
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  

  
RReesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  mmoorree    
aaccttiivveellyy  eennggaaggeedd  ssttuuddeennttss  aarree,,  

tthhee  mmoorree  lliikkeellyy  tthheeyy  aarree  ttoo  lleeaarrnn,,  ttoo  
ppeerrssiisstt  iinn  tthheeiirr  ssttuuddiieess,,  &&  ttoo  aattttaaiinn    

tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  ggooaallss..  
    

      
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((““AAcctt  oonn  ffaacctt””  ssuuppppoorrttiinngg  mmaatteerriiaallss  ffoorr  SSPP22000055  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  
  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy    
ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  bbyy  eemmaaiill    

wwiitthh  tthheeiirr  iinnssttrruuccttoorrss    
tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

    
      

    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  
sseerriioouuss  ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwiitthh  aa    

ssttuuddeenntt  ooff  aa  ddiiffffeerreenntt  rraaccee  oorr  eetthhnniicciittyy  
tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      
    

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  
aasskkeedd  ttoo  mmaakkee  jjuuddggmmeennttss  aabboouutt  tthhee  
vvaalluuee  oorr  ssoouunnddnneessss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

aarrgguummeennttss,,  oorr  mmeetthhooddss    
tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  
aasskkeedd  ttoo  uussee  tthheeoorriieess  oorr  ccoonncceeppttss  iinn  
nneeww  ssiittuuaattiioonnss  oorr  ddeeaall  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  

pprroobblleemmss  tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  
sscchhoooollss  aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  

  
  
  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  rreeaadd  
uunnaassssiiggnneedd  bbooookkss  ffoorr  ppeerrssoonnaall  

eennjjooyymmeenntt  oorr  aaccaaddeemmiicc  eennrriicchhmmeenntt    
tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  
  



  

  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ffeeeell  
tthhaatt  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess  iinn  ccoolllleeggee  hhaavvee  

hheellppeedd  tthheemm  ddeevveelloopp  tthheeiirr      
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheemmsseellvveess    

  tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy    
ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthheeiirr  ccoolllleeggee    

eennccoouurraaggeess  ccoonnttaacctt  aammoonngg  ssttuuddeennttss  
ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunnddss  

  tthhaann  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  aabboouutt  aass  lliikkeellyy    
ttoo  ssaayy  tthheeiirr  ccoolllleeggee  hheellppeedd  tthheemm    

lleeaarrnn  ttoo  wwrriittee  cclleeaarrllyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  
  aass  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  aarree  aabboouutt  aass  lliikkeellyy    
ttoo  ssaayy  tthheeyy  hhaadd  ttoo  wwoorrkk  hhaarrddeerr  tthhaann  

eexxppeecctteedd  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr    
iinnssttrruuccttoorr’’ss  eexxppeeccttaattiioonnss    

aass  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  wwrriittee  aabboouutt  aass    
mmaannyy  ppaappeerrss    

aass  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr  sscchhoooollss    
aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
      
  
  

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

HHWWCC  ssttuuddeennttss  rraannkk  tthheeiirr    
rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  iinnssttrruuccttoorrss  aabboouutt    

tthhee  ssaammee  aass  ssttuuddeennttss  aatt  22--yyeeaarr    
sscchhoooollss  aaccrroossss  IIlllliinnooiiss  aanndd  tthhee  nnaattiioonn..  

  
  

((55..66  oouutt  ooff  77;;  77==HHiigghheesstt  rraattiinngg))  
  
      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrccee::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  
  

  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  

6655%%  ooff  HHWWCC  ffaaccuullttyy  rreeppoorrtt  tthhaatt  ssttuuddeennttss  
aasskk  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonnttrriibbuuttee    
ttoo  ddiissccuussssiioonnss  vveerryy  oofftteenn..  

  

3333%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  rreeppoorrtt  tthhaatt  
ssttuuddeennttss  aasskk  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonnttrriibbuuttee    

ttoo  ddiissccuussssiioonnss  vveerryy  oofftteenn..  

      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrcceess::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  &&  
  CCCCFFSSSSEE  ((SSPP  22000055  FFaaccuullttyy  SSuurrvveeyy  ooff  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt))  



  
DDiidd  yyoouu  kknnooww??  
  
  

5555%%  ooff  HHWWCC  ssttuuddeennttss  rreeppoorrtt  tthhaatt    
tthheeyy  nneevveerr  sskkiipp  ccllaassss..  

  

11%%  ooff  HHWWCC  ffaaccuullttyy  rreeppoorrtt  tthhaatt    
ssttuuddeennttss  nneevveerr  sskkiipp  ccllaassss..  

      

WWhhaaddddyyaa  KKnnooww??  

SSoouurrcceess::  CCCCSSSSEE  ((SSPP22000055  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt))  &&  
  CCCCFFSSSSEE  ((SSPP  22000055  FFaaccuullttyy  SSuurrvveeyy  ooff  SSttuuddeenntt  EEnnggaaggeemmeenntt))  

  

  
  
  

 


