
CV   for   Shruti   Bhide       
Personalia   

Navn:   Shruti   Bhide   
Adresse:   Kongsskogen   11,   1385   Asker   
Fødselsdato:   20.05.1986   
Statsborgerskap:   Indisk   
Sivilstatus:   Gift   
E-post:    shrutighinge@gmail.com   
Telefon:   +47   973   94   182 

 

Nøkkelkvalifikasjoner   NOKUT   godkjent   Lærer   med   variert   undervisningserfaring   og   
kompetansebakgrunn,   med   stor   interesse   for   å   undervise.   Jeg   anser   
meg   selv   som   en   sosial   og   positiv   person   som   er   strukturert   og   
resultatorientert.   Trives   godt   med   en   kombinasjon   av   samarbeid   og   
selvstendig   arbeid.   Behersker   følgende   språk;   Engelsk,   hindi   og   marathi  
godt   og   norsk   på   B1   nivå.   

Arbeidserfaring   

Januar   2021-   til   dd   

  
  
  

August   2020-   Dec   2020   
  
  
  

Sept.   2016   -   Sept.   2018   

  

Juni   2012   -   Okt   2015   

  

  

  

  
Juni   2011   -   Mai   2012   

  
  
  

Mars   2010-   Aug   2010   

Vikarlærer   på   Åssiden   videregående   skole     

Har   ansvar   for   matematikk   og   naturfag   undervisning   på   vg1,vg2.   Jeg  
underviser   på   forskjellige   avdelinger   i   fellesfag   inkludert   
studieforberedende   og   yrkesfaglig   klasser.   
Vikarlærer   på   barnetrinnet   i   Asker   Kommune    
Har   det   samme   ansvaret   som   elevenes   kontaktlærer   i   forhold   til   
planlegging,   vurdering,   foreldresamtaler   osv.   

Vikarlærer   på   barnetrinnet   i   Oslo   international   School   

Hadde   det   samme   ansvaret   som   elevenes   kontaktlærer   i   forhold   til   
planlegging,   vurdering,   foreldresamtaler   osv.   

Naturfaglærer   i   Jnana   Prabodhini   School,   5.-10.   klasse   
Pune,   India   

Underviste   i    naturfag   på   mellomtrinnet   og   biologi   i   ungdomsskolen,   i   en   
spesialskole   for   begavede   studenter   med   høyere   IQ.   Undervisningen   
var   en   blanding   av   forelesninger,   presentasjoner   og   opplæring   i   praktisk   
arbeid,   samt   ulike   teoretiske   og   praktiske   evalueringsteknikker.     

Lærer   i   Bharati   Vidyapeeth   English   School,   5.-10.   klasse   
Pune,   India   

Underviste   i   alle   realfagene   og   miljøvitenskap.   Var   opptatt   med   å   
oppfylle    læreplanens   mål   blant   annet   ved   laboratoriearbeid   kombinert   
med   teori.   

Lærer   i   Chate   Coaching   Classes,   videregående   skole   
Pune,   India   

Foreleste   i   biologi   for   studenter   i   vgs   og   veiledet   også   elever   på   Vgs   
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som   skulle   ta   en   nasjonal   test   for   inntak   til   medisinske   studier.   

Utdanning   
Juni   2014   -   Mai   2015     

  
Juni   2010   -   Mai   2011   

  

Juni   2006   -   Mai2009     

Juni   2003   -   Mai   2006     

Master   in   Education   (M.Ed),   University   of   Pune   
Pedagogikk   med   fordypningsoppgave   om   metodikk   i   
naturfagsundervisning.   

Bachelor   in   Education   (B.Ed),   University   of   Pune     
Lærerutdanning   med   naturfag   og   matematikk   som   fordypningsfag.   

Master   in   Biodiversity   (M.Sc),   University   of   Pune   

Bachelor   in   Microbiology   (B.Sc),   Shivaji   University   

Kurs   og   sertifisering   
Juni   2015   
  
  
  
  

Mai   2019   
  
  
  

Dec   2019   

CBSE   UGC   NET   ,   India   
( University   Grants   Commission,    National   Eligibility   Test    )   
Nasjonal   prøve   for   å   være   kvalifisert   for   professorstilling   for   
høyere   utdanning   (bachelor   eller   master)   i   pedagogikk     

  
Norskkurs   B1,   Kompetanse   Norge,   Oslo   
Lytteprøve   B2,   leseprøveB1,   Skriftlig   prøve   B1,   Muntlig   prøveB1   

  

Coding   Bootcamp(IT   kurs),   Full-stack   Utvikling,   Oslo   
Tre   måneders   kurs   som   dekker   både   front-   og   backend   utvikling   
med   programmeringsspråk   og   teknologier   som   HTML,   CSS,   
JavaScript,   JQuery,   Wordpress,   NodeJS,   API,   Git   /Github   osv   

Erfaring   fra     
frivillig   arbeid   
Nov   2019   -   Dec   2020   
  
  

Okt   2015   -   til   dd   

  
Women   In   Tech,   Oslo   
En   organisasjon   som   tilbyr   gratis   tekniske   workshops   og   konferanser.   
Står   for   enhet   på   tvers   av   mangfold.   
  

JP   Educational   Resource   center,   India   
Hjelper   til   med   å   lage   undervisningsressurser   som;   presentasjoner,   
videoer   og    artikler.   

Prestasjoner   
  

Jeg   har   utviklet   en   vitenskapelig   test   for   evaluering   av   'Scientific   
thinking   skills'   hos   skoleelever,   og   presenterte    arbeidet   på   en   nasjonal   
konferanse   om   'Man-making   education'   holdt   i   India   i   2013.   

Referanser   
Oppgis   ved   forespørsel.   


