Curriculum

Vitae

Cand. mag. i engelsk & historie

Siden januar 2011 har jeg undervist som barselsvikar i engelsk på Ørestad Gymnasium. Her har jeg fået bekræftet at undervisning er det jeg vil.
Mine styrker som underviser er sprogsans, tværfagligt overblik samt min
oprigtige interesse for at motivere mennesker til at lære nyt.
Udover min undervisning trækker jeg på erhvervserfaring som
selvstændig oversætter/sprogkonsulent samt en lang række metoder fra
mit frivillige forenings- og projektarbejde.

Tobias D. Bindslet
Jydeholmen 13a, st tv
2720, Vanløse
(+45) 23 81 55 22
twobias@gmail.com
http://tobias.bindslet.dk

2012

Uddannelse

Kompetencer

Pædagogiske kurser

Videreuddannelse på Ørestad Gymnasium

•
•
2011 •
2009

Mini-pædagogikum for årsvikarer & CL intro
MS-Kursus i elevaktiverende metoder
IT-didaktiske workshops & innovationsforløb

Cand. mag. i engelsk og historie
Humanistisk fakultet, Københavns Universitet
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IT-kompetencer
Udvikler

HTML, XML, CSS
Java, PHP, AS
SQL
Moscow ML, VBA

2007
2006

2003
2002

Bruger

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat

4. maj 1981

Bachelor i engelsk og historie
•
•
•

Oversættelse, sprogbeskrivelse, analyse,
Litteratur, samfundsforhold, globalisering,
Historisk metode, historiske hovedlinjer

Kurser ved datalogi

Datalotisk Institut, Københavns Universitet
2001
2000

Født

Speciale om spilbaseret sprogtilegnelse (12)
Funktionel og kognitiv sprogvidenskab
Samfundsfagligt projekt om ophavsret

Humanistisk fakultet, Københavns Universitet

Superbruger
Google Apps
MS/Open Office
CMS, LMS
Windows, Os X
WLAN, TCP/IP

•
•
•

•

Diskret matematik, funktionsprogrammering

cooperative learning
elevinddragelse
it-didaktik
innovation

metodebevidsthed
argumentation
formidling
analyse

historieforståelse
kommunikation
kulturforståelse
kritisk sans

problemløsning
basal modellering

Matematisk studentereksamen

Espergærde gymnasium & HF
• Matematik og engelsk på højt niveau
1997 • Datalogi og samfundsfag som valgfag

matematisk sans
almen dannelse
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Arbejde
Sprog

2012

Engelsklærer

Dansk som modersmål
Engelsk flydende
Fransk på begynderniveau
Tysk på begynderniveau

Ørestad Gymnasium

2011

Personlige
kompetencer

Lærenem – sætter mig ind
i nye emner og holder mig
ajour med ny viden
Struktureret – danner sig
overblik og klarlægger
sammenhænge på tværs
af enkeltområder .
Empatisk – ser problemer
fra flere vinkler og finder
gode kompromiser.

Interesser

Kulturformidling
Deltagerkultur
Fortælleteknik
Workshopmetoder

Værdier

Kompetencer

2011

•
•
•

4 engelskhold; 2 til afsluttende eksamener
Planlægning & afvikling af 2 studieture
Vejledning i AT- & SRP-projekter (EN & HI)

Selvstændig sprogrådgiver
Transmoglyf

•
•
•
•

Oversættelse af projektstyringsmanualen
PRINCE2 fra engelsk til dansk
Koordinering mellem korrekturlæsere, layouter,
forfattere og konsulenter
Oversættelse af adskillige andre teksttyper
Rådgivning om og kvalitetskontrol af adskillige
andre oversættelsesprojekter

2008

Studentermedhjælp
Center for Webbaseret Læring

2007

•
•

Konferenceafvikling af UCLE
Migration til ny online læringsplatform

Fritid

”Man kommer længst
med en positiv attitude.”

Ansvarlig for programpunkter for den internationale Knudepunkt der i 2011 foregik i Danmark

Lysdesign og teknisk produktion ved independent
teaterforestillinger på Krudttønden og Huset

Udvikling og afvikling af flere kurser og workshops i forbindelse med rollespil og teater, bl.a. om
fortælleteknik, spørgeteknik, workshop-metoder
og kreativ idéudvikling
Jurymedlem, aktivitetsansvarlig og medarrangør
på den danske spilkongres Fastaval siden 2005

Ugift, ingen børn

Digitalisering
Webformidling
Konferenceafvikling

Kompetencer

Frivilligt projekt- og foreningsarbejde

Civilstand

forretningsforståelse
kvalitetskontrol
projektstyring
koordinering
forhandling
mødeledelse
rådgivning
bogføring
research

2007

”De bedste resultater
opnås når alle inddrages
som aktivt deltagere.”

”En sag har altid flere
sider.”

vejledning
undervisning
samarbejde
personlig sparring

lysdesign
lysteknik
planlægning
projektledelse
kursusudvikling
undervisning
ideudvikling
kommunikation
feedback
projektarbejde
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