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Овој Опис на професија е изработен во рамки на проектите NBS Phase 2 и STE(A)M IT. Пилот-проектот за решенија засновани врз природата (NBS) беше инициран и финансиран од 
Генералниот директорат за истражување и иновации на Европската комисија, додека European Schoolnet ги надгледува водењето на разговорите и изработката на брошури за Опис на 
професии во рамки на областа на решенија засновани врз природата (NBS), со поддршка од VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Трудот претставен во овој документ, исто така, има 
добиено финансии од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската Унија преку проектот „STE(A)M IT“ (Договор за грант 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), координиран од European 
Schoolnet. Содржината на овој документ е исклучиво одговорност на организаторот и таа не ги претставува ставовите на Европската Унија, ниту на Извршната агенција за образование, 
аудиовизуелна дејност и култура, кои не се одговорни за начинот на кој би можеле да се користат дадените информации.  

 

Опис на професија: Научен истражувач во 

областа на решенија засновани врз природата  

Јас сум инженер за животна средина, доктор на науки во областа на биотехнологијата, и работам 

како научен истражувач во CIIMAR-Интердисциплинарниот центар за истражување на морето и на 

животната средина, во полето на решенија засновани врз природата (NBS). Исто така, сум 

визитинг професор на Универзитетот Сент Џозеф (Макао САР, Кина) и на Универзитетот на Порто 

(Португалија). Уште од самите почетоци, работам на интегрирање проекти поврзани со решенија 

засновани врз природата во различни контексти; Неодамна бев вклучена во проектите „Еколошка 

и интегрирана санитација-ECOSAN“, „Решенија засновани врз природата за почисто и побезбедно 

Макао“ и „COST Action CA17133 - Спроведување решенија засновани врз природата за создавање 

инвентивен циркуларен град.“ Имам учествувано и во неколку проекти поврзани со образование 

за одржливост. Членувам во Комората на инженери (Северен регион) како постар член и член на 

одбор, а ја извршувам и функцијата на потпретседателка на Националната португалска 

асоцијација за зелени кровови. Имам активна улога во образованието за животна средина, како и 

во ангажманите со здруженија, компании и општини поврзани со решенија засновани врз 

природата и активности за ублажување и адаптација кон климатските промени.   

 

 

Мојата работа како истражувач се фокусира на развојот на решенија засновани врз природата 

(NBS), како што се зелените кровови и ѕидови или изградените и пловечки блата, како одговор на 

општествените проблеми во согласност со Целите за одржлив развој (ЦОР). Освен тоа, решенијата 

засновани врз природата предвидуваат ефикасно искористување на ресурсите заради 

одржливост на териториите, но и како алатки за ублажување и адаптација кон климатските 

промени. Тоа подразбира „работење со природата“ во неколку димензии и поседување солидна 

основа во областа на STEM. Работам на интеграција на неколку програми за тестирање бизнис-

модели за технологии развиени во академската заедница. Имам три линии на дејствување 

поврзани со решенијата засновани врз природата: научно истражување, образование и соработка 

со здруженија. Јас соработувам со образовни институции, општини, компании и здруженија. 

Моето образование во областа на STEM ми помогна да стекнам вештини кои ми овозможија да 

постигнам високи резултати на патот којшто го избрав.  

 

Кристина Каљеирос (научен истражувач и професор, CIIMAR) 
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Отсекогаш сум имала интерес за предмети поврзани со животната средина и за динамиките и 

интеракциите во природата. Сакав да направам нешто добро за општеството, нешто што можам 

да направам со страст и радост. Мојата баба ми покажа што е инженерство на животна средина и 

ми ги покажа можните опции што можам да ги изберам по завршување на факултетот. Подоцна 

го открив светот на научното истражување работејќи на решенија засновани врз природата. 

Станав свесна за потенцијалот што стои пред мене од аспект на иновации, стекнување знаење и 

негово пренесување на другите преку соработка и подучување.  

 

 

Мојот вообичаен работен ден започнува со брифирање за тековните експерименти и проекти со 

колегите и студентите. Спроведувам голем број теренски кампањи за земање примероци од 

експериментални локации каде се спроведуваат решенија засновани врз природата (NBS), а јас 

работам во лабораторијата. Држам часови и предавања на универзитетот за решенија засновани 

врз природата, а посетувам и основни училишта каде работам на оваа тема со наставниците и со 

учениците. Честопати држам предавања за техничарите кои работат во општините, како и за 

пошироката јавност. Останатите активности вклучуваат состаноци со меѓународни партнери кои 

учествуваат во тековни проекти, следење на најновата научна литература и учество на 

меѓународни конференции. Исто така, ангажирана сум во неколку асоцијативни движења кои се 

поврзани со образованието за одржливост и работат на дисеминација на решенија засновани врз 

природата, како и решенија за ублажување и адаптација кон климатските промени.  

 

 

По завршување на средното образование, не знаев што да правам. Но мојата фасцинираност да 

ги разберам Земјиниот систем, антропогените влијанија и што би можело да се стори за тие да се 

сведат на минимум или да се избегнат, ме натера да студирам инженерство на животна средина. 

Бев на стажирање во Обединетото Кралство поврзано со фиторемедијацијата на контаминирани 

почви, што ми овозможи да увидам како е да се „работи со природата“ и колкав е потенцијалот 

на меѓународните искуства и моќта на соработката и размената на знаење. Потоа завршив 

докторски студии по биотехнологија на португалскиот Католички универзитет и две 

постдокторски програми за решенија засновани врз природата кои се применуваат во 

управувањето, третманот и повторната употреба на вода. Постојано се трудам да бидам во тек со 

најновите сознанија во науката и технологијата преку вмрежување и посета на напредни курсеви 

и конференции. Тоа ми овозможи холистички поглед кон Земјиниот систем и ми покажа како 

можам да придонесам за поодржлива иднина на општеството. Мојата кариера се движеше по 

ШТО ВЕ ИНСПИРИРАШЕ 

 

ВООБИЧАЕН РАБОТЕН ДЕН 

 

ОБРАЗОВНА И КАРИЕРНА ПАТЕКА 
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природата патот на интердисциплинарниот пристап каде природните науки, технологијата, инженерството и 

математиката (STEM) беа секогаш присутни и меѓусебно поврзани. 

 

 

Клучни вештини на професионално ниво 

Аналитички вештини: важно е да бидете во тек со најновите сознанија од вашето поле на 

истражување. Пожелно е добро владеење на аналитичките алатки и на анализата на податоци. 

Критичко размислување и одлични вештини за решавање проблеми се, исто така, задолжителни.  

Технички и инженерски вештини: Научните истражувачи во областа на решенија засновани врз 

природата треба да имаат практичен и директен пристап кон секојдневните предизвици со кои 

треба да се справат.    

Деловни вештини: на ниво на примена на решенија засновани врз природата, вештината за 

раскажување деловни приказни ми овозможи да ги зголемам во размер и да ги репродуцирам 

решенијата, односно да го доближам концептот до засегнатите страни и до носителите на одлуки. 

Добив и неколку почести и признанија за идеите развиени во однос на применливоста на 

решенијата засновани врз природата. 

Комуникација: клучот за успех е да се биде отворен за соработка со луѓето. За дисеминација на 

мојата работа и на моите истражувачки достигнувања, работев на развој на моите вештини за 

јавно говорење и за пишување.  

Информациска технологија: вештината за презентирање податоци преку компјутерска графика, 

исто така, е важна, особено кога треба да ги додадете вашите сознанија во технички извештаи, 

публикации и образовни ресурси. 

Управување: важно е да ја одржувате мотивацијата на вашите ученици и на вашиот тим. Освен 

тоа, вашето истражување треба да биде добро испланирано за да ги постигне предвидените 

резултати и максимално да ги искористи достапните ресурси.  

Маркетинг: во денешно време, стратешкото пласирање на науката преку различни канали 

(социјални медиуми, телевизија, дневни весници, итн.), како и во рамки на воспоставена мрежа, 

е многу важно за дисеминација на вашите научни достигнувања. Тоа треба да се изврши на начин 

кој е инклузивен, пристапен и разбирлив за сите.   

Лични и социјални вештини: 

Мотивираност и издржливост:  истражувачот во областа на решенија засновани врз природата 

мора да биде мотивиран и издржлив при појава на проблеми, како и да има сила да продолжи 

кога нештата не одат според планираното.  

Љубопитност и креативност: важно е да имате отворен ум кон нови откритија и да ја користите 

креативноста за да дојдете до иновативни решенија. 

Дух на тимска работа: само преку соработка и тимска работа, водејќи се од етиката, можат идеите 

да се преточат во практика и да профункционираат.  

КЛУЧНИ ВЕШТИНИ 
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природата Самодисциплина: работната дисциплина и високото ниво на организираност ќе ви овозможат да 

спроведете интердисциплинарна работа во практика.   

Продуктивност и одговорност: висока продуктивност и извонредни истражувања се постигнуваат 

кога сте посветени на вашата работа.  

Иницијатива: како научен истражувач во областа на решенија засновани врз природата, јас треба 

да бидам проактивна во размислувањето и во осмислувањето решенија за справување со 

општествените предизвици и потреби во согласност со Целите за одржлив развој (ЦОР).  

 

 

Некој со вештини како моите може да работи во академската сфера, како наставник или 

истражувач; во консултантски фирми кои обезбедуваат совети и услуги за образование за животна 

средина и образование за одржливост; во приватниот сектор како експерт за биотехнологија и 

инженерство на животна средина; во јавниот или во приватниот сектор во областа на 

стопанисување со води, третман на цврст отпад и зачувување и рехабилитација на екосистемот – 

од спроведување до оперативни аспекти и аспекти на одржување; во локалните општини 

работејќи на прашања поврзани со животната средина; и во областа на стратешко планирање 

мерки за ублажување и адаптација кон климатските промени.  

 

 

Кога во склоп на научноистражувачката работа работите на решенија засновани врз природата, 

мора да имате интердисциплинарен пристап затоа што „работата со природата“ изискува 

холистичка перспектива. Па така, големиот предизвик се состои во тоа да се справите со 

различните основи, знаења и мислења со цел развој и проучување решенија. Освен тоа, 

научноистражувачката работа претставува предизвик и поради големата неизвесност во однос на 

резултатите од експериментите и пробите, иако токму тоа ја прави да биде возбудлива и 

фасцинантна. Имаш чувство дека придонесуваш за нешто корисно и значајно. 

 

 

Доколку сакате да откриете што да правите по завршување на средното образование, односно на 

какви студии да се насочите, треба да погледнете кон своето внатрешно јас и да се обидете да 

откриете со што сакате да се занимавате, што ви причинува радост и за што имате страст. На овој 

начин може да размислите за тоа како може да придонесете за подобар свет и да оставите свој 

белег. Бидете љубопитни, со отворен ум, и што е најважно, разговарајте со луѓе од различни 

професии. На тој начин, ќе стекнете повеќеаспектна слика за различните патеки и кариери, што ќе 

МОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА 

ПРЕДИЗВИЦИ 

ВАШИОТ СОВЕТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
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природата ви помогне да го најдете својот пат. Секој пат кога вашето училиште ќе организира дебати, 

предавања, или пак кога ќе има посетители, искористете го тоа како можност да се запознаете со 

други реалности и да добиете увид во она што се случува во светот. Секогаш верувајте во своите 

соништа и направете ги реалност. 

 

 

Во секоја можна прилика, потрудете се вашите ученици/деца да се запознаат со разни 

професионалци кои работат во различни области, со цел тие да можат да го увидат широкиот 

спектар на можности што им стојат на располагање. 

Бидете активни во идентификување на нивните потенцијали, поддржете ги и водете ги низ целиот 

процес, и извлечете го најдоброто од нив. Освен тоа, важно е да ги охрабрите да вложуваат во 

своето образување, образование и развој на вештини. Доколку им се даде можност, ќе можат да 

се запознаат себеси подобро и ќе бидат сигурни во иднината што ја одбрале. 

 

 

Профил на Кристина Каљеирос: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Јавно предавање за решенија засновани врз природата за вода во градовите: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Акција на „COST“ за циркуларни градови и решенија засновани врз природата: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Решенија засновани врз природата за управување со вода и унапредување на 

екосистемските услуги: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-

for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (португалска Национална асоцијација за зелени кровови): https://www.greenroofs.pt/ 

Проширувачко интердисциплинарно образование за одржливост (WISE): http://wiseproject.info/ 

Партнерство за одржлив развој и социјална иновација (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Учење за геоетички исходи и свесност (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

ВАШИОТ СОВЕТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/
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Преводот е извршен од страна на Scientix, финансиран од Програмата на Европската Унија за 

истражување и иновации „Хоризонт 2020“ – проект Scientix 4 (Договор за грант бр. 101000063), 

координиран од European Schoolnet (EUN). Содржината на овој документ е исклучиво одговорност 

на организаторот и таа не го одразува мислењето на Европската Комисија (ЕК). ЕК не е одговорна 

за употребата на информациите содржани во овој документ. 

 

 


