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Priimek / Ime
Naslov

Strani Primož
Križpot 172, 34018 Dolina (Italija)

E-pošta

primozstrani@libero.it

Državljanstvo

italijansko, slovensko

Datum rojstva

4. avgust 1976

Spol

moški

Delovne izkušnje
Obdobje

2012 →

Zaposlitev ali delovno mesto

Šolski ravnatelj

Glavne naloge in pristojnosti

Enotno upravljanje šolske ustanove; pravno zastopstvo; upravljanje finančnih virov in dobrin; direktna
odgovornost za doseganje rezultatov; upravljanje, koordiniranje in vrednotenje človeških virov;
organizacija šolskega dela po načelih izobraževalne učinkovitosti in uspešnosti; pristojnost za odnose
s sindikalnimi organizacijami.

Naziv in naslov delodajalca
Sedež službovanja
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

(Italijansko) Ministrstvo za šolstvo, raziskovanje in univerzo
Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan, Vrdelska c. 13/2, 34128 - Trst
Vodenje javne ustanove
2011 - 2012

Zaposlitev ali delovno mesto

Uradnik

Glavne naloge in pristojnosti

Administrativno upravljanje učnega osebja nižjih in višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v
tržaški pokrajini

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

(Italijansko) Ministrstvo za šolstvo, raziskovanje in univerzo
Deželni šolski urad – Urad za šole s slovenskim učnim jezikom
ul. Ss. Martiri 3, 34100 - Trst
Šolska uprava
2006 - 2011

Zaposlitev ali delovno mesto

Raziskovalec

Glavne naloge in pristojnosti

Pedagoško raziskovanje, strokovno spopolnjevanje učnega osebja, inovacijski procesi v šolskem
sistemu, čezmejno sodelovanje, učenje jezikov, medkulturnost.

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

Državna agencija za razvoj šolske avtonomije
Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino
ul. Cantù 10, 34100 Trst (Italija)
Izobraževanje
2000 - 2006

Zaposlitev ali delovno mesto

Osnovnošolski učitelj

Glavne naloge in pristojnosti

Učitelj tujega jezika (angleščina)

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
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Didaktično ravnateljstvo pri Sv. Ivanu
ul. Caravaggio 4, 34128 Trst (Italija)
Izobraževanje
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Obdobje

1997 - 2000

Zaposlitev ali delovno mesto

Vzgojitelj predšolskih otrok

Glavne naloge in pristojnosti

Oddelčni vzgojitelj

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Občinski otroški vrtec Dijaški dom
ul. Ginnastica 72, 34100 Trst (Italija)
Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in
kompetence
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Obdobje
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in
kompetence
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

2009
Diploma 2. stopnje – Laurea magistrale
Program za začetno izobraževanje profesorjev pedagogike, filozofije, psihologije in zgodovine na
višjih srednjih šolah
Fakulteta za edukacijske vede (Univerza v Trstu)
ul. Tigor 22, 34100 Trst (Italija)
ISCED 6

1995
Matura
Državni izpit višje srednje šole eksperimentalne smeri "Pedagoški licej"
Pedagoški licej Anton Martin Slomšek (Licej)
ul. Caravaggio 4, 34128 Trst (Italija)
ISCED 3A

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

Slovenščina

Drugi jezik(i)

Razumevanje

Samoocenjevanje
Evropska raven (*)

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorjenje
Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

Italijanščina

C2

Usposobljeni
uporabnik

C2

Usposobljeni
uporabnik

C2

Usposobljeni
uporabnik

C2

Usposobljeni
uporabnik

C2

Usposobljeni
uporabnik

Angleščina

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

Nemščina

B1

Samostojni
uporabnik

B1

Samostojni
uporabnik

A2

Osnovni
uporabnik

A2

Osnovni
uporabnik

A2

Osnovni
uporabnik

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence
Organizacijska znanja in kompetence

Računalniška znanja in kompetence
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Dobra sposobnost dela v timu in širši skupini.
Izkušnje pri organizaciji seminarjev, simpozijev in kongresov, tudi z mednarodno udeležbo.
Vodenje delovnih in raziskovalnih skupin. Izkušnje kot deželni referent vsedržavnih inovacijskih
projektov.
Poglobljeno znanje paketa MS Office, napreden uporabnik programov za grafično obdelovanje in
orodij za obdelovanje zvoka in slike. Osnovno znanje pri urejanju in oblikovanju spletnih strani
(grafični editing) in upravljanju računalniških omrežij (LAN in WLAN). Izkušnje pri oblikovanju in
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upravljanju spletnih platform (EUN Community – European Schoolnet; For docenti – Indire; PuntoEdu
in EduLab – Indire)
Umetniška znanja in kompetence

Vozniško dovoljenje

Poglobljeno znanje na področju fotografskih tehnik in tehnik post-editinga. Osnovna glasbena
izobrazba.
A, B

Dodatni podatki Publikacije in sodelovanje na strokovnih posvetih:
2007 - Tehnično uredil strokovno publikacijo "Šest poučevalnih modelov...", ki je izšla pri nekdanjem
Deželnem zavodu za pedagoško raziskovanje IRRE.
2008 - Na povabilo Italijanskega pedagoškega inštituta iz Bocna predaval na mednarodnem posvetu
"Interculturalmente" na temo: nove perspektive šolstva v slovenskem učnem jeziku v Italiji.
2009 - Na povabilo univerze "Fryske Accademy" predaval na mednarodnem posvetu "Developments
in the curriculum of language teaching and learning, at primary school level and in secondary
education", ki je potekal v mestu Leeuwarden (NL), s prispevkom "The Slovene Minority in Italy and its
School: Facing the Changes of the Last Twenty Years".
Povzetek predavanja je objavljen v zborniku http://www.mercator-network.eu/conferences/2009September-17-18/booklet (dostopno 10. junija 2011)
2010 - sodeloval kot eden izmed avtorjev pri pripravi učbenika ZZZ.ZGO.ZEM.1.R za zgodovino in
zemljepis v prvih razredih slovenskih osnovnih šol v Italiji
2010 - Sodeloval s strokovnim prispevkom Meja, jezik in manjšinsko šolstvo (State-Border, Language
and Minority Schools) pri razširjeni izdaji Medkulturnega čezmejnega modula CROMO (izdala
Univerza v Celovcu), pri katerem sem bil tudi član uredniškega odbora.
2011 - Zbral in uredil strokovno monografijo "Odrasli in slovenščina: nasveti in predlogi za tečaje
slovenskega jezika in kulture na slovensko-italijanskem narodnostnem območju" (ISBN 978-88906037-3-0)
2011 - Zbral in uredil strokovno monografijo "Šola na obronkih slovenščine" (ISBN 978-88-906037-61)
2011 - sodeloval kot zunanji sodelavec pri pripravi učbenika ZZZ.ZGO.ZEM.2.R za zgodovino in
zemljepis v drugih razredih slovenskih osnovnih šol v Italiji
2012 – Na povabilo Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI) in Univerze v Vidmu
predaval na poletnem mednarodnem kampusu za podiplomske študente edukacijskih ved o aktualnih
temah slovesnkega šolstva v Italiji.
2013 – Na povabilo Zavoda za kulturo madžarske narodnosti iz Lendave sodeloval na mednarodni
znanstveni konferenci Modeli, značilnosti in težave manjšinskega šolstva v Slovenji in širšem prostoru
s prispevkom »Učitelji, učenci in jeziki v slovenskih šolah v Italiji«.

Članstvo in sodelovanje v projektnih skupinah
2005 – 2006 Član delovne skupine za eksperimentalno uvajanje Jezikovnega listovnika za otroke
»Moja prva jezikovna mapa« pri Deželnem zavodu za pedagoško raziskovanje v Trstu.
2006 - 2007 - Član projektne skupine LAP - Lingue in ambiente multilingue, v sklopu katere so se
vrstila študijska srečanja učiteljev in univerzitetnih strokovnjakov iz Italije, Avstrije in Slovenije z
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namenom, da bi izostrili osnovne kompetence, ki jih potrebuje učitelj v večkulturnem okolju.
2006 - 2007 Član ožje projektne skupine CROMO – Deželni zavod za pedagoško raziskovanje v
sodelovanju z ZRSŠ in Pedagoško akademijo Univerze v Celovcu.
2006 - 2009 Zunanji član nacionalne komisije za Evropsko jezikovno priznanje pri Cmepius-u.
2007 – Član deželnega omizja za uvajanje novega kurikuluma »Indicazioni per il curricolo« za prvi
cikel izobraževanja.
2008 - 2011 Koordinator in član projektne skupine pri naslednjih vsedržavnih projektih, ki jih je izvajala
Državna agencija za razvoj šolske avtonomije:
Šolski turizem: deželni koordinator vsedržavnega projekta Sulle orme di ...;
uvajanje multimedijskih tabel – član projektne skupine LIM;
intenzivno uvajanje tehnoloških inovacij v didaktiki: član projektne skupine Cl@ssi 2.0;
izobraževanje: član vsedržavnega uredništva FOR Docenti – Lingue;
poklicna orientacija: član projektne skupine za Furlanijo Julijsko krajino
deželni koordinator nacionalnega monitoringa projektov delovne prakse (Alternanza scuola-lavoro in
Terza area);
deželni koordinator nacionalnega monitoringa programov izobraževanja odraslih (Istruzione degli
Adulti).
2008 – 2011 Član ožje projektne skupine CROMO II – Državna agencija za razvoj šolske avtonomije v
sodelovanju z ZRSŠ in Pedagoško akademijo Univerze v Celovcu
Od leta 2008 - Član deželnega Strokovno-znanstvenega sveta za delovno prakso (Alternanza scuolalavoro).
2009 – 2010 Deželni koordinator vsedržavnega inovacijskega projekta Innovadidattica.
2009 – 2012 Koordinator delovne skupine in (2009 →) član znanstveno strokovnega sveta pri
uvajanju slovenščine kot obveznega drugega tujega jezika na nižji srednji šoli z italijanskim učnim
jezikom.
2009 - 2011 Koordinator delovne skupine v sklopu raziskovalnega projekta Učenci vrtcev in šol s
slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini, ki jim je slovenščina drugi ali tuji jezik: metodološki
in didaktični vidiki
2009 - 2011 Koordinator delovne skupine v sklopu raziskovalnega projekta Usposabljanje učiteljev, ki
vodijo tečaje slovenskega jezika in kulture za odrasle
Od leta 2010 - redni član nacionalne komisije za Evropsko jezikovno priznanje pri Cmepius-u
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