
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

OOnnee  ooff  HHWWCC’’ss  GGeenn  EEdd  GGooaallss    
iiss  tthhaatt  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn::    

““TToo  tthhiinnkk  ccrriittiiccaallllyy  aanndd  ttoo  aannaallyyzzee    
aanndd  ssoollvvee  pprroobblleemmss..””  

  
      

    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  22000055--22000077  CCaattaalloogg  ((ppaaggee  112288))  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ddeeffiinneess  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  aass  
iinnvvoollvviinngg  tthhee  uussee  ooff    

aannaallyyssiiss,,  iinntteerrpprreettaattiioonn,,  eevvaalluuaattiioonn,,    
aanndd  iinnffeerreennccee..  

  

      
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  
  



  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

SSttuuddeennttss  ddeemmoonnssttrraattee  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  
aannaallyyssiiss  sskkiillllss  bbyy::  

  
  

    ~~IIddeennttiiffyyiinngg  aann  aarrgguummeenntt;;  
    ~~DDeetteerrmmiinniinngg  bbiiaass  iinn  aann  aarrgguummeenntt;;  
    ~~RReellaattiinngg  ddaattaa  ttoo  aann  aarrgguummeenntt..  

  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))    

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
SSttuuddeennttss  ddeemmoonnssttrraattee  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  

iinntteerrpprreettaattiioonn  sskkiillllss  bbyy::  
  
  

    ~~FFoorrmmuullaattiinngg  ccaatteeggoorriieess;;  
    ~~CCllaassssiiffyyiinngg  ddaattaa;;  
    ~~MMaakkiinngg  ccoommppaarriissoonnss..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
SSttuuddeennttss  ddeemmoonnssttrraattee  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  

eevvaalluuaattiioonn  sskkiillllss  bbyy::  
  
  

  ~~DDeetteerrmmiinniinngg  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  ssoouurrcceess;;  
  ~~AAsssseessssiinngg  llaanngguuaaggee  ffoorr  ccllaarriittyy;;  
  ~~JJuuddggiinngg  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  ssuuppppoorrtt..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
SSttuuddeennttss  ddeemmoonnssttrraattee  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  

iinnffeerreennccee  sskkiillllss  bbyy::  
  
  

  ~~CCoolllleeccttiinngg//qquueessttiioonniinngg  eevviiddeennccee;;  
  ~~DDeevveellooppiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  hhyyppootthheesseess;;  
  ~~DDrraawwiinngg  ccoonncclluussiioonnss..  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
  



  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
  

WWhheenn  ssttuuddeennttss  uussee  tthhee  
pprroocceessss  ooff  eelliimmiinnaattiioonn,,  

tthheeyy  aarree  pprraaccttiicciinngg  DDeedduuccttiioonn..  
  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  DDaavvee  RRiicchhaarrddssoonn’’ss  PPhhiilloossoopphhyy  110055  CCllaassss  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

  

WWhheenn  ssttuuddeennttss  aarree  ggiivveenn  ttrruuee  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aasskkeedd  ttoo  ffiigguurree  oouutt,,    

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhaatt’’ss  ggiivveenn,,  
  wwhhaatt  eellssee  mmuusstt  bbee  ttrruuee,,    

  tthheeyy  aarree  pprraaccttiicciinngg    
DDeedduuccttiioonn..  

  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  DDaavvee  RRiicchhaarrddssoonn’’ss  PPhhiilloossoopphhyy  110055  CCllaassss  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
  

WWhheenn  ssttuuddeennttss  aarree  aasskkeedd  ttoo  mmaakkee  
ggeenneerraalliizzaattiioonnss  oorr  pprreeddiiccttiioonnss,,  
tthheeyy  aarree  pprraaccttiicciinngg  IInndduuccttiioonn..  

  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  DDaavvee  RRiicchhaarrddssoonn’’ss  PPhhiilloossoopphhyy  110055  CCllaassss  

  
  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
IInn  bbootthh  22000033  aanndd  22000066,,  HHWWCC  ssttuuddeennttss  

ssccoorreedd  aabboouutt  eeqquuaall  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  mmeeaann  
ffoorr  ootthheerr  22--yyeeaarr  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss  iinn  

CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg..  

  

      
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  CCCCTTSSTT  ((FFAA  22000033  &&  22000066  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

IInn  bbootthh  22000033  aanndd  22000066,,    
HHWWCC  ssttuuddeennttss  aannsswweerreedd  aabboouutt    

1133  oouutt  ooff  3344  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  qquueessttiioonnss  
ccoorrrreeccttllyy..  

  
((CCoommppaarreedd  ttoo  aa  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  1144..7755  oouutt  ooff  3344))..  

  

        

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  CCCCTTSSTT  ((FFAA  22000033  &&  22000066  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

IInn  bbootthh  22000033  aanndd  22000066,,    
HHWWCC  ssttuuddeennttss  aannsswweerreedd  aabboouutt    

77..55  oouutt  ooff  1177  iinndduuccttiivvee  rreeaassoonniinngg  
qquueessttiioonnss  ccoorrrreeccttllyy..  

  
((CCoommppaarreedd  ttoo  aa  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  88..66  oouutt  ooff  1177))..  

  

        

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  CCCCTTSSTT  ((FFAA  22000033  &&  22000066  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

IInn  bbootthh  22000033  aanndd  22000066,,    
HHWWCC  ssttuuddeennttss  aannsswweerreedd  aabboouutt  

55..44  oouutt  ooff  1177  ddeedduuccttiivvee  rreeaassoonniinngg  
qquueessttiioonnss  ccoorrrreeccttllyy..  

  
((CCoommppaarreedd  ttoo  aa  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  ooff  66..11  oouutt  ooff  1177))..  

  

        

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  CCCCTTSSTT  ((FFAA  22000033  &&  22000066  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

AAfftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  
aasssseessssmmeenntt,,  4477%%  ooff  HHWWCC  ffuullll--ttiimmee  

ffaaccuullttyy  aatttteennddeedd  aa  wwoorrkksshhoopp  ttoo  lleeaarrnn  
aabboouutt  tteeaacchhiinngg  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  sskkiillllss  iinn  

tthheeiirr  ccllaassssrroooommss..  

  
        

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  
SSoouurrccee::  HHWWCC  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ((NNoovveemmbbeerr  22000066))  

  
 


