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Ez a bemutató az NBS projekt 2. fázisa, valamint a STE(A)M IT projekt keretében került kidolgozásra. Az NBS kísérleti projektet az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága hívta életre 
és finanszírozta. Az interjúk lebonyolítását és a szakmai életpályák bemutatását a European Schoolnet végezte a VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en) támogatásával. A jelen dokumentumban 
bemutatott munkát részben az Európai Unió ERASMUS+ programján keresztül a European Schoolnet koordinációjában megvalósult STE(A)M IT projekt (támogatási megállapodás kódja: 612845-EPP-
1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD) finanszírozta. A dokumentum tartalmáért kizárólag a projekt szervezői felelősek, az sem az Európai Unió, sem az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség nézeteit nem képviseli, akik emiatt nem is tehetők felelőssé az itt publikált információk bárminemű felhasználásáért.  

 

Szakmai életpálya: Természetalapú megoldások 

kutatásával foglalkozó tudományos szakember  

Környezetmérnök vagyok. Biotechnológiából doktoráltam. A Portói Egyetem Interdiszciplináris 

Tengerészeti és Környezetvédelmi Kutatóközpontjában (CIIMAR) dolgozom tudományos 

munkatársként, és természetalapú megoldások kidolgozásával foglalkozom. A makaói Szent József 

Egyetemen és a Portói Egyetemen tanítok vendégelőadóként. Már a karrierem kezdetétől fogva sikerült 

nagyon különböző problémákra kidolgoznom természetalapú megoldásokkal fémjelzett projekteket. A 

legutóbbi projektjeim az alábbiak voltak: „Integrált szemléletű, ökológiai szennyvíz- és hulladékkezelés”, 

„Természetalapú megoldások egy tisztább és biztonságosabb Makaóért”, „COST projekt (CA17133): 

Természetalapú megoldások megvalósítása erőforrásgazdag, körforgásos városok létrehozása 

érdekében”. A fenntarthatóságra nevelés témájában is számos projektben részt vettem. A Mérnökök 

rendjének (Északi régió) szenior tagja és egyben igazgatósági tagja vagyok, továbbá a Portugál 

Zöldtetőszövetség alelnöke. Aktív szerepet vállalok a környezeti nevelésben, a természetalapú 

megoldásokban érdekelt egyesületekkel, cégekkel és önkormányzatokkal való együttműködésben, 

valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklésével és a felmerülő alkalmazkodási stratégiákkal 

kapcsolatban.   

 

 

Kutatásaim során természetalapú megoldások kidolgozásával foglalkozom, amelyek a fenntartható 

fejlődési célokkal összhangban választ nyújtanak a társadalom működése során felmerülő problémákra. 

Idetartoznak például a zöldtetős és a zöldfalas megoldások, a mesterséges vizes élőhelyek és az 

úszólápok. A természetalapú megoldások azt a célt szolgálják, hogy hatékonyan, a különböző területek 

fenntarthatóvá tétele érdekében használjuk fel az erőforrásokat, és eszközöket biztosítsunk a 

klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz, valamint a hatások mérsékléséhez. A munkavégzés 

során sok szempontból „együtt kell működni a természettel”, és erős MTMI (matematikai, 

természettudományos, műszaki és informatikai) alapokra van szükség. A különböző programokban 

olyan üzleti modelleket tesztelek, amelyeket az akadémikusok által kifejlesztett technológiák alapján 

építettek fel. Háromféle tevékenységet végzek a természetalapú megoldások vonatkozásában. Ezek a 

tudományos kutatás, az oktatás és a különböző szereplőkkel való kollaboráció. Oktatási intézményekkel, 

önkormányzatokkal, cégekkel, egyesületekkel működök együtt. Az MTMI tudásomnak köszönhetően 

rendelkezem azokkal a készségekkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a lehető legmagasabb szinten 

tudjam végezni a munkámat az általam választott területen.  

 

Cristina Calheiros (a CIIMAR tudományos kutatója és tanára) 
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Mindig is érdekeltek a környezeti tárgyak és a természetben megfigyelhető dinamikák és 

kölcsönhatások. Társadalmi szempontból jó, hasznos dolgot szerettem volna csinálni, amit örömmel, 

lelkesedéssel végezhetek. A nagymamám megismertetett a környezetmérnöki szakmával, és elmesélte, 

hogy milyen karrierutak közül választhatok egyetem után. Később már saját témámmal, a 

természetalapú megoldásokkal foglalkozva fedeztem fel a tudományos kutatás világát. Ráébredtem, 

hogy az együttműködések és a tanítás révén milyen nagy lehetőségek állnak előttem az innováció, az 

ismeretszerzés és az ismeretátadás területén.  

 

 

Első lépésként általában megbeszéljük a futó kísérleteink és projektjeink állását a munkatársakkal és a 

diákokkal. Sok olyan programban vagyunk benne, amelyben mintákat gyűjtünk a természetalapú 

megoldásokkal kísérletező helyszínekről. Ezeket aztán a laboratóriumban elemzem. Egyetemi 

kollokviumokat és szemináriumokat tartok a természetalapú megoldásokról, és általános iskolákba is 

eljárok együttműködni a témában a pedagógusokkal és a diákokkal. Szintén gyakran tartok kurzusokat 

az önkormányzatoknál dolgozó műszaki szakemberek és általában a széles nagyközönség számára. 

További fontos tevékenységek a futó projektekben részt vevő nemzetközi partnerekkel való 

megbeszélések, a szakirodalom követése és a nemzetközi konferenciákra való ellátogatás. Több 

mozgalomnak is a tagja vagyok, amelyek a fenntarthatóságra nevelést, a természetalapú megoldásokkal 

kapcsolatos információk terjesztését, valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklését és adaptációs 

stratégiák kidolgozását célozzák.  

 

 

A középiskola elvégzését követően nem tudtam, hogy milyen irányba induljak. Nagyon érdekelt viszont 

a Föld mint rendszer témája, az emberi tevékenység hatása a bolygóra, illetve hogy mit tehetünk annak 

érdekében, hogy minimalizáljuk ezt a hatást, ezért végül környezetmérnöki szakra mentem. Az Egyesült 

Királyságban voltam gyakorlaton, ahol a szennyezett talajok fitoremediációjával foglalkoztam, és képet 

kaptam arról, hogy milyen is „együtt dolgozni a természettel”, nemzetközi tapasztalatokat szerezni, 

kollaborálni, és megosztani egymással az ismereteinket. A Portugál Katolikus Egyetemen doktoráltam 

biotechnológiából, amelyet követően két posztdoktori képzést is tartottam a természetalapú 

megoldások, konkrétan a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a víz újrahasznosításának témájában. 

Kapcsolatépítéssel és szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel érem el, hogy 

mindig naprakész legyek a tudományterület és a különböző technológiák újdonságaival kapcsolatban. A 

pálya, amit választottam, segített abban, hogy holisztikusan tekintsek a Földre mint rendszerre, és hozzá 

tudjak járulni ahhoz, hogy fenntarthatóbbá tegyük az emberiség jövőjét. A szakmai pályám az 
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interdiszciplináris megközelítés köré szerveződött, amelyben az MTMI (matematikai, 

természettudományos, műszaki és informatikai) területek egymással összefonódva jelennek meg. 

 

 

A szakmai szempontból legfontosabb képességek 

Elemzőkészség: Fontos, hogy követni tudjuk a kutatási területünket érintő legfrissebb eredményeket. 

Célravezető, ha magas szinten értünk az analitikai eszközök használatához és az adatelemzéshez. A 

kritikai gondolkodásra és a problémamegoldásra vonatkozó készségek is megkerülhetetlenek.  

Technikai-műszaki készségek: A természetalapú megoldásokkal foglalkozó tudományos kutatóknak 

gyakorlatiasan kell hozzáállniuk a napi munka során felmerülő kihívásokhoz.    

Üzleti készségek: A természetalapú megoldások alkalmazásában számomra nagy segítséget nyújtottak 

az üzleti készségek. Nagyban is el tudtam képzelni egy-egy megoldás működését, és el tudtam adni az 

ötletet a döntéshozóknak és a különböző érintetti csoportoknak. Számos díjat és elismerést kaptam a 

természetalapú megoldások alkalmazására vonatkozó ötletek kifejlesztéséért. 

Kommunikáció: A siker kulcsa, hogy legyünk nyitottak a másokkal való együttműködésre. Az volt a 

célom, hogy minél jobban be tudjam mutatni a munkámat és a kutatásaim előrehaladását, ezért 

tudatosan fejlesztettem retorikai és íráskészségemet.  

Információs technológia: Azzal is fontos tisztában lenni, hogyan jelenítsük meg az adatokat a 

számítógépen, különösen akkor, ha eredményeinket szakmai jelentésekben, publikációkban vagy 

oktatási segédanyagokban szeretnénk vizualizálni. 

Projektvezetés: Elengedhetetlen, hogy motiválni tudjuk a diákjainkat és a csapatunk többi tagját. Úgy 

kell megtervezni a kutatást, hogy el tudjuk érni a várt eredményeket, és a lehető legtöbbet hozzuk ki a 

rendelkezésre álló erőforrásokból.  

Marketing: Manapság szintén nagyon fontos, hogy a tudományos ismeretterjesztés követelményének 

megfelelve többféle csatornán keresztül (a közösségi médiában, a televízióban, a sajtóban stb.) be 

tudjuk mutatni a tudományos eredményeinket a szélesebb nyilvánosság előtt, illetve a szakmai 

kapcsolathálónk tagjai számára. Fontos, hogy a tudománykommunikációban az inklúzió és a 

hozzáférhetőség elveit kövessük. A mondandónknak mindenki számára érthetőnek kell lennie.   

Személyes és szociális készségek: 

Motiváció és reziliencia:  A természetalapú megoldásokkal foglalkozó kutatóknak motiváltaknak kell 

lenniük, jól kell kezelniük, ha akadályokba ütköznek, és akkor is erőt kell meríteniük valahonnan a 

folytatáshoz, amikor nem a tervek szerint alakulnak a dolgok.  

Kíváncsiság és kreativitás: Fontos, hogy nyitottak legyünk az új felfedezésekre, és a kreativitásunkat 

bevetve próbáljunk innovatív megoldásokat találni a problémákra. 

Csapatszellem: Csak úgy tudjuk a gyakorlatba átültetni és ténylegesen megvalósítani az ötleteinket, ha 

megfelelő etikai elvek mentén együttműködünk, és csapatban dolgozunk.  

KULCSFONTOSSÁGÚ KÉSZSÉGEK 
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Önfegyelem: Kellő munkafegyelemmel és magas fokú szervezettséggel lehetővé válik, hogy a 

gyakorlatban is megvalósítsuk interdiszciplináris munkánk eredményét.   

Produktivitás és felelősségvállalás: Akkor van csak lehetőség magas szintű produktivitásra és kiváló 

kutatási eredmények elérésére, ha az ember valóban elkötelezett a munkája iránt.  

Kezdeményezőkészség: Természetalapú megoldásokkal foglalkozó tudományos kutatóként proaktívan, 

a fenntartható fejlődési célokkal összhangban kell gondolkodnom a társadalmi problémák és 

szükségletek lehetséges megoldásain.  

 

 

Az én készségeimmel el lehet helyezkedni az akadémiai világban akár az oktatás, akár a kutatás 

területén, konzultánsként is, aki tanácsadással és más szolgáltatásokkal segíti a környezeti nevelést és a 

fenntarthatóságra nevelést, esetleg a magánszektorban biotechnológiai szakértőként vagy 

környezetmérnökként, önkormányzatoknál környezeti problémákkal foglalkozó szakemberként, 

továbbá a klímaváltozás hatásainak mérséklésén és alkalmazkodási stratégiák kidolgozásán munkálkodó 

kutatóként, valamint a köz- vagy a magánszférában víztisztítással, szilárdhulladék-kezeléssel, az 

ökoszisztéma megőrzésével, illetve rehabilitációs feladatokkal foglalkozó projektekben, ahol az 

implementációtól elkezdve a működtetésen keresztül a karbantartásig a munkafolyamat számos 

pontjában részt vehetünk.  

 

 

Aki tudományos kutatóként természetalapú megoldásokkal foglalkozik, annak interdiszciplináris 

megközelítéssel kell rendelkeznie, a „természettel való együttműködés” ugyanis holisztikus szemléletet 

követel meg. Az egyik nagy kihívás ezért az, hogy sokféle különböző háttérismeretet, tudásanyagot és 

véleményt kell ötvözni ahhoz, hogy ki tudjunk dolgozni és meg tudjunk vizsgálni egy-egy megoldási 

javaslatot. Emellett azért is kihívásokkal teli a tudományos kutatásban dolgozni, mert gyakran nagy fokú 

bizonytalanság veszi körül a kísérletek és a tesztprojektek eredményeit, habár azt is mondhatnánk, hogy 

pont ettől lesz érdekes és izgalmas a munka. Jó érzés tudni, hogy nap mint nap valami hasznos és 

értelmes dologgal foglalkozom. 

 

 

Aki éppen most végezte el a középiskolát, és azon gondolkodik, hogy milyen területen tanuljon tovább, 

annak mindenekelőtt azt tanácsolnám, hogy fordítsa befelé a figyelmét, és próbálja megállapítani, miket 

szeret csinálni, mik lelkesítik, milyen dolgok okoznak örömet a számára. Ezzel a módszerrel tudjuk a 

legbiztosabban meghatározni, hogyan tudunk hozzájárulni a világ jobbá tételéhez, és hogyan tudunk 

SZAKMAI LEHETŐSÉGEK 
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nyomot hagyni magunk után. Kíváncsian, nyitottan kell hozzáállni a kérdéshez, és sok különböző 

területen dolgozó emberrel érdemes beszélni. Ilyenformán egymástól eltérő nézőpontokat ismerhetünk 

meg a választható karrierutakkal és pályákkal kapcsolatban, ami nagy segítséget nyújthat a 

döntéshozatalban. Az iskolában szervezett beszélgetések, előadások, a meghívott vendégek jó 

lehetőséget nyújthatnak arra, hogy betekintést nyerjünk mások mindennapjaiba, és megtudjuk, mi is 

történik a világban. Mindig higgyük az álmainkban, és valósítsuk is meg őket! 

 

 

Próbáljuk meg minél több, különböző területen dolgozó emberrel megismertetni a 

diákjainkat/gyerekeinket, hogy az előttük álló lehetőségek teljes tárháza megnyíljon előttük! 

Figyeljünk oda rá, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, támogassuk őket a folyamatban, és hozzuk 

ki a legjobbat belőlük! Arra is fontos bátorítani őket, hogy fektessenek be a formatív éveikbe, és 

foglalkozzanak a tanulással, a készségfejlesztéssel. Ha lehetőséget biztosítunk rá, akkor nagyobb 

önismeretre fognak szert tenni, és magabiztosabbak lesznek azzal kapcsolatban, hogy milyen jövőt 

választanak maguknak. 

 

 

Cristina Calheiros profilja: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Nyilvános előadás a városi vízgazdálkodásban alkalmazható természetalapú megoldásokról: 

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

A körforgásos városok és a természetalapú megoldások témájában folytatott COST projekt: 

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

CIIMAR – Természetalapú megoldások a vízgazdálkodásban és az ökoszisztéma-szolgáltatások 

népszerűsítésében: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-

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

A Portugál Zöldtetőszövetség: https://www.greenroofs.pt/ 

A WISE projekt (Widening Interdisciplinary Sustainability Education = Széles körben elérhetővé tenni az 

interdiszciplináris fenntarthatóságra nevelést): http://wiseproject.info/ 

A PASSION projekt (Partnership for Sustainable Development and Social Innovation = Partnerség a 

fenntartható fejlődésért és a társadalmi innovációért): http://passion.civitas.edu.pl/  

A GOAL projekt (Geoethics Outcomes and Awareness Learning = Geoetikai eredmények és a 

tudatosság tanulása): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

TANÁCSOK PEDAGÓGUSOKNAK ÉS SZÜLŐKNEK 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

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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Az ebben a dokumentumban foglalt, a Scientix által készített fordítás az Európai Unió a European 

Schoolnet (EUN) által koordinált H2020 kutatási és innovációs programjának – Scientix 4 projekt 

(101000063 sz. támogatási megállapodás) – finanszírozásában jött létre. A dokumentum tartalmáért 

kizárólag a projekt lebonyolítói felelősek, az nem képviseli az Európai Bizottság nézeteit, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az itt közzétett információk bárminemű felhasználásáért. 

 

 

 


