
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  iiss  
  tthhee  ccoommppeetteenntt    

““uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess,,””    
wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGeenn  EEdd  GGooaall    

rreellaatteedd  ttoo  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

      

    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  22000055--22000077  CCaattaalloogg  ((ppaaggee  112288))  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ddeeffiinneess  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  aass    
tthhee  sseett  ooff  sskkiillllss  tthhaatt    

““eennaabblleess  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  rreeccooggnniizzee    
wwhheenn  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  aanndd  ttoo  
llooccaattee,,  eevvaalluuaattee,,  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  uussee    

tthhee  nneeeeddeedd  iinnffoorrmmaattiioonn..””  
 
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  bbyy  ddeeffiinniinngg  

rreesseeaarrcchh  ttooppiiccss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd..  
 

 

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  bbyy  ddeevveellooppiinngg    

aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  eeffffeeccttiivvee  sseeaarrcchheess..  
 

 

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  bbyy  llooccaattiinngg  aanndd  

rreettrriieevviinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  
 

 

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  bbyy  eevvaalluuaattiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  sseeaarrcchh  ssttrraatteeggiieess..  

 

 

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  
IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  bbyy  oorrggaanniizziinngg    

aanndd  ssyynntthheessiizziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  
 

 

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
HHWWCC  ssttuuddeennttss  ssccoorreedd  aabboouutt  tthhee  ssaammee  
aass  ssttuuddeennttss  ffrroomm  44--yyeeaarr  ccoolllleeggeess  wwhhoo  

ttooookk  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  
AAsssseessssmmeenntt  iinn  22000044..  

      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  bbeeaatt  tthhee  
  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  44--yyeeaarr  ssttuuddeennttss    

aatt  sseelleeccttiinngg  sseeaarrcchh  tteerrmmss..  
      

(HWC: .51; compared to a national average of .45) 

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  
  
  

  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  bbeeaatt  tthhee  
  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  44--yyeeaarr  ssttuuddeennttss    

aatt  ddooccuummeennttiinngg  ssoouurrcceess..  
    

(HWC: .49; compared to a national average of .41) 
   

 

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  bbeeaatt  tthhee  
  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  44--yyeeaarr  ssttuuddeennttss    

iinn  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt    
sscchhoollaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn    

aanndd  aaccaaddeemmiicc  ddiisscciipplliinnee  ssttrruuccttuurree..  
    

  ((HHWWCC::  ..5566;;  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  ..5544))    
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
HHWWCC  ssttuuddeennttss  ssccoorreedd  aabboouutt  tthhee  ssaammee  

aass  ssttuuddeennttss  ffrroomm  44--yyeeaarr  ccoolllleeggeess  aatt  
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  nnaattuurree  aanndd  eexxtteenntt  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd..  
    

 
   
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
HHWWCC  ssttuuddeennttss  ssccoorreedd  aabboouutt  tthhee  ssaammee  

aass  ssttuuddeennttss  ffrroomm  44--yyeeaarr  ccoolllleeggeess  aatt  
aacccceessssiinngg  nneeeeddeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  

eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy..  
    

 
   
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
HHWWCC  ssttuuddeennttss  ssccoorreedd  aabboouutt  tthhee  ssaammee  

aass  ssttuuddeennttss  ffrroomm  44--yyeeaarr  ccoolllleeggeess  aatt  
eevvaalluuaattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss    

ssoouurrcceess  ccrriittiiccaallllyy  aanndd  iinnccoorrppoorraattiinngg  
sseelleecctteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  hheerr//hhiiss  

kknnoowwlleeddggee  bbaassee  aanndd  vvaalluuee  ssyysstteemm..  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  
  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
IInn  rreeggaarrdd  ttoo  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy,,  HHWWCC  

ssttuuddeennttss  aarree  lleeaasstt  ccoonnssiisstteenntt  iinn  tthheeiirr  
aabbiilliittyy  ttoo  eevvaalluuaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ssoouurrcceess  aanndd  iinnccoorrppoorraattee  nneeww  
iinnffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  bbaassee..  

    
      

    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
IInn  rreeggaarrdd  ttoo  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy,,  HHWWCC  

ssttuuddeennttss  aarree  mmoosstt  ccoonnssiisstteenntt  iinn  tthheeiirr  
aabbiilliittyy  ttoo  aacccceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  eeffffeeccttiivveellyy  

aanndd  eeffffiicciieennttllyy..  
    

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  SSAAIILLSS  ((FFAA  22000044  IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  
  
  
 


