
 

 

 

Perspektyvios STEM karjeros ir įgūdžiai 

Karjeros aprašas: mokslininkas, tiriantis gamta 

pagrįstus sprendimus 

Šis karjeros aprašas parengtas vykdant Gamta pagrįstų sprendimų projekto antrą etapą ir STE(A)M IT projektą. Bandomąjį gamta pagrįstų sprendimų projektą inicijavo ir parėmė Europos Komisijos 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, o gamta pagrįstų sprendimų karjeros aprašų rengimą ir interviu ėmimą prižiūri Europos mokyklų tinklas, remiamas VO EUROPE (https://www.vo-
group.be/en). Šiame dokumente pristatomas darbas taip pat finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos projekto STE(A)M IT lėšomis (dotacijos sutartis 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-
PI-FORWARD), projektą koordinuoja Europos mokyklų tinklas. Už šio dokumento turinį atsako tik jo rengėjas; jis neatspindi Europos Sąjungos arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios 
įstaigos nuomonės, jos neatsako už jokį dokumente pateiktos informacijos panaudojimą.  

 

Karjeros aprašas: mokslininkas, tiriantis gamta pagrįstus 

sprendimus  

Esu aplinkos inžinierė, turiu biotechnologijų srities daktaro laipsnį ir dirbu mokslininke Tarpdalykiniame 

jūrų ir aplinkos tyrimų centre CIIMAR, nagrinėju gamta pagrįstus sprendimus. Taip pat esu Šv. Juozapo 

universiteto (Makao spec. adm. reg., Kinija) ir Porto universiteto (Portugalija) kviestinė profesorė. Nuo 

seno pritaikau gamta pagrįstų sprendimų projektus įvairiuose kontekstuose; neseniai dalyvavau 

projektuose „Ekologiškas ir integruotas nuotekų tvarkymas ECOSAN“, „Gamta pagrįsti sprendimai 

švaresniam ir saugesniam Makao“ ir „COST veiksme CA17133 – gamta pagrįstų sprendimų taikymas 

siekiant sukurti apsirūpinantį žiedinės ekonomikos miestą“. Taip pat esu dalyvavusi keliuose 

projektuose, susijusiuose su tvarumo ugdymu. Esu Inžinierių draugijos (Šiaurės regiono) vyresnioji narė 

ir valdybos narė, taip pat – Portugalijos nacionalinės žaliųjų stogų asociacijos viceprezidentė. Aktyviai 

įsitraukiu į aplinkosaugos švietimą ir bendradarbiauju su asociacijomis, bendrovėmis ir savivaldybėmis 

dėl gamta pagrįstų sprendimų, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos.   

 

 

Mano kaip tyrėjos pagrindinis darbas yra kurti gamta pagrįstus sprendimus, pavyzdžiui, žaliuosius stogus 

ir sienas arba dirbtines, plūduriuojančias šlapynes, kurie padėtų spręsti visuomenės problemas pagal 

darnaus vystymosi tikslus (DVT).  Ateityje gamta pagrįsti sprendimai turėtų padėti veiksmingai panaudoti 

išteklius, užtikrinant vietovių tvarumą, ir veikti kaip priemonės prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 

švelninti. Tai reiškia, kad reikia mokėti įvairiai „dirbti su gamta“ ir turėti tvirtą STEM žinių pagrindą. 

Tarpusavyje derinu kelias programas, leidžiančias išbandyti verslo modelius mokslo sukurtoms 

technologijoms. Turiu tris su gamta pagrįstais sprendimais susijusias veiklos kryptis: tai moksliniai 

tyrimai, švietimas ir bendradarbiavimas su asociacijomis. Bendradarbiauju su švietimo įstaigomis, 

savivaldybėmis, bendrovėmis ir asociacijomis. Išsilavinimas STEM srityje suteikė man įgūdžių, leidžiančių 

dirbti aukščiausiu lygiu kelyje, kurį pasirinkau.  

 

 

Visada domėjausi dalykais, susijusiais su aplinka ir gamtos dinamika bei ryšiais. Norėjau padaryti ką nors 

gero visuomenei, veikti tai, kuo galėčiau užsiimti su džiaugsmu ir užsidegimu. Močiutė man parodė, kas 

yra aplinkos inžinerija ir kokius kelius galėčiau pasirinkti baigusi universitetą. Vėliau atradau mokslinių 
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tyrimų pasaulį dirbdama su gamta pagrįstais sprendimais. Supratau, kokias plačias galimybes atveria 

inovacijų kūrimas, žinių įgijimas ir jų perdavimas kitiems bendradarbiaujant ir mokant.  

 

 

Įprasta mano darbo diena prasideda nuo vykdomų eksperimentų ir projektų aptarimo su kolegomis ir 

studentais. Dažnai važiuoju į bandymų vietas, kuriose įgyvendinami gamta pagrįsti sprendimai, rinkti 

mėginių ir dirbu laboratorijoje. Vedu užsiėmimus ir paskaitas apie gamta pagrįstus sprendimus 

universitete, šia tema pradinėse mokyklose dirbu su mokytojais ir mokiniais. Dažnai vedu kursus 

savivaldybėse dirbantiems specialistams ir plačiajai visuomenei. Taip pat susitinku su vykdomų projektų 

tarptautiniais partneriais, skaitau naujausią mokslinę literatūrą ir dalyvauju tarptautinėse 

konferencijose. Be to, dalyvauju keliuose tvarumo švietimo asociacijų judėjimuose, užsiimančiuose 

gamta pagrįstų sprendimų ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo būdų sklaida.  

 

 

Baigusi vidurinę mokyklą, nežinojau, kuo užsiimti. Tačiau noras suprasti Žemės sistemą, žmogaus veiklos 

poveikį ir tai, ką būtų galima padaryti norint jį sumažinti arba jo išvengti, paskatino mane studijuoti 

aplinkos inžineriją. Jungtinėje Karalystėje atlikau praktiką apie užteršto dirvožemio fitovalymą – tai 

padėjo man susidaryti įspūdį, ką reiškia „dirbti su gamta“, kokios yra tarptautinių patirčių galimybės ir 

kokia bendradarbiavimo bei žinių mainų galia. Vėliau Portugalijos katalikiškajame universitete 

apsigyniau biotechnologijos mokslų daktaro laipsnį ir atlikau dvi podoktorantūros stažuotes 

vandentvarkai, vandens valymui ir pakartotiniam vandens naudojimui taikomų gamta pagrįstų 

sprendimų srityje. Visada stengiuosi sekti mokslo ir technologijų naujienas bendraudama su kolegomis 

ir lankydama kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvaudama konferencijose. Visa tai leido man susidaryti 

bendrą Žemės sistemos vaizdinį ir parodė, koks galėtų būti mano indėlis visuomenėje siekiant tvaresnės 

ateities. Mano profesinis kelias buvo paremtas tarpdalykine prieiga, kur nuolat veikė ir pynėsi gamtos 

mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (STEM). 

 

 

Pagrindiniai profesiniai įgūdžiai 

Analitiniai įgūdžiai: 

 svarbu sekti savo tyrimų lauko naujienas.  Pageidautini geri analitinių priemonių taikymo ir duomenų 

analizės gebėjimai. Taip pat būtinas kritinis mąstymas ir puikūs problemų sprendimo įgūdžiai.  

Techniniai ir inžineriniai įgūdžiai: gamta pagrįstus sprendimus tiriantys mokslininkai turėtų gebėti patys 

praktiškai spręsti kasdienius iššūkius.    
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI 
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Verslas: prireikus taikyti gamta pagrįstus sprendimus, gebėjimas pasakoti istorijas versle leido man 

sprendimus įgyvendinti didesniu mastu, sėkmingai pristačius sumanymą suinteresuotosioms šalims ir 

sprendimų priėmėjams. Taip pat už idėjas, kaip pritaikyti gamta pagrįstus sprendimus, buvau įvertinta 

keliais apdovanojimais. 

Komunikacija: sėkmės receptas – nebijoti bendradarbiauti su žmonėmis. Tam, kad galėčiau populiarinti 

savo darbus ir tyrimų atradimus, taip pat tobulinau savo viešojo kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.  

Informacinės technologijos: taip pat svarbu gebėti tvarkyti duomenis kompiuterine grafika, ypač 

pridedant tyrimų rezultatus prie techninių ataskaitų, leidinių ir švietimo išteklių. 

Vadyba: svarbu palaikyti studentų ir komandos motyvaciją. Be to, jūsų tyrimai turėtų būti gerai 

suplanuoti, kad pasiektumėte numatytus rezultatus ir kuo geriau išnaudotumėte turimus išteklius.  

Rinkodara: šiais laikais strateginis informavimas apie mokslą įvairiais kanalais (socialiniuose tinkluose, 

televizijoje, laikraščiuose ir t. t.) ir užmegztame tinkle yra labai svarbus, norint paskleisti žinią apie savo 

mokslinę pažangą. Skelbtis reikėtų įtraukiai, kad žinios būtų prieinamos ir suprantamos kiekvienam.   

Asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai: 

Motyvacija ir atsparumas:  gamta pagrįstų sprendimų srityje dirbantis tyrėjas turi būti motyvuotas ir 

atsparus darbo trūkumams, turėti stiprybės nenuleisti rankų, kai kas nors nutinka ne taip, kaip planuota.  

Smalsumas ir kūrybiškumas: svarbu būti nusiteikusiam atrasti ką nors netikėta ir pasitelkti kūrybiškumą 

ieškant inovatyvių sprendimų. 

Komandinė dvasia: tik bendradarbiaujant ir dirbant komandoje laikantis etikos įmanoma išbandyti savo 

idėjas praktiškai ir jas įgyvendinti.  

Savidisciplina: darbo disciplina ir didelis organizuotumas leis imtis tarpdalykinio darbo.   

Produktyvumas ir atsakingumas: didelis našumas ir puikūs tyrimai pasiekiami tada, kai esi atsidavęs savo 

darbui.  

Iniciatyvumas: kaip gamta pagrįstus sprendimus tirianti mokslininkė, turiu pati aktyviai mąstyti ir kurti 

sprendimus, kurie atlieptų visuomenės poreikius ir jai tenkančius iššūkius, laikydamasi Darnaus 

vystymosi tikslų (DVT).  

 

 

Mano įgūdžių turintis žmogus gali dirbti aukštojo mokslo įstaigoje kaip dėstytojas arba tyrėjas, patarti ir 

teikti paslaugas, susijusias su aplinkosauginiu švietimu ir švietimu siekiant tvarumo, konsultacijų 

agentūrose, veikti privačiajame sektoriuje kaip aplinkosaugos biotechnologijos ir inžinerijos ekspertas, 

atlikti vandentvarkos, kietųjų atliekų tvarkymo ir ekosistemų išsaugojimo bei atkūrimo užduotis (nuo 

įgyvendinimo iki konkrečių veiklos ir priežiūros aspektų) privačiajame arba viešajame sektoriuje, padėti 

spręsti aplinkosaugos problemas vietos savivaldybėje ir rengti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 

švelninimo strategijas vykdant strateginį planavimą.  

 

KARJEROS GALIMYBĖS 
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Atlikdamas mokslinius tyrimus ir dirbdamas su gamta pagrįstais sprendimais, turi taikyti tarpdalykinę 

prieigą, nes „darbas su gamta“ reikalauja holistinio požiūrio. Todėl didysis iššūkis yra derinti įvairias 

patirtis, žinias ir nuomones rengiant ir tiriant kokį nors sprendimą. Be to, dirbti mokslinį darbą taip pat 

nelengva, nes susiduriama su dideliu eksperimentų ir bandymų rezultatų neužtikrintumu, kita vertus, 

būtent dėl to darbas toks įdomus ir žavintis. Jauti, kad prisidedi prie kažko naudingo ir prasmingo. 

 

 

Jei bandote atrasti, kuo užsiimti baigus vidurinę mokyklą, kokį studijų kelią pasirinkti, turite pažvelgti į 

save ir pamėginti nustatyti, ką mėgstate veikti, kas jums teikia džiaugsmo ir kas labiausiai domina. Šitaip 

galėsite apmąstyti, kaip galite prisidėti prie to, kad pasaulis būtų geresnis, ir palikti savo pėdsaką. Būkite 

smalsūs, plačių pažiūrų ir, svarbiausia, bendraukite su įvairių patirčių turinčiais žmonėmis. Taip 

susidarysite daugialypį įvairių kelių ir karjerų vaizdinį, kuris padės rasti savo kelią. Kaskart jūsų mokyklai 

suorganizavus diskusiją, paskaitą ar pasikvietus svečių, pasinaudokite proga pažinti kitą tikrovę ir sužinoti 

daugiau apie tai, kas vyksta pasaulyje. Visada tikėkite savo svajonėmis ir jas įgyvendinkite. 

 

 

Kai tik įmanoma, stenkitės vaikus supažindinti su įvairių sričių specialistais, kad vaikai pamatytų visą 

prieinamą pasirinkimų spektrą. 

Aktyviai rodykite vaikams jų potencialą, padėkite jiems visame procese ir atskleiskite geriausias jų 

savybes. Be to, svarbu vaikus paskatinti investuoti į savo pasirengimą, išsilavinimą ir įgūdžius. Gavę tokią 

galimybę, jie geriau save pažins ir neabejos pasirinkta ateitimi. 

 

 

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

 

Vieša paskaita apie gamta pagrįstus sprendimus vandens infrastruktūrai miestuose: 

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

COST veiksmas – žiedinės ekonomikos miestai ir gamta pagrįsti sprendimai: 

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

IŠŠŪKIAI 

JŪSŲ PATARIMAS MOKINIAMS 

JŪSŲ PATARIMAS MOKYTOJAMS IR TĖVAMS 

SUŽINOKITE DAUGIAU 

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
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CIIMAR – gamta pagrįsti vandentvarkos sprendimai ir ekosisteminių paslaugų populiarinimas: 

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

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portugalijos nacionalinė žaliųjų stogų asociacija): https://www.greenroofs.pt/ 

Tarpdalykinio tvarumo švietimo plėtra (WISE): http://wiseproject.info/ 

Darnaus vystymosi ir socialinių inovacijų partnerystė (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoetikos rezultatai ir sąmoningumo ugdymas (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertė „Scientix“, finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijos programos 

„Horizontas 2020“ projektą „Scientix 4“ (dotacijos sutartis Nr. 101000063), koordinuojamą Europos 

mokyklų tinklo. Už šio dokumento turinį atsako jo kūrėjas. Leidinio turinys neatspindi Europos Komisijos 

(EK) nuomonės ir EK neatsako už dokumente pateiktos informacijos naudojimą. 

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/

