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Usando seu 
PSATTM 8/9 
pontuações para 
se preparar para a 
faculdade



Por que os alunos 
levam PSAT?

• O PSATTM 8/9 suporta os estudantes em seu caminho a prontidão da 
faculdade.

• Como todas as avaliações em SAT® Suite de avaliações, o PSAT 8/9 
oferece partituras e relatórios que fornecem informação esclarecedora 
sobre o desempenho do aluno individualmente sobre a avaliação, 
incluindo uma pontuação de PSAT/NMSQT® prevista e seu progresso 
em direção a benchmarks de prontidão de faculdade.
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Conheça o 
PSATTM 8/9

• O PSAT 8/9 é altamente relevante para seu sucesso futuro porque 
centra-se sobre as competências e conhecimentos no coração da 
educação.

• Mede:

• O que você aprende na escola

• O que você precisa para ter sucesso na faculdade

• O exame de 8/9 medidas de habilidades de leitura, escrita e linguagem e 
matemática desenvolvidas ao longo de muitos anos, ambos dentro e fora 
da escola.

• O PSATTM 8/9 suporta os estudantes em seu caminho a prontidão da 
faculdade.

• Como todas as avaliações em SAT® Suite de avaliações, o PSAT 8/9 
oferece partituras e relatórios que fornecem informação esclarecedora 
sobre o desempenho do aluno individualmente sobre a avaliação, 
incluindo uma pontuação de PSAT/NMSQT® prevista e seu progresso em 
direção a benchmarks de prontidão de faculdade.
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Presenter
Presentation Notes
Este slide fornece aos alunos informações sobre o exame de 8/9. O PSAT 8/9 enfoca as habilidades e conhecimentos que estão trabalhando em suas aulas. Os alunos não precisam aprender fatos adicionais ou fórmulas para ser bem sucedido. Eles não têm que preocupar-se cerca de "jogos" o teste — suas pontuações serão baseadas apenas as perguntas que respondem corretamente (não há nenhuma penalidade para respostas erradas). Peça aos alunos que se esta informação coincide com a sua percepção do PSAT 8/9. Se os alunos já fizeram a avaliação, pergunte se eles concordam com as afirmações do slide, ou se eles gostariam de comentar sobre sua experiência de avaliação com o PSAT 8/9.



Benefícios de 
tomar o PSATTM 
8/9

• Ter uma base da sua prontidão de faculdade.

• Prepare-se para o PSAT/NMSQT® e SAT®.

• Grátis, personalizado e focado a prática através de Khan 
Academy®.

• Comece preparando-se para a faculdade com a faculdade e 
ferramentas de planejamento de carreira

• Veja quais cursos de AP® para o qual você pode estar 
pronto, usando o potencial de AP
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Presenter
Presentation Notes
O exame de 8/9 é uma prévia do conteúdo sobre o SAT e o PSAT/NMSQT e pode ajudá-los a prática de ambas as avaliações. PSAT 8/9 escores e todas as pontuações no SAT Suite de avaliações, está acessível a partir da conta de College Board on-line do estudante. Além disso, o exame de 8/9 oferece outros benefícios.  1. se os alunos vincular sua conta College Board com sua conta do Khan Academy®, Khan Academy usará o PSAT 8/9 Partituras para projetar um plano de prática e questões práticas adaptadas a cada aluno pontos fortes e áreas de 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.  2. a Pontuação do aluno on-line relatório links para ferramentas valiosas para a faculdade e planejamento de carreira. Alunos podem usar BigFuture™ e roteiro para carreiras para investigar seus interesses acadêmicos, faculdades e opções de carreira (mais sobre BigFuture e roteiro para carreiras no final da aula, slides, 30-31). ...



Como faço para 
acessar meu 
PSATTM 8/9 
pontuações e 
relatórios?

1. Revise seu online relatórios de pontuação. Esta noite você está 
sendo fornecido o código para recuperar partituras e de vincular 
esses resultados a Khan Academy.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos têm duas opções para acessar seu PSAT 8/9 resultados: 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 sua Coll Ege conta de placa.



Como faço para 
acessar meu 
PSATTM on-line 
8/9 pontuações e 
relatórios?

Criar uma nova conta do College Board 
ou autentique-se para um existente no

studentscores.collegeboard.org.
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Presenter
Presentation Notes
Se esta lição tem lugar em um ambiente de laboratório ou onde os alunos têm acesso à internet, peça aos alunos para fazer logon suas contas do College Board (ou se inscrever para uma conta usando as instruções abaixo) e seguir junto com as capturas de tela da apresentação de PowerPoint. Use este slide para orientar os alunos através do processo de inscrição, ou para fornecer informações sobre inscrever-se em um momento posterior.  Ir para studentscores.collegeboard.org.  Clique em "Sign Up" sob os sinal em espaços.  Entrada de suas informações pessoais sob "Criar sua conta de aluno." Lembre os alunos que essas informações (nome, data de nascimento, endereço de e-mail) devem coincidir com os alunos informações fornecidos no questionário estudante sobre o PSAT 8/9.

http://studentscores.collegeboard.org/


Como faço para 
acessar meu 
PSATTM on-line 
8/9 pontuações e 
relatórios? (cont.)
1. Faça login na sua conta.

2. Selecione o PSAT 8/9 escores.

*Or*

3. Use 'Adicionar notas' para localizar o 
golo.
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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 desenvolver um plano de acção para a faculdade de planejamento, trabalho de curso do núcleo e informações sobre perfis de carreira.   A primeira coisa que eles vão ver no painel de instrumentos é seus resultados mais recentes. O total de Pontuação para PSAT varia de 8/9 de 240 a 1440. 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, Hilary ganhou um escore Total de 870, a combinação de um 460 em evidência-baseada de leitura e escrita e um 410 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. PSAT 8/9 escores devem ser interpretadas 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.



Como vou fazer 
na avaliação 
PSAT-relacionados 
no próximo ano?
O PSATTM previsto 8/9 ou 
PSAT/NMSQT® Pontuação é 
uma projeção inicial com base 
na concordância e dados 
atuais.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos receberão um previsto marcar o intervalo para o próximo ano de avaliação. Os alunos da 8ª série receberão uma previsão para PSAT 8/9 como a nona-motoniveladora; alunos do nono ano receberá uma previsão para PSAT/NMSQT e PSAT 10. A pontuação de PSAT/NMSQT prevista é uma projeção inicial, com base em dados de PSAT/NMSQT atuais e concordância. O intervalo de projeção pode incluir uma pontuação menor do que o aluno ganhado sobre o PSAT 8/9. A projeção baseia-se no crescimento dos estudantes que atingiu entre os percentis 10 e 90. Os alunos podem usar o exame previsto 8/9 informações como motivação para continuar a praticar e se preparar para o PSAT/NMSQT e SAT.   No exemplo do slide, o estudante ganhou uma 460 no baseado em provas de leitura e escrita. Isto excede o PSAT 8/9-nível referência de 390. O intervalo projectado para o PSAT 8/9, no nono ano é sombreado em azul no segundo gráfico, acima do 410 PSAT 8/9-nível referência. Peça aos alunos para considerar se seu projeto...



Como minha 
pontuação medir 
contra os 
Benchmarks?

Golo de seção relatar 
pontuações nas zonas de 
desempenho que indicam se 
você está a caminho de 
cumprir os benchmarks de 
prontidão de faculdade sobre 
o SAT®.

Para os escores 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 intervalos de vermelhos, amarelos e verdes nos resultados dos 
testes e as subclassificações refletem áreas de pontos fortes e fracos 
em comparação com o desempenho típico de alunos.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos verão sua pontuação numérica para cada seção Pontuação acompanhada de um gráfico. O gráfico mostra onde a Pontuação do aluno cai em um continuum e é colorida para demonstrar onde essa Pontuação corresponde ao valor de referência de nível de classe. Os alunos que conhecer o valor de referência de nível de classe são a caminho de cumprir o benchmark de prontidão de faculdade e carreira de SAT. Os alunos que se encontram o benchmark de prontidão de faculdade e carreira de SAT têm uma probabilidade de 75% de ganhar um C ou melhor em um curso de nível básico na mesma área de assunto.   Para contagens de seção, se a pontuação cai na área vermelha do gráfico, os alunos "necessidade de reforçar as suas competências," ou seja, são mais de um ano abaixo do benchmark de classe-nível. Se a pontuação cai na parte amarela do gráfico, eles são "aproximando-se de referência," ou abaixo do benchmark de nível de classe por um ano ou menos. Se a pontuação cai na área verde do gráfico, eles têm cumprido, ou excedido o valor de referência de nível de classe.   Para os resultados dos testes e os subtotais,...



O que Me dizes a 
minha Pontuação?
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®.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos recebem informações detalhadas sobre seu desempenho sobre o PSAT 8/9. Os resultados dos testes, Cruz-notas e as subclassificações destinam-se a dar aos alunos informação esclarecedora sobre seus pontos fortes e áreas de melhoria.   Teste de pontuações na PSAT variam de 8/9, de 6 a 36. Revendo suas contagens do teste, os alunos podem descobrir se executaram melhor no teste de leitura ou escrita e teste de língua, que juntos produzem a pontuação de seção com base em provas de leitura e escrita. Por exemplo, no exemplo do slide, este estudante marcou um 22 e está no amarelo no teste de leitura, indicando que as pontuações são menos de um ano abaixo a pontuação média dos estudantes que superou o valor de referência de nível de classe na leitura. O aluno ganhou um 24 na escrita e teste de língua e é no verde (atender ou exceder o valor de referência).  O intervalo para as subclassificações é 1 – 15. Dois subtotais são gerados a partir da secção de matemática (coração de álgebra, resolução de problemas e análise de dados); quatro os subtotais são ge.... 



Como posso 
melhorar minhas 
habilidades 
acadêmicas?

Competências InsightTM 
informa-lo sobre o que você 
já está provavelmente capaz 
de fazer, e como você pode 
melhorar suas habilidades.
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Presenter
Presentation Notes
Os alunos podem acessar Skills Insight™, clicando na guia na parte superior da sua tela de estudante pontuação relatório.   Habilidades Insight dá aos alunos mais informações sobre o conhecimento e as habilidades que eles têm demonstrado, e os conhecimentos e habilidades em que devem focalizar para crescimento. Habilidades Insight conecta-se a áreas de foco do aluno para os subtotais e as habilidades que são avaliadas. Alunos podem clicar na caixa de perguntas para ver as perguntas associadas com as habilidades e os subtotais.   Há um link no topo da página conectar estudantes a Khan Academy, que usará suas pontuações (quando os alunos vincular suas contas College Board e Khan Academy) para desenvolver um programa de treino personalizado on-line livre. Se esta apresentação ocorre em um laboratório de informática, ter alunos ir para academia Khan, vincular sua conta do College Board e olhe para o seu programa de treino (ver slides 25-28).   Peça aos alunos para anotar as áreas em que eles podem melhorar suas habilidades (da coluna à direita) e em seguida th...



O que posso 
aprender das 
perguntas?
Verificar o nível de dificuldade 
de cada questão e as 
subclassificações relacionadas e 
Cruz-teste pontuações.

• Olhe para os tipos de perguntas 
que respondeu incorrectamente e 
ignorados: identificar o grau 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?
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Presenter
Presentation Notes
Estudantes podem obter informações sobre perguntas do teste do PSAT 8/9, utilizando o separador de teste perguntas sobre o relatório de pontuação.    Peça aos alunos para identificar as perguntas que responderam incorrectamente e determinar se eles perderam mais perguntas em um nível mais alto de dificuldade. Se estão faltando as perguntas mais difíceis, eles podem precisar de prática com mais desafiador trabalho de curso.   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 8/9 (como o PSAT/NMSQT e SAT) não penalizar os alunos para respostas incorretas, portanto, incentivar os estudantes a dar as melhores respostas para todas as perguntas quando eles levam as perguntas em SAT Suite de avaliações.



O que é o meu AP 
Potential™?
Potencial de AP usa pontuações 
do PSATTM 8/9 para fornecer 
previsões para dois AP® 
exames para os alunos do nono 
ano.

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.
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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 seu PSAT pontuações de 8/9. Os alunos podem acessar informações de potencial AP tela do painel de controle (entrada) (ver slide10). Alunos no 9º ano vão ver uma, duas, ou três pontos, indicando a 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 AP relacionados. Alunos do nono ano serão dada informação potencial AP para dois cursos de AP: história europeia AP e AP história do mundo.   Esta informação não deve ser usada isoladamente para determinar se um aluno deve ou não deve tomar aulas de colocação avançada. Os alunos devem usar isto como uma peça de informação para ajudá-los a decidir se a AP. Eles devem consultar com seus professores e orientadores, rever sua Marcar curso...



Quais são meus 
próximos passos?
• Continuar a fazer cursos 

desafiadores no ensino médio

• Golo de ligação com Khan Academy®

• Configurar um plano de treino e 
cumpri-lo

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

Presenter
Presentation Notes
Próximos slides explicará prática oficial SAT com Khan Academy, 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®?
Watch a video introducing Official 
SAT Practice on Khan Academy.

• Milhares de questões práticas e vídeos cobrindo cada conceito 
SAT®

• Seis oficiais, longa-metragem SAT testes práticos com mais por 
vir

• 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

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.

https://youtu.be/D3vHhXMQPmE


What Steps Will
I Follow to Link
My College Board 
Account to
Khan Academy®?

Passo 1 Log ou criar uma conta de Khan Academy.  

Etapa 2 quando solicitado, concorda em vincular suas contas 
Khan Academy e College Board. Então você será direcionado 
para collegeboard.org. 

Passo 3 sinal ou criar uma conta do College Board. 

Passo 4 quando solicitado, sucesso "Enviar" para autorizar a 
vinculação de conta. 

Passo 5 iniciar praticando na prática SAT oficial® na Academia 
Khan!
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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 Link 
My College Board 
e contas de® de 
Academia Khan?
• 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 SAT praticar na Academia Khan. Os estudantes podem optar por remover o link clicando em "Revoke" nas configurações de conta do College Board.



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.   

Desenvolva um plano de jogo para a faculdade. 

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

Situa-se no Launchpad

Naviance



Obrigado.
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