmark are on track for meeting the corresponding college readiness benchmark on the SAT. For their section scores, if the score falls in the red area of the graphic, they “need to strengthen their skills,” meaning they are more than one year below the grade-level benchmark. If the score falls in the yellow part of the graphic, they are “approaching benchmark,” or below the grade-level benchmark by one year or less. If the score falls in the green area of the graphic, they are on track to meet the college readiness benchmark and have met or exceeded the grade-level benchmark. For the test scores and subscores, which are also shown on a color-coded continuum, the colors in the graphics represent relative strengths (green) and weaknesses (red) based on typical student performance. 



O que Me dizes a 
minha Pontuação?
Testar as subclassificações, 
Cruz-notas e pontuações dar 
estudantes informação 
esclarecedora sobre seus pontos 
fortes e áreas de melhoria.
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Presenter
Presentation Notes
Students receive more in-depth information about their performance on the new PSAT/NMQT than ever before. Test scores, cross-test scores, and subscores are intended to give students insightful information about their strengths and areas for improvement. Test scores on PSAT/NMSQT range from 8 to 38. By reviewing their test scores, students can discover if they performed better on the Reading Test or the Writing and Language Test, which together produce the Evidence-Based Reading and Writing section score. For example, in the sample on the slide, this student scored a 24 and is in the yellow on the Reading Test, indicating he is below the average student performance of those who met the benchmark by one year or less in Reading. He earned a 30 on the Writing and Language Test and is in the green (meet or exceeds the average student performance of those who met the benchmark). In Math, he earned a 13.5. His score is in the red area, indicating he needs more than one year’s growth to meet the average score of students who met the grade-level benchmark. The range for subscores is 1–15. Three subscores are generated from the Math section (Heart of Algebra, Problem Solving and Data Analysis, and Passport to Advanced Math); four subscores are generated from the Evidence-Based Reading and Writing Section. Of those four subscores, two are generated from the Writing and Language Test only: Expression of Ideas and Standard English Conventions. Command of Evidence and Words in Context are derived from questions on both the Reading Test and the Writing and Language Test. In the sample on the slide, this student earned a 12 is in the green on Words in Context, but earned an 8 and is in the yellow on Command of Evidence, demonstrating relative areas of strength and weakness, and clarifying the areas in Reading and Writing and Language in which he or she can work to improve. Cross-test scores are derived from questions related to science or history/social studies on the Reading Test, the Writing and Language Test, and the Math Test. The range for cross-test scores is between 8 and 38 on PSAT/NMSQT.



Como posso 
melhorar minhas 
habilidades 
acadêmicas?
Habilidades InsightTM le 
informa sobre lo que 
probable ya capaces de 
hacer, y cómo puedes 
mejorar tus habilidades.
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Presenter
Presentation Notes
Skills Insight™ es una pestaña en la parte superior de la pantalla de informe de puntuación. Habilidades Insight ofrece a los estudiantes más información sobre los conocimientos y habilidades que han demostrado, y los conocimientos y habilidades en los que debe centrarse para el crecimiento. Habilidades conocimiento conecta áreas de enfoque de los estudiantes con los resultados parciales y las habilidades que se evalúan. Los estudiantes pueden hacer clic en el cuadro de preguntas para ver las preguntas asociadas con las habilidades y resultados parciales.   Hay un enlace en la parte superior de la página conectarse estudiantes de Khan Academy, que utilizan sus cuentas (si los estudiantes vinculan sus cuentas de College Board y Khan Academy) para desarrollar un programa de libre práctica personalizada en línea. Si esta presentación lleva a cabo en un laboratorio de computación, haga que los estudiantes van a Khan Academy, vincular su cuenta del College Board y mire su programa de prácticas (ver diapositivas 27 – 30).   Pida a los alumnos que escriban sobre las áreas en que puede mejorar sus habilidades (del lado derecho de la pantalla) y luego pensar y comprometerse a maneras de trabajar...



O que aprendi com 
minhas respostas?

Consulte as perguntas reais, 
opções de resposta e a resposta 
selecionada.

Olhe para o online pontuação relatório e 
considere o seguinte:

• Identifica as perguntas que 
respondeu incorrectamente.

• Encontrar a resposta correta e leia a 
explicação de resposta.

• Explicar por que o erro foi feito.

• Perguntas sobre explicações de 
resposta que não são claras.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos podem olhar para as perguntas do teste do PSAT/NMSQT usando a guia de teste perguntas na tela do relatório de pontuação, ou clicando no botão de perguntas na tela de resultados de teste.   Para a maioria das administrações PSAT/NMSQT, estudantes podem ver o conteúdo da pergunta e responder explicação com suas pontuações, o que pode ajudá-los a entender por que eles têm uma pergunta certa ou errada. Alunos podem rever o conteúdo da pergunta se os números pergunta hyperlinked na pagina de perguntas do teste.   Os alunos irão beneficiar de rever as perguntas que eles perderam no PSAT/NMSQT, compreender a resposta correta e pensando porque elas escolheram a resposta incorreta. Peça aos alunos para selecionar perguntas responderam incorretamente, leia as perguntas e as respostas e determinar quais erros, deixaram que os levaram a escolher as respostas incorretas. Reconhecer e corrigir seus erros podem ajudá-los a evitar os erros no futuro.
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Olhar para os tipos de perguntas 
respondidas incorretamente e ignorada e 
considere o seguinte:

• Identifica o nível de dificuldade. 
Quantas perguntas eu perdi em cada 
nível?

• Eu era mais provável ignorar perguntas 
associadas com qualquer subtotal ou 
pontuação de cruzamento-teste?

• Inferências que posso fazer sobre 
áreas de melhoria baseadas nos tipos 
de perguntas errei e ignorada?

Verificar o nível de dificuldade 
de cada questão e as 
subclassificações relacionadas e 
Cruz-teste pontuações.

O que posso aprender 
de minhas respostas? 
(cont.)

Presenter
Presentation Notes
Os alunos também podem olhar para as questões que eles ignorados: eles eram perguntas mais difíceis, ou perguntas associadas com um determinado subscrever ou Cruz-teste Pontuação? Trabalho com os alunos a identificar padrões entre falta e ignorados perguntas.   Lembrete: O PSAT/NMSQT (e SAT) já não penaliza os alunos por respostas incorretas, assim, incentivar os estudantes a dar as melhores respostas para todas as perguntas quando eles tomam o SAT.
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• College Board pesquisa mostra que 
estudantes que marcar um 3 ou 
superior em uma prova de AP 
normalmente experimentam maior 
sucesso académico na Universidade 
e são mais propensos a ganhar um 
diploma na época do que os 
estudantes não-AP.

Potencial de AP usa pontuações 
do PSAT/NMSQT® para fornecer 
previsões para 21 AP® exames.

O que é o meu AP 
Potential™?

Presenter
Presentation Notes
AP potential™ fornece informações sobre os cursos de colocação avançada, na qual os alunos são susceptíveis de ser bem sucedido com base em suas notas de PSAT/NMSQT. Os alunos podem acessar informações de potencial AP tela do painel de controle (entrada) (ver slide 10). Os alunos verão um, dois ou três pontos, indicando a que sua probabilidade de sucesso em uma prova de AP com base em suas notas. Um ponto significa que o potencial não está ainda demonstrado. Dois pontos significam há alguma probabilidade de sucesso, e três pontos indicam que há uma probabilidade de sucesso no exame da AP para um curso específico de AP.   Esta informação não deve ser usada isoladamente para determinar que se um aluno deve ou não deve tomar AP estudantes deve usar isto como uma peça de informação para ajudá-los a decidir se a ter aulas de AP. Eles devem consultar com seus professores e orientadores, rever os horários do curso e considerar suas qualidades, interesses, planos para o futuro e trabalhar hábitos quando decidir fazer uma aula de AP.   Os alunos podem também...



Quais são 
meus 
próximos 
passos?

• Continuar a fazer cursos 
desafiadores no ensino médio

• Golo de ligação com Khan 
Academy®

• Definir uma prática plano e 
cumpri-lo Registre-se para o 
SAT®

• Utilizar outros recursos para 
pesquisa e prepare-se para a 
faculdade

Presenter
Presentation Notes
Próximos slides explicará prática oficial SAT com Khan Academy, registo de SAT, BigFuture, roteiro de carreiras e serviço de pesquisa do aluno.



Prática oficial® 
de SAT com Khan 
Academy® — é 
de graça!
• Vá para satpractice.org e criar uma 

conta gratuita. 

• Obter recomendações 
personalizadas. Ligar a sua conta de 
Khan Academy para sua conta do 
College Board para importar 
passado SAT resultados de Suite, 
ou tomar diagnóstico questionários 
para obter recomendações 
personalizadas. 

• Crie um plano de estudo. Selecione 
uma data de teste e definir uma 
agenda de prática.

Presenter
Presentation Notes
Prática oficial do SAT em Khan Academy é oferecida para estudantes sem nenhum custo. Os alunos têm acesso a milhares de perguntas de teste oficiais de SAT (escrito e revisto pela College Board) e seis testes completos de SAT. Os alunos podem acessar prática oficial sentou-se em um computador, ou usando o app de prática diária SAT ou Khan Academy app em seu dispositivo móvel. Khan Academy cria planos de aprendizado personalizado para cada aluno com base no seu desempenho do teste e prática na Academia Khan. Ele também fornece vídeos que vão ensinar os estudantes nas áreas em que eles precisam de ajuda.



Como posso 
praticar com 
Khan Academy®?
Assista a um vídeo de 
introdução prática oficial 
sentou-se na Academia Khan

• Milhares de questões práticas e vídeos cobrindo cada 
conceito SAT®Six official, full-length SAT practice tests 
with more to come

• Recomendações personalizadas com base em pontos 
fortes e fracos de cada aluno

• Mapeamento de programação sob medida prática para 
fora do caminho de cada aluno para testar o dia

• SAT dicas e estratégias, compartilhamento de informações 
sobre cada parte do teste
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Presenter
Presentation Notes
Esse links do slide para um vídeo que demonstra as características da prática oficial sentou-se na Academia Khan. Alunos em um ambiente de laboratório de computador podem configurar suas contas imediatamente. Eles tem que digitar o seu nome, endereço de e-mail e data de nascimento e imediatamente receberá um link para configurar um nome de usuário e senha. Eles também podem usar suas informações de login do Gmail ou Facebook para começar imediatamente. Eles podem então faça login conta e começar a praticar.



Que passos 
seguirão para 
vincular minha 
conta do College 
Board para Khan 
Academy®?

Etapa 1
Login ou criar uma conta de Khan Academy.
Passo 2
Quando solicitado, aceite vincular suas contas Khan Academy e 
College Board. Então você será direcionado para collegeboard.org.
Etapa 3
Entrar ou criar uma conta do College Board.
Etapa 4
Quando solicitado, sucesso "enviar" para autorizar a vinculação de 
conta.
Passo 5
Começar a praticar na prática SAT oficial® em Khan Academy!
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Presenter
Presentation Notes
A fim de receber planos de treino personalizado com base em seus resultados de PSAT/NMSQT, os alunos terão de vincular suas contas Khan Academy e suas contas College Board. Para iniciar o processo de vinculação, os alunos devem fazer logon suas contas de Khan Academy. Alunos serão solicitados para vincular suas contas Khan Academy e College Board quando fazem logon. Quando os alunos concordam em vincular as contas, eles serão dirigidos para collegeboard.org. Quando chegarem a collegeboard.org, eles precisarão entrar na sua conta do College Board.



Como posso ligar 
minha placa de 
faculdade e Khan 
Academy®

Accounts?
• Após com sucesso efetuar login em 

sua conta do College Board, você 
deverá autorizar a vinculação de 
conta. 

• Após clicar em "Enviar", você será 
redirecionado para a prática de SAT® 
no site da Khan Academy.  

• Você pode remover a ligação a 
qualquer momento clicando em 
"Revoke," que é encontrado em suas 
configurações de conta do College 
Board.
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Presenter
Presentation Notes
Após o login com sucesso para a conta do College Board, eles deverá autorizar a vinculação das contas. Isso permite que o Khan Academy para acessar estudante Pontuação dados relacionados para o SAT Suite de avaliações. Os alunos verão uma tela esclarecendo o que são concordando em vincular. Se eles escolhem a clique em "Enviar", eles serão dirigidos para prática oficial sentou-se na Academia Khan. Os estudantes podem optar por remover o link clicando em "Revoke" nas configurações de conta do College Board.



Como posso me 
inscrever para o 
SAT®?

• Link SAT registo menu ferramentas 
populares

• sat.org/register
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Presenter
Presentation Notes
Students who took the PSAT/NMSQT have seen a test that is similar in content and format with the SAT. They have already started  practicing for the SAT by taking the PSAT/NMSQT! Students can navigate to the SAT registration site by clicking on the Popular Tools menu within the online score report and selecting SAT Registration. This will open a new window for sat.org/register. They will need photos of themselves to upload for verification. The complete registration checklist is available at https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/online-registration-help. Fee waivers are available for students who demonstrate financial need. Direct students to their counselors to get further information about fee waivers. 

http://sat.org/register


Os alunos podem...
Explore as diferentes faculdades e   
universidades em todo o país.

Leve os inventários autoque irá ajudá-los na 
descoberta de novas carreiras que seririam 
com base nas suas respostas.

Desenvolver um plano de jogo para a 
faculdade

Comunicar-se com sua conselheira da escola
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Nova plataforma para os alunos a 
explorar as suas aspirações de 
faculdade e carreira.

Ele está localizado em 
Launchpad.ocps.net

Naviance
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Obrigado.
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