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Você fez isso no final da primeira parte da sua primeira tarefa oficina AP! Você arrasou tão bem e estou tão orgulhoso do que você fez! Eu tenho algumas dicas e truques como você terminar este fim de semana. Se você estiver ausente na sexta-feira, será muito útil! Aqui está um documento que
usamos na sala de aula na sexta-feira para ajudá-lo a editar o trabalho de seus colegas. Isso pode ser facilmente aplicado ao seu próprio papel - basta transformá-los em seu próprio... Etc. Uma vez que você editar o ensaio neste fim de semana, você pode usá-lo uma segunda vez! Lembre-se que a
diferença entre a linha 2 e a 3 é que a linha 2 pergunta sobre a veracidade e veracidade dos argumentos encontrados em seu estudo, enquanto a Linha 3 pergunta sobre a validade dos autores das fontes que você incluiu. Isto não é um ensaio argumentativo! Como imprimi seus desenhos hoje cedo,
aqui está uma lista de coisas que notei que podem ser corrigidas: Se você incluir um título que eu recomendo fazer, então certifique-se de que você captialize todas as palavras básicas! Por exemplo: A Queda do Império da China abre novas portas Se você incluir legendas elas devem ser deixadas
alinhadas (não recuo) e ousadas o suficiente para fazê-las se destacar ao formatar seu ensaio, certifique-se de que todos em Times New Roman, Fonte Tamanho 12, tinta preta dupla espaçada - até mesmo seu trabalho é citado pela sua página citada de trabalho deve ser alfabeticamente com backs
pendurados. Deve começar no topo da página, não no meio. Confira! Ele também não precisa ter espaços extras entre cada entrada - ele ganha o objetivo de pendurar recuos. Não tem certeza se parece certo? Confira a amostra na página 361 do Bedford Explorer! Você também pode google OWL
PURDUE MLA e você obter uma amostra! Certifique-se de colocar cada novo item - até mesmo o primeiro! Pergunte a si mesmo, eu uso diferentes estratégias de transição? Enquanto você se prepara neste fim de semana, reveja os títulos! Você pode encontrá-lo aqui. Você também pode ver o ponto
de poder da aula de segunda-feira, onde analisamos a coluna aqui. Estas são ótimas maneiras de olhar para o que funciona e o que está faltando! AP Workshop Análise de ensaio alvo 1 é um documento que codificamos na sala de aula também na segunda-feira! Finalmente, leia seu jornal em voz alta
e volta e alguém leia para você, e leia você mesmo, e passe-o pela Gramática. EDITÁ-LO! Não perca algo por uma razão estúpida! Pergunte a um amigo da escola ou do distrito! Como lembrete, sua redação está prevista para este domingo (4.4.18) no Google Class e TurnItIn.com! As instruções e
lembretes para enviar estão no Google Classroom! Boa sorte! Eu sei que você está começando a se sentir assim, mas logo você vai se sentir assim, lembre-se que na segunda-feira você vai se juntar ao tempo de backup com sua equipe, então você vai ser Então, yippee! Você está indo muito bem!
Desenvolva e pratique as habilidades de pesquisa, colaboração e comunicação que você precisa em qualquer Disciplina. Você explorará temas em diversas áreas de temas, escreverá ensaios de pesquisa e projetará e fará apresentações tanto individualmente quanto como parte da equipe. Leitura e
análise de artigos, pesquisa e outros textos Coletar e reunir informações de fontes que veem o tema de diferentes perspectivas Desenvolver argumentos baseados em evidências do Curso Interdisciplinar do Workshop, que incentiva os alunos a demonstrarem conhecimentos críticos, colaboração e
pesquisa acadêmica sobre temas de seleção de alunos. Para acomodar uma ampla gama de tópicos estudantis, os equivalentes típicos de cursos universitários incluem cursos interdisciplinares ou geralmente opcionais. O conteúdo do curso que você praticará: Identificando um problema ou problema e
desenvolvendo uma pergunta sobre ele Pesquise e organização das informações necessárias para responder à pergunta Avaliação das fontes de informação que você usa Olhando para um problema ou pergunta de diferentes pontos de vista que você praticará: Lendo criticamente com o propósito de
explicar e analisar a linha de argumento de raciocínio O autor usa para apoiar seus argumentos Avaliar possíveis resoluções , conclusões ou decisões levantadas argumento Você vai praticar: Identificar, comparar e interpretar diferentes pontos de vista sobre, ou argumentos sobre, questionar Avaliar
objeções, consequências e limitações de diferentes pontos de vista ou argumentos que você irá praticar: Formulando bem argumento Usando dados e informações de diferentes fontes para desenvolver e apoiar o argumento Vinculando alegações de evidências Oferecendo resoluções, conclusões ou
decisões com base nas evidências que você praticará : Planejamento, produção e apresentação de argumento ao considerar o público, contexto e propósito da Comunicação através dos meios relevantes Utilizando métodos eficazes para engajar o público a contribuir com seu próprio trabalho para o
projeto do grupo Para ter seus objetivos de desempenho marcados, você precisa enviar arquivos digitais como o Conselho Superior final através da plataforma AP Digital Portfolio no máximo até 30 de abril de 2021, 23:59 ET. Você apresentará seu trabalho de pesquisa individual (isso faz parte da
tarefa de desempenho 1) e seu argumento individual escrito (parte da tarefa de desempenho 2). Do painel, vá para a aula de oficina ap. Escolha um relatório de pesquisa individual ou um argumento escrito individual. Clique em Baixar Novo e selecione o arquivo certo do seu computador. Uma vez que
você enviar o arquivo para a final, você não será capaz de fazer qualquer alteração nele a menos que seu professor enviá-lo de volta para você. Se sua escola oferece uma oficina de AP, você pode estar se perguntando do que se trata. sobre um processo de pesquisa independente antes de começar
a faculdade. Neste guia, eu vou dar-lhe uma visão geral do que o AP Workshop implica, uma amostra de amostra esboço, dicas sobre se fazer o curso, e algumas dicas sobre como fazer bem nele. 2020 AP Test Changes devido ao COVID-19 Devido à pandemia de coronavírus COVID-19, os testes de
AP agora serão realizados remotamente, e as informações sobre como isso funcionará ainda estão evoluindo. Mantenha-se atualizado com as últimas datas de teste, revisão on-line da AP e o que isso significa para você em nosso artigo de perguntas frequentes AP COVID-19. O que é uma oficina de
AP? O workshop AP é um dos requisitos do AP Capstone Diploma e ap Research and Seminar Certificate, ambos introduzidos pelo Conselho Universitário no outono de 2014. Se você fizer e passar no AP, AP Research e quatro outros cursos e exames AP, você ganhará um diploma AP Capstone. Se
você pegar e passar apenas pelo Workshop AP e estudos AP, você receberá um Certificado de Pesquisa e Seminários DA AP. Ambas as ações são realizações impressionantes que demonstram sua capacidade de gerenciar com sucesso tarefas acadêmicas de nível universitário. O Seminário AP
oferece aos alunos uma introdução à análise independente de ideias complexas em diferentes disciplinas. Inclui ler e entender materiais de origem de ponta na forma de textos e outros meios de comunicação. Espera-se que você ressiule informações de uma variedade de fontes e formule pesquisas
com base nessas matérias-primas. Você vai pensar nessas ideias em detalhes através de ensaios, apresentações orais e projetos de equipe. O objetivo da oficina ap é fornecer aos alunos ferramentas para avaliar com precisão as informações e fazer argumentos convincentes e baseados em
evidências. Seu currículo de workshop pode estar relacionado a outro curso de AP que você faz, o que significa que você exploraria tópicos que se relacionam com este curso enquanto constrói projetos de pesquisa para um workshop de AP. Por exemplo, sua escola pode oferecer uma aula chamada
AP Seminar: American Studies, que é projetada para alunos que estão simultaneamente matriculados na história da AP dos EUA. A oficina ap também pode funcionar como uma classe autônoma. Por exemplo, pode ser chamado de algo como O Seminário AP: Redes e oferecer uma ênfase no impacto
das redes sociais a partir de diferentes perspectivas. OFICINA AP: Mídias Sociais. Você deve escrever seu trabalho de pesquisa na forma de uma série de tweets. Espere, na verdade parece divertido. O que você vai fazer no WORKSHOP AP? O currículo do AP Workshop é emoldurado em torno do
que o Conselho Universitário chama de cinco Grandes Ideias. Essas ideias são todas muito buzzword-y (suas primeiras letras soletram o S.U.E.S.T.-need to say more?), mas cobrem os objetivos educacionais básicos da classe. Abaixo estão cinco grandes ideias de seminário ap e o que elas significam:
Big Idea 1: Questione e explore essa ideia de encorajar os alunos a abraçar a curiosidade intelectual e desenvolver a sua própria ponto de vista. Aprender a lidar com questões de diferentes perspectivas também é uma parte importante disso. Você está familiarizado com a complexidade dos problemas
sociais e aprende a aprender em um contexto mais amplo. Aqui você começa a construir uma base sólida para o processo de criar questões de pesquisa significativas. Big Idea 2: Entenda e analise essa grande ideia de aprender a ler criticamente e chegar ao cerne do argumento do autor. Você vai
praticar, evitando a simplificação e a generalização ao descrever pontos feitos por outros. Você também aprenderá como os argumentos bem-sucedidos são formulados, bem como a importância de contra-argumentos, contexto e capacidade de argumento para influenciar o comportamento. Big Idea 3:
Avalie algumas perspectivas com essa ideia, você aprenderá que a perspectiva de uma pessoa é amplamente informada por sua formação e visão de mundo. Você também considerará seus próprios vieses e como eles podem afetar a leitura e a interpretação do argumento. Big Idea 4: Synthesize
Ideas É sobre criar um argumento eficaz a partir de suas ideias. Você aprenderá a formular uma linha clara de raciocínio e como evitar uma geração excessiva. Além disso, você será ensinado a coletar provas apesar do plágio. Big Idea 5: Team, Transform, and Pass This One é sobre ensinar os alunos
a fazer seu melhor trabalho em um ambiente de equipe (como você adivinhou de seu nome cringeworthy). O foco aqui é a autorreflexão, redefinindo e desenvolvendo boas habilidades de comunicação e apresentação eficaz. As discussões em sala de aula também desempenham um grande papel no
seminário ap na forma de debates, painéis de discussão e reflexões sobre questões abertas relacionadas ao material do curso. À medida que essas grandes ideias são colocadas em prática Essas cinco grandes ideias se manifestam no Workshop AP em uma série de tarefas e lições que incluem:
Explorar um ou mais tópicos diferentes, fazer conexões entre os sujeitos e olhar para eles a partir de diferentes perspectivas Aprender a apreciar e entender plenamente as questões, abordando-as em diferentes contextos e através de diferentes tipos de fontes (carta , performances, transmissões, etc.)
Aprenda a evitar plágio (muito importante para a faculdade!) Ao usar as ideias dos outros para apoiar em seu próprio trabalho Trabalhar em conjunto em uma equipe de projeto para avaliar a questão real e apresentar os resultados em um relatório escrito e apresentação do The Job independentemente



chegar a uma questão de pesquisa e formular um argumento que conclui em um relatório escrito e apresentação do Workshop AP ensinará muitas habilidades básicas que são importantes para a pesquisa no nível universitário e lhe dará as ferramentas necessárias para o Curso de Pesquisa AP (que a
maioria dos alunos leva no próximo ano). Na próxima seção eu vou dar-lhe um exemplo de como um verdadeiro curso de seminário AP pode ser estruturado. Equipe, Transformação e Transmissão: A primeira etapa de um estranho cultivo de iniciação, A Grande Ideia, ou ambos? AP Seminar Sample
Course Scheme AP Workshop é uma aula que muitas vezes tece através de muitos diferentes Áreas. Uma vez que o objetivo é entender melhor a complexidade das opiniões sobre questões sociais e usar o entendimento recém-descoberto para uma pesquisa mais eficaz e auto-gerida, abrange muitos
fundamentos. Neste exemplo (que estou baseando em um currículo real que encontrei online), o curso DE OFICINA AP foi dividido em três unidades durante o primeiro semestre: Grupo 1: Questões de Modernidade Esta unidade se concentra em introduzir os conceitos básicos por trás da oficina de AP.
Isso inclui examinar o processo de investigação, compreender argumentos complexos e familiaridade com regras para evitar plágio. Esta unidade em particular é classificada com base na participação, 250 palavras de papel de reflexão e uma apresentação em grupo. De acordo com o tema da cultura
moderna, o material de origem inclui o famoso poema de T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, um livro de Stephen Best chamado Post-Modern Twist, e um artigo da Forbes intitulado Is Facebook Making Us Antissocial? Grupo 2: Percepção-Argumento Dinheiro Esta unidade é uma
continuação da experiência de aprendizagem no início, mas com foco em temas de ponta relacionados à riqueza e à pobreza. Esta unidade também destaca os desafios de visualização de diferentes perspectivas. São estimadas com base na participação, 400 palavras de reflexão em papel e outra
apresentação do grupo. A fonte dos materiais para a unidade são a Riqueza das Nações de Adam Smith, o Manifesto do Partido Comunista e o ensaio de Andrew Carnegie, O Evangelho da Riqueza. Grupo 3: Educação de Aprendizagem Esta unidade final do Workshop AP reúne conceitos aprendidos
em departamentos anteriores para discutir temas em educação. É classificado com base na participação, um documento controverso de 500 palavras, um artigo de reflexão de 500 palavras e outro grupo de apresentação. Os materiais originais desta unidade incluem o filme The Expectation of
Superman e vários artigos científicos sobre Common Core. É isso que eu devo fazer? A educação é complexa. No segundo semestre da turma, os alunos usarão as habilidades que aprenderam nas três primeiras divisões para assumir tarefas mais sérias na forma de dois projetos de pesquisa e um
exame final. Cada uma dessas atribuições faz parte da pontuação final da AP. Projeto de Equipe e Apresentação (25% da Pontuação AP) A primeira tarefa é um projeto e apresentação em equipe, custando 25% da pontuação final do AP. Os alunos trabalham juntos em equipes de três a seis anos para
identificar um problema ou problema que eles querem investigar. Cada aluno faz a pesquisa individualmente e apresenta seus achados ao grupo. A equipe então trabalha em conjunto para compilar um relatório escrito e uma apresentação de aproximadamente 10 minutos da aula, e depois para
defender seu argumento com base em perguntas feitas pelo professor. Cada aluno também escreverá sobre o projeto como um todo, detalhando seu processo colaborativo e abordagem tanto para a pesquisa quanto para a resolução de problemas. Todo o projeto ocorre ao longo de um período de
tempo cerca de dois meses. Pesquisa individual baseada em redação e apresentação (35% da pontuação AP) O segundo trabalho, que vale 35% da pontuação ap, é um projeto individual. Para esta parte do curso, o Conselho Universitário libera materiais de origem sobre um tema específico ou tema
que os alunos devem usar em seus estudos. Pelo menos uma dessas fontes deve ser usada no documento final. Os alunos devem preparar um argumento escrito de 2.000 palavras, uma apresentação oral de seis a oito minutos, e defender seu argumento com base em duas questões colocadas pelo
professor. Os alunos terão cerca de dois meses para concluir este projeto. O exame final (taxa de 40% ap) O exame final para o SEMINÁRIO AP consiste em três respostas curtas e duas questões de redação. As perguntas com uma resposta curta pedem aos alunos que analisem o argumento de uma
fonte. Para uma questão de redação, os alunos devem comparar argumentos de diferentes autores, enquanto para outros, eles devem formular seus próprios argumentos factuais. Sete fontes são dadas aos alunos para uso em questões finais de exames. Se uma criatura branca ilimitada pode fazer
pesquisa, então você pode. Você pode ver a partir deste plano que o WORKSHOP AP se estende em diferentes tópicos, e há muita liberdade para escolher o que você quer explorar no segundo semestre. No geral, o WORKSHOP AP está focado em ensinar você a pensar criticamente, o que é uma
grande saída de muitos cursos do ensino médio que simplesmente servem para transmitir informações específicas. O AP Workshop é certamente um curso mais abstrato, mas também potencialmente mais valioso. Uma das partes mais importantes da sua inscrição na faculdade é que as aulas que
você escolhe ter no ensino médio (combinado com o quão bem você se dá nessas aulas). Nossa equipe de admissões prepScholar compilou sua expertise neste é o único guia para agendar sua programação de cursos escolares. Aconselharemos sobre como equilibrar sua agenda entre cursos
regulares e honorários/AP/IB, como escolher atividades extracurriculares e quais aulas você não pode se dar ao luxo de não fazer. Você deve fazer a oficina ap? Se você está esperando obter um certificado de Pesquisa e Seminário AP ou um diploma AP Capstone, você precisará participar do
seminário AP. O programa AP Capstone conclui com um trabalho de pesquisa de 5.000 palavras que é concluído em uma pesquisa ap performance impressionante para um estudante do ensino médio! Mesmo que você não continue a ganhar um Diploma AP Capstone, você aprenderá habilidades de
pensamento crítico e pesquisa muito valiosas no AP Workshop. Os alunos que o fazem podem ficar fora dos cursos de entrada da faculdade ou ganhar créditos universitários. O AP Workshop também pode ajudá-lo a evitar o choque acadêmico quando chegar à faculdade. Muitos estudantes do ensino
médio nunca fizeram em profundidade e assim não sei por onde começar quando eles são encarregados de seu primeiro grande projeto na faculdade. Se você tomar esta classe AP, você vai estar à frente da curva no métodos de pesquisa adequados e em treinamento para evitar informações
imprecisas e plágio. Finalmente, o WORKSHOP AP pode ser uma experiência divertida, pois lhe dá a oportunidade de discutir questões importantes com seus colegas de classe e trabalhar em um projeto que lhe interessa. Há um nível de independência na classe no estilo seminário que está ausente
na maioria das outras aulas do ensino médio que podem atrair os alunos que preferem estudar ideias em seus próprios termos. Se você é um aluno independente e orientado que espera participar de uma competição universitária, o WORKSHOP AP pode ser um excelente curso para você. O Workshop
AP permitirá que você comece a forjar seu próprio caminho acadêmico antes mesmo de chegar à faculdade. Como se sair bem no Workshop AP: 3 Dicas Básicas O que você precisa fazer para ter sucesso em um Workshop AP depende em parte do formato e área de assunto da classe, pois tem mais
flexibilidade em sua estrutura, métodos de aprendizagem e temas. Aqui estão algumas dicas gerais para o sucesso: #1: Be Open AP Workshop está basicamente engajado em analisar diferentes pontos de vista, então tente abordar cada leitura com vontade de ouvir e pensar criticamente sobre a
opinião do autor, mesmo que não seja consistente com a sua. Isso permitirá que você olhe mais amplamente para as questões e avalie sua complexidade. Essas habilidades são cruciais se você espera ter sucesso em seus projetos de pesquisa. #2: A participação nas discussões de classe é muito
importante no seminário da AP. Mesmo que você não seja geralmente grande em participar, você deve fazer um esforço para contribuir para cada discussão. Ser capaz de interagir ativamente com seus pares melhorará sua compreensão do material e permitirá que você tenha conversas produtivas
com outras pessoas da sua classe que possam ver as coisas de forma diferente. #3: Fique de olho em compromissos Isso é importante em qualquer sala de aula, mas é especialmente importante na oficina de AP. Uma vez que você vai ler e absorver um monte de material, é importante acompanhar o
resto da classe. A participação depende da leitura pensativa do material do curso, e é difícil de fazer se você está tentando jogar em dia com tarefas que deveriam ter sido realizadas anteriormente. Como você fará projetos de pesquisa por conta própria e com a equipe, fique sempre por dentro dos
prazos para evitar ser sobrecarregado ou decepcionar seus companheiros de equipe! Aprender a comunicar ideias de forma eficaz é uma parte importante do workshop AP. Conclusão: Os benefícios de levar o AP Workshop Critical Thinking e a capacidade de avaliar logicamente argumentos são
habilidades fundamentais que o ajudarão em todos os aspectos da sua vida. O AP Workshop pode ser um curso muito prático se você estiver pronto para o desafio. Você terá três pontuações principais: a equipe de pesquisa do Projeto de Pesquisa Independente Projeto Exame Final Ao longo do curso,
você convidados a ler os diversos materiais de origem e participar de discussões de classe. Você aprenderá sobre os métodos apropriados de pesquisa, pesquisa, métodos, e a importância de olhar para questões de todos os lados. Os alunos que fazem o Workshop AP podem continuar a fazer
estudos de AP, o que oferece aos alunos ainda maior independência na escolha de temas de pesquisa. O Workshop AP é essencialmente uma oportunidade para alunos avançados ganharem alguma experiência com os tipos de atribuições e expectativas que são comuns nas aulas universitárias. Faça
esta aula e você estará muito à frente no jogo! O que vem depois? Ainda planejando sua agenda? Use este guia para ajudá-lo a decidir quais aulas de AP tomar. Se os cursos de AP parecerem intimidantes, confira este artigo para descobrir o quão difíceis eles realmente são e decidir se você está
pronto para assumir o desafio. Para saber mais sobre a criação de um cronograma de aulas que lhe dê a melhor chance de cursar a melhor faculdade, leia este artigo sobre como é um rigoroso cronograma de cursos. Quer melhorar sua pontuação no SAT em 160 pontos ou sua pontuação no ACT por
4 pontos? Nós escrevemos um guia para cada teste sobre as 5 melhores estratégias que você deve usar para ter uma chance de melhorar sua pontuação. Baixe-o gratuitamente agora: agora: como fazer uma maquete de saneamento básico
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