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Kjo fletë karriere u hartua në kuadër të projektit të fazës 2 të ZMN-ve dhe projektit "STE(A)M IT". Projekti pilot i ZMN-ve u nis dhe u financua nga Drejtoria e Përgjithshme për Kërkim dhe Inovacion e 
Komisionit Evropian, ndërkohë që rrjeti "European Schoolnet" mbikëqyr procesin e intervistimit dhe krijimit të fletëve të karrierës lidhur me ZMN-të, me përkrahjen e kompanisë "VO EUROPE" 
(https://www.vo-group.be/en). Punimi që paraqitet në këtë dokument është financuar nga projekti "STE(A)M IT" i programit "ERASMUS+" të Bashkimit Evropian (marrëveshja për grante nr. 612845-
EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD) dhe koordinohet nga rrjeti "European Schoolnet". Lënda e dokumentit është përgjegjësi vetëm e organizuesit dhe nuk përfaqëson mendimin e Bashkimit 
Evropian ose të Agjencisë Ekzekutive për Fushën Arsimore, Audiovizuale dhe Kulturore, të cilët nuk janë përgjegjës për asnjë mënyrë në të cilën mund të përdoret informacioni që gjendet në dokument.  

 
Fleta e karrierës: Shkencëtarja që bën kërkime në 

fushën e zgjidhjeve të mbështetura te natyra  

Jam inxhiniere mjedisi me doktoraturë në bioteknologji. Punoj si shkencëtare hulumtuese në Qendrën 
Ndërdisiplinore për Kërkime Detare dhe Mjedisore (CIIMAR), në fushën e zgjidhjeve të mbështetura te 
natyra (ZMN). Jam profesoreshë e ftuar në Universitetin e Shën Jozefit (Makau SAR, Kinë) dhe në 
Universitetin e Portos (Portugali). Që në fillim, i kombinoja projektet që kishin të bënin me ZMN-të në 
kontekste të ndryshme. Kohët e fundit, jam marrë me projektet "Sanitimi Ekologjik dhe i Integruar—
ECOSAN"", "Zgjidhjet e mbështetura te natyra për një Makao më të pastër dhe më të sigurt" dhe "COST 
Action CA17133 - Zbatimi i zgjidhjeve të mbështetura te natyra për krijimin e një qyteti me ekonomi 
qarkulluese të pasur". Kam marrë pjesë edhe në disa projekte që kanë të bëjnë me edukimin për 
qëndrueshmërinë. Krahas këtyre, jam anëtare e vjetër dhe anëtare bordi e Urdhrit të Inxhinierëve 
(rajoni verior) dhe zëvendëspresidente e Shoqatës Kombëtare Portugeze të Çative të Gjelbra. Kam një 
rol aktiv në edukimin për mjedisin dhe në angazhimin me shoqatat, kompanitë dhe bashkitë, në lidhje 
me ZMN-të, dhe në marrjen e masave për pakësimin e ndryshimit klimatik dhe përshtatjen ndaj tij.   

 

 

Puna ime si studiuese është të përqendrohem te zhvillimi i zgjidhjeve të mbështetura te natyra (ZMN) 
si çatitë dhe muret e gjelbra ose ligatinat artificiale dhe pluskuese, me qëllim që t'u përgjigjemi 
problemeve shoqërore në përputhje me objektivat për zhvillim të qëndrueshëm (SDG—Sustainable 
Development Goals). Më tej, ZMN-të parashikojnë përdorimin efikas të burimeve për qëndrueshmërinë 
e territoreve dhe si mjete për përshtatjen ndaj ndryshimit klimatik dhe pakësimin e tij. Kjo, në shumë 
aspekte, ka të bëjë me "punën me natyrën" dhe nënkupton pasjen e një baze të shëndoshë njohurish 
në lëndët STEM. Unë integroj disa programe për të testuar modelet e biznesit për teknologjitë që 
zhvillohen nga akademikët. Kam tri linja masash që kanë të bëjnë me ZMN-të: kërkimi shkencor, edukimi 
dhe angazhimi me shoqatat. Bashkëpunoj me institucione arsimore, bashki e komuna, kompani dhe 
shoqata. Formimi im akademik në lëndët STEM më ka pajisur me shprehitë e nevojshme për të arritur 
rezultatet më të larta në karrierën që kam zgjedhur.  

 

Gjithmonë më kanë interesuar temat që kanë të bëjnë me mjedisin dhe me dinamikat dhe ndërveprimet 
në natyrë. Kam dashur të bëj diçka të mirë për shoqërinë: diçka që mund ta bëja me pasion dhe me 
kënaqësi. Gjyshja më tregoi se çfarë ishte inxhinieria e mjedisit dhe se cilat ishin karrierat që mund të 

Kristina Kalheirosi (Cristina Calheiros) (shkencëtare hulumtuese dhe profesoreshë, 
qendra "CIIMAR") 
 

PANORAMË E PËRGJITHSHME E PUNËS 
 

ÇFARË JU FRYMËZOI 
 



 
 Karrierat në fushat STEM dhe shprehitë e së 

ardhmes 
Fleta e karrierës: Shkencëtarja që bën 

      
 ndiqja pas përfundimit të studimeve universitare. Më vonë, zbulova botën e kërkimit shkencor, teksa 

merresha me zgjidhjet e mbështetura te natyra. Bëra realitet potencialin që kisha para, duke bërë 
inovacione, duke fituar njohuri dhe duke i përcjellë ato te të tjerët, nëpërmjet bashkëpunimit dhe 
mësimdhënies.  

 

 

Ditën e punës e filloj zakonisht duke u informuar me të dhënat më të fundit rreth eksperimenteve dhe 
projekteve që janë duke u realizuar në bashkëpunim me kolegët dhe nxënësit. Realizoj shumë fushata 
kampionimi në terren te vendet e eksperimenteve, ku zbatohen zgjidhjet e mbështetura te natyra. Punoj 
edhe në laborator. Jap orë mësimi dhe leksione rreth ZMN-ve në universitet dhe shkoj te shkollat fillore 
për të punuar me mësuesit dhe nxënësit në lidhje me këtë temë. Shpesh bëj edhe kurse për teknikët që 
punojnë në komuna dhe për publikun e gjerë. Merrem edhe me veprimtari të tjera, p.sh. takohem me 
partnerë ndërkombëtarë që marrin pjesë në projektet që janë në zhvillim e sipër, mësoj të rejat më të 
fundit nga literatura shkencore dhe marr pjesë në konferenca ndërkombëtare. Gjithashtu, merrem edhe 
me disa lëvizje bashkëshoqëruese që kanë të bëjnë me edukimin për qëndrueshmëri dhe jam duke 
punuar në drejtim të shpërndarjes së ZMN-ve dhe zgjidhjeve për pakësimin e ndryshimit klimatik dhe 
përshtatjen ndaj tij.   

 

 

Pasi mbarova shkollën e mesme, nuk dija çfarë të bëja. Por më magjepste dëshira për të kuptuar 
sistemin e Tokës, ndikimin e veprimtarisë njerëzore dhe gjërat që mund të bëheshin për të pakësuar 
ose shmangur këtë ndikim. Kjo dëshirë më bëri të studioja për inxhinieri mjedisi. Bëra një stazh në 
Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me fitodekontaminimin e dherave të ndotur, gjë që më mundësoi të 
krijoja një ide të përgjithshme lidhur me atë se si ishte "të punoje me natyrën" dhe lidhur me potencialin 
e përvojave ndërkombëtare dhe të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive. Më pas, bëra 
doktoraturën në bioteknologji në Universitetin Katolik Portugez. Pas doktoraturës, bëra dy trajnime për 
zgjidhjet e mbështetura te natyra, zgjidhje këto që zbatohen në menaxhimin, trajtimin dhe ripërdorimin 
e ujërave. Gjithmonë përpiqem të informohem me zbulimet më të fundit në fushën e shkencës dhe 
teknologjisë, nëpërmjet rrjetëzimit dhe pjesëmarrjes në kurse dhe konferenca të përparuara. Kjo më ka 
pajisur me një botëkuptim gjithëpërfshirës rreth sistemit të Tokës dhe më ka treguar edhe se si mund 
të kontribuoj unë në shoqëri për një të ardhme më të qëndrueshme. Në karrierën time, kam ndjekur 
një qasje ndërdisiplinore, ku shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika (lëndët STEM) ishin të 
pranishme dhe të ndërlidhura në çdo moment. 

 

 

DITA E ZAKONSHME E PUNËS 
 

STUDIMET & KARRIERA 
 

SHPREHITË KRYESORE 



 
 Karrierat në fushat STEM dhe shprehitë e së 

ardhmes 
Fleta e karrierës: Shkencëtarja që bën 

      
 Shprehitë kryesore në nivelin profesional 

Shprehitë analitike: Është e rëndësishme të jeni të informuar për zhvillimet më të fundit në fushën tuaj 
të hulumtimit. Është e nevojshme të zotëroni mirë mjetet analitike dhe analizimin e të dhënave. Të 
nevojshme janë edhe mendimi kritik, edhe aftësitë e shkëlqyera të zgjidhjes së problemeve.  

Shprehitë teknike dhe inxhinierike: Shkencëtarët që bëjnë kërkime lidhur me zgjidhjet e mbështetura te 
natyra duhet të ndjekin një qasje praktike dhe konkrete për të zgjidhur sfidat e përditshme që duhen 
trajtuar.    

Shprehitë afariste: kur është fjala për zbatimet e ZMN-ve, aftësia e rrëfimtarisë për qëllime afariste më 
ka mundësuar të përshkallëzoj dhe të shumëfishoj zgjidhet, duke e prezantuar si duhet konceptin 
përpara palëve të interesuara dhe vendimmarrësve. Gjithashtu, për shkak të ideve që kam zhvilluar 
lidhur me zbatueshmërinë e ZMN-ve kam fituar disa tituj dhe çmime nderi. 

Komunikimi: sekreti i suksesit është të jesh i hapur për të bashkëpunuar me njerëzit. Për ta shpërndarë 
punën time dhe përparimet në fushën e kërkimeve, kam përmirësuar edhe shprehitë e mia në të folurin 
publik dhe në shkrim.  

Teknologjia e informacionit: edhe aftësia për të menaxhuar të dhënat duke përdorur grafikë të krijuar 
me kompjuter është e rëndësishme, sidomos kur i vendos gjetjet e tua në raporte teknike, publikime 
dhe burime edukative. 

Menaxhimi: është e rëndësishme që nxënësit dhe anëtarët e ekipit të mos humbasin motivimin. Krahas 
kësaj, duhet ta planifikoni mirë kërkimin me qëllim që të arrini rezultatet e synuara dhe t'i shfrytëzoni 
sa më mirë burimet që keni në dispozicion.  

Marketingu: sot, komunikimi strategjik i gjetjeve shkencore në kanale të ndryshme (rrjete sociale, 
televizion, gazeta etj.) dhe brenda rrjetit të krijuar tashmë, është shumë i rëndësishëm për të 
shpërndarë arritjet tuaja shkencore. Kjo duhet të bërë në një mënyrë përfshirëse, të qassshme dhe të 
kuptueshme për të gjithë.   

Shprehitë personale dhe shoqërore: 

Motivimi dhe aftësia për të marrë veten:  kërkuesi në fushën e ZMN-ve duhet të jetë i motivuar dhe në 
gjendje të marrë veten pas dështimeve, të ketë fuqinë të vazhdojë përpara edhe kur gjërat nuk shkojnë 
sipas planeve.  

Kureshtia dhe aftësia krijuese: është e rëndësishme të jeni syçelë ndaj zbulimeve dhe të përdorni 
aftësinë krijuese për të gjetur zgjidhje novatore. 

Fryma e punës në ekip: e vetmja mënyrë për të vënë në jetë idetë dhe për t'i bërë ato të funksionojnë 
është të bashkëpunoni me të tjerët, në mënyrë etike, dhe të punoni në ekip.  

Disiplina vetjake: disiplina në punë dhe niveli i lartë i organizimit do t'ju mundësojnë të vini në praktikë 
punimet ndërdisiplinore.   

Prodhimtaria dhe përgjegjësia: prodhimtaria e lartë dhe hulumtimi me cilësi të shkëlqyer arrihen kur i 
përkushtoheni punës.  

Marrja e nismave: si shkencëtare kërkuese në fushën e zgjidhjeve të mbështetura te natyra (ZMN), më 
duhet të mendoj dhe të hartoj zgjidhje paraprakisht, për t'iu përgjigjur sfidave dhe nevojave shoqërore, 
në harmoni me objektivat për zhvillim të qëndrueshëm (SDG).  
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Dikush që ka aftësitë e mia mund të punojë në akademi, si mësues ose studiues; në studio konsultimesh, 
ku jep këshilla dhe shërbime lidhur me edukimin mjedisor dhe edukimin për qëndrueshmëri; në sektorin 
privat si ekspert i bioteknologjisë dhe inxhinierisë së mjedisit; në sektorin publik ose privat, ku mund të 
merret me menaxhimin e ujërave, trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe me detyra që kanë të bëjnë me 
konservimin dhe rehabilitimin e ekosistemit – duke përfshirë aspektet nga zbatimi dhe deri te vënia në 
punë dhe mirëmbajtja; në qeverinë lokale, ku merret me problemet e mjedisit; dhe në kuadrin e 
planifikimit strategjik për zvogëlimin e ndryshimit klimatik dhe për hartimin e strategjive për përshtatjen 
ndaj këtij ndryshimi.  

 

 

Kur punoni me zgjedhjet e mbështetura te natyra, në kuadër të hulumtimit shkencor, duhet të ndiqni 
një qasje ndërdisiplinore sepse, "për të punuar me natyrën" duhet ndjekur një pikëpamje 
gjithëpërfshirëse. Prandaj, sfida e madhe është si të trajtosh pikëpamjet, njohuritë dhe mendimet e 
ndryshme, me qëllim hartimin dhe studimin e një zgjidhjeje. Krahas kësaj, puna në fushën e kërkimit 
shkencor është sfiduese edhe sepse ekziston një nivel i lartë pasigurie lidhur me rezultatet e 
eksperimenteve dhe provave, edhe pse kjo është gjëja që e bën kërkimin shkencor kaq emocionues dhe 
magjepsës. Edhe vetë e kupton që po kontribuon në diçka të dobishme dhe kuptimplotë. 

 

 

Nëse po përpiqeni të zbuloni se çfarë doni të bëni pasi të mbaroni shkollën e mesme, çfarë studimesh 
të ndiqni, duhet të pyesni veten dhe të përpiqeni të gjeni se çfarë ju pëlqen të bëni, çfarë ju bën të 
gëzuar dhe se cilat janë gjërat për të cilat keni pasion. Në këtë mënyrë, mund të mendoni lidhur me 
mënyrën se si mund të jepni kontributin tuaj për një botë më të mirë dhe të lini shenjën tuaj në të. Jini 
kureshtarë, mendjehapur dhe, mbi të gjitha, flisni me njerëz që kanë formim e karrierë të ndryshme nga 
juaja. Kështu, do të pajiseni me vizione të ndryshme lidhur me shtigjet dhe karrierat e ndryshme, të cilat 
do t'ju ndihmojnë të gjeni vendin tuaj në botë. Sa herë që shkolla juaj organizon takime, leksione ose ka 
të ftuar, përdorini këto si mundësi për t'u njohur me realitete të tjera dhe të informoheni më në brendësi 
lidhur me gjërat që janë duke ndodhur në botë. Gjithmonë besoni në ëndrrat tuaja dhe bëjini ato 
realitet. 
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Sa herë që keni mundësi, mundohuni t'i prezantoni nxënësit/fëmijët me profesionistë të ndryshëm që 
punojnë në fusha të ndryshme, me qëllim që të kenë mundësi të shohin gamën e gjerë të karrierave që 
mund të ndjekin. 

Bëhuni aktiv në aspektin e identifikimit të potencialeve të nxënësve, përkrahini dhe udhëzojini ata nëpër 
të gjitha proceset dhe bëjini të japin maksimumin. Krahas kësaj, është e rëndësishme t'i nxisni që të 
investojnë në formimin, arsimimin dhe zhvillimin e shprehive të tyre. Nëse u jepet mundësia, ata do ta 
njohin më mirë veten dhe do të kenë besim në të ardhmen që zgjedhin. 

 

 

Profili i Kristina Kalheirosit (Cristina Calheiros): https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-
05F6 

Leksion publik për zgjidhjet e mbështetura te natyra për ujin në qytete: http://ise.usj.edu.mo/events-
calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Projekti "Veprimi për qytetet me ekonomi qarkulluese dhe për zgjidhjet e mbështetura te natyra" i 
COST-it: https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

Qendra "CIIMAR" – Zgjidhjet e mbështetura te natyra për menaxhimin e ujërave dhe nxitjen e 
shërbimeve të ekosistemit: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-
solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Shoqata Kombëtare Portugeze e Çative të Gjelbra): https://www.greenroofs.pt/ 

Zgjerimi i Edukimit Ndërdisiplinor për Qëndrueshmëri (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partneriteti për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion Shoqëror (PASSION): 
http://passion.civitas.edu.pl/  

Rezultatet e Gjeoetikës dhe Nxënia për Vetëdijesim (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

Përkthimi u mundësua nga programi "Scientix", me financim nga "Programi "H2020" për Kërkim dhe 
Inovacion" i Bashkimit Evropian: Projekti "Scientix 4" (marrëveshja për grante nr. 101000063), nën 
koordinimin e organizatës "European Schoolnet" (EUN). Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi 
vetëm e organizuesit dhe nuk përfaqëson mendimin e Komisionit Evropian (KE). KE-ja nuk është 
përgjegjëse në asnjë lloj mënyre për mënyrën se si mund të përdoret ky informacion. 
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