
KLEIN ISD HIGH QUALITY TEACHING 
 
In Klein ISD, High-Quality Teaching supports the development 
of the Profile of a Learner by being… 
 
RELATIONSHIP DRIVEN 
 
Intentionally rooted in positive and productive relationships 
by... 
• Supporting the development of the whole learner 
• Building trust and a sense of security and belonging 
• Communicating and collaborating with others skillfully 
• Creating a culturally responsive and accepting 

environment 
 
RESULTS FOCUSED 
 
Relentlessly pursues student success by... 
• Ensuring high expectations for every student in both 

character and academics 
• Monitoring student progress and celebrating student 

growth 
• Providing targeted support that is responsive to student 

needs 
• Working interdependently in a thriving professional 

learning community that promotes collective efficacy 
 
 
 
INTENTIONALLY PERSONALIZED 
 
Thoughtfully tailors learning for each student's strengths, 
needs, and passions by... 
• Utilizing expertise to explore and create personalized 

student learning plans and pathways 
• Leveraging technology to innovate, connect, share, and 

enhance collaboration 
• Exchanging effective feedback in order to continuously 

improve and grow 
 
 
 
 
STUDENT OWNED 
 
Skillfully empowers student agency and enables voice and 
choice in learning by... 

GIẢNG DẠY CHẤT LƯỢNG CAO Ở KLEIN ISD  
 
Tại Klein ISD, Giảng Dạy Chất Lượng Cao hỗ trợ sự phát 
triển Đặc Điểm Học Sinh bằng cách...  
 
ĐỊNH HƯỚNG MỐI QUAN HỆ  
 
Chủ tâm đầu tư vào các mối quan hệ tốt đẹp và hữu 
ích bằng cách...  
• Hỗ trợ phát triển học sinh toàn diện  
• Tạo sự tin tưởng và ý thức an toàn và hòa nhập  
• Giao tiếp và hợp tác với những người khác một 

cách thành thạo  
• Tạo một môi trường đón nhận và phù hợp văn hóa  
 
CHÚ TRỌNG ĐẾN KẾT QUẢ 
 
Không ngừng hướng đến mục tiêu thành công của học 
sinh bằng cách...  
• Bảo đảm duy trì các yêu cầu cao đối với mọi học 

sinh, cả về tính cách và kết quả học tập  
• Giám sát tiến bộ của học sinh và đề cao sự phát 

triển của học sinh  
• Hỗ trợ có mục tiêu phù hợp với nhu cầu của học 

sinh  
• Làm việc độc lập trong một cộng đồng chuyên 

nghiệp và không ngừng phát triển, khuyến khích 
hiệu quả làm việc chung  

 
CHỦ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CÁ 
NHÂN  
 
Điều chỉnh phương pháp học tập sao cho phù hợp với 
các điểm mạnh, nhu cầu, và mối quan tâm của mọi học 
sinh bằng cách...  
• Vận dụng chuyên môn để tìm hiểu và lập kế hoạch 

cá nhân cũng như hướng phát triển phù hợp với 
từng học sinh  

• Đẩy mạnh đầu tư công nghệ để cách tân, kết nối, 
chia sẻ, và tăng cường hợp tác  

• Trao đổi ý kiến phản hồi hiệu quả nhằm không 
ngừng cải tiến và phát triển  

 
HỌC SINH CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN  
 
Tạo điều kiện hiệu quả cho học sinh chủ động thực 
hiện và tạo điều kiện để các em lên tiếng và có nhiều 
lựa chọn trong học tập bằng cách...  



• Fostering a classroom culture of risk-taking, innovation, 
and self-reflection 

• Providing engaging learning experiences driven by 
challenging, student centered goals 

• Building networks to enhance engagement, relevance, 
and global connectedness 

•  Inspiring a lifelong, insatiable desire to learn 
 
 
 
FOR MORE INFORMATION, VISIT: VISION.KLEIN/SD.NET 
 

• Khuyến khích một nền văn hóa lớp học mạnh dạn, 
sáng tạo, và tự rút kinh nghiệm  

• Mang đến những trải nghiệm học tập thú vị dựa 
trên các mục tiêu thách thức và chú trọng đến học 
sinh  

• Xây dựng các mạng lưới nhằm tăng cường sự tham 
gia, sự gắn bó, và kết nối toàn cầu  

•  Khuyến khích tinh thần không ngừng ham học hỏi 
suốt cuộc đời  

 
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY VÀO WEBSITE: 
VISION.KLEIN/SD.NET 
 

 

 

 

 


