
 

 

 

Σταδιοδρομίες και δεξιότητες STEM του 

μέλλοντος 

Φύλλο σταδιοδρομίας: Ερευνητής/-τρια στον 

τομέα των λύσεων βασισμένων στη φύση 

Αυτό το φύλλο σταδιοδρομίας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των έργων NBS Phase 2 και STE(A)M IT. Το πιλοτικό πρόγραμμα για τις NBS ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το European Schoolnet επιβλέπει τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και τη δημιουργία των Φύλλων σταδιοδρομίας για τις NBS, με την υποστήριξη της 
VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο χρηματοδοτήθηκαν επίσης από το έργο STE(A)M IT στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμφωνία επιχορήγησης 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), το οποίο συντονίζεται από το European Schoolnet. Για το περιεχόμενο του έγγραφου ευθύνεται 
αποκλειστικά ο διοργανωτής, το περιεχόμενο του παρόντος έγγραφου δεν εκφράζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού, που δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό πληροφοριών.  

 

Φύλλο σταδιοδρομίας: Ερευνητής/-τρια στον τομέα 

των λύσεων βασισμένων στη φύση  

Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος με διδακτορικό στη βιοτεχνολογία και εργάζομαι ως ερευνήτρια στο 

CIIMAR, το Διεπιστημονικό Κέντρο Θαλάσσιων και Περιβαλλοντικών Ερευνών, στον τομέα των λύσεων 

βασισμένων στη φύση (NBS). Είμαι προσκεκλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Saint Joseph (ΕΔΠ 

Μακάο, Κίνα) και στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο (Πορτογαλία). Από τα πρώτα μου βήματα, ασχολήθηκα 

με έργα που σχετίζονται με τις NBS σε διαφορετικά πλαίσια. Πρόσφατα συμμετείχα στα έργα 

«Ecological and Integrated Sanitation-ECOSAN» (Οικολογική και Ενοποιημένη Αποχέτευση), «Nature-

Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao» (Λύσεις βασισμένες στη φύση για ένα καθαρότερο και 

ασφαλέστερο Μακάο) και στο «COST Action CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for 

Creating a Resourceful Circular City» (Εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση για τη δημιουργία μιας 

πλούσιας σε πόρους κυκλικής πόλης). Έχω, επίσης, συμμετάσχει σε διάφορα έργα που σχετίζονται με 

την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα. Είμαι ανώτερο στέλεχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

του Τάγματος των Μηχανικών (βόρειου τομέα) και αντιπρόεδρος του πορτογαλικού οργανισμού 

«National Portuguese Association of Green Roofs» (Εθνική Πορτογαλική Ένωση για τις Πράσινες 

Στέγες). Δραστηριοποιούμαι ενεργά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη συνεργασία με 

οργανισμούς, εταιρείες και δήμους σχετικά με τις NBS και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 

την προσαρμογή σε αυτήν.   

 

 

Η δουλειά μου ως ερευνήτριας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων βασισμένων στη φύση (NBS), 

όπως είναι πράσινες στέγες και τοίχοι ή οι τεχνητοί και πλωτοί υγρότοποι, για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(SDG). Περαιτέρω, οι NBS προσβλέπουν στην αποτελεσματική χρήση των πόρων για τη βιωσιμότητα 

των εδαφών και ως εργαλείων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της. Αυτό 

συνεπάγεται «εργασία με τη φύση» σε πολλές διαστάσεις και γερές βάσεις γνώσεων STEM. Υλοποιώ 

διάφορα προγράμματα δοκιμής επιχειρηματικών μοντέλων για τεχνολογίες που αναπτύσσονται στον 

ακαδημαϊκό χώρο. Έχω τρεις γραμμές δράσης σχετικά με τις NBS: επιστημονική έρευνα, εκπαίδευση 

και συνεργασία με οργανισμούς. Συνεργάζομαι με εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους, εταιρείες και 

οργανισμούς. Το υπόβαθρο STEM που διέθετα μου παρείχε τις δεξιότητες για να αποδώσω στον 

μέγιστο βαθμό στην πορεία που ακολούθησα.  

 

Cristina Calheiros (Ερευνήτρια και καθηγήτρια, CIIMAR) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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Ανέκαθεν με ενδιέφεραν θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δυναμική και τις 

αλληλεπιδράσεις της φύσης. Ήθελα να κάνω κάτι καλό για την κοινωνία, κάτι που θα μπορούσα να 

κάνω με μεράκι και ενθουσιασμό. Η γιαγιά μου μου έδειξε τι είναι η περιβαλλοντική μηχανική και τις 

πιθανές πορείες που θα μπορούσα να ακολουθήσω μετά το πανεπιστήμιο. Αργότερα, ανακάλυψα τον 

κόσμο της επιστημονικής έρευνας, δουλεύοντας με λύσεις βασισμένες στη φύση. Συνειδητοποίησα τις 

προοπτικές που ανοίγονταν μπροστά μου μέσω της καινοτομίας, της απόκτησης γνώσεων και της 

μετάδοσής τους σε άλλους μέσω της συνεργασίας και της διδασκαλίας.  

 

 

Η τυπική μου εργάσιμη ημέρα ξεκινά με μια ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα πειράματα και έργα με 

συναδέλφους και φοιτητές. Πραγματοποιώ πολλές καμπάνιες επιτόπου δειγματοληψίας σε 

πειραματικούς χώρους, όπου εφαρμόζονται λύσεις βασισμένες στη φύση (NBS) και δουλεύω στο 

εργαστήριο. Κάνω μαθήματα και δίνω διαλέξεις για τις NBS στο πανεπιστήμιο και πηγαίνω σε δημοτικά 

σχολεία για να συνεργαστώ με εκπαιδευτικούς και μαθητές πάνω σε αυτό το θέμα. Παραδίδω συχνά 

μαθήματα σε τεχνικούς που εργάζονται στους δήμους και στο ευρύ κοινό. Άλλες δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν συναντήσεις με διεθνείς εταίρους που συμμετέχουν σε τρέχοντα έργα, ενημέρωση για 

την επιστημονική βιβλιογραφία και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Συμμετέχω, επίσης, σε διάφορα 

συνεταιριστικά κινήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα και εργάζομαι για τη 

διάδοση των NBS και των λύσεων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

 

 

Τελειώνοντας το λύκειο, δεν ήξερα τι να κάνω. Αλλά η αγάπη μου για την κατανόηση του γήινου 

συστήματος, των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας και του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε 

για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή τους, με οδήγησε να σπουδάσω Περιβαλλοντική Μηχανική. 

Έκανα πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη φυτοεξυγίανση μολυσμένων εδαφών, η 

οποία μου έδωσε μια εικόνα του πώς είναι να «εργάζεσαι με τη φύση», των προοπτικών διεθνών 

εμπειριών και της δύναμης της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων. Έπειτα, ολοκλήρωσα το 

διδακτορικό μου στη Βιοτεχνολογία, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, και ακολούθησαν 

δύο μεταδιδακτορικές εκπαιδεύσεις επάνω σε λύσεις βασισμένες στη φύση που εφαρμόζονται στη 

διαχείριση, την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Προσπαθώ να παρακολουθώ 

συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία μέσω της δικτύωσης και της 

παρακολούθησης προηγμένων μαθημάτων και συνεδρίων. Αυτό μου έχει προσφέρει μια ολιστική 

θεώρηση του γήινου συστήματος και μου έχει δείξει πώς μπορώ να συνεισφέρω στην κοινωνία για ένα 

πιο βιώσιμο μέλλον. Η πορεία της σταδιοδρομίας μου ακολούθησε μια διεπιστημονική προσέγγιση, 

ΤΙ ΣΑΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ 

 

ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
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όπου η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) ήταν πάντα παρόντα και 

αλληλένδετα. 

 

 

Βασικές δεξιότητες σε επαγγελματικό επίπεδο 

Αναλυτικές δεξιότητες: Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 

έρευνάς σας. Είναι επιθυμητό να υπάρχει καλή γνώση των αναλυτικών εργαλείων και της ανάλυσης 

δεδομένων. Η κριτική σκέψη και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων είναι, επίσης, απαραίτητες.  

Τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες μηχανικής: Οι ερευνητές λύσεων βασισμένων στη φύση θα πρέπει 

να υιοθετούν μια πρακτική και απτή προσέγγιση των καθημερινών προκλήσεων που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν.    

Επιχειρήσεις: Στο επίπεδο των εφαρμογών των NBS, η δεξιότητα της επιχειρηματικής αφήγησης μού 

έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνω και να αναπαραγάγω τις λύσεις, περνώντας το μήνυμα στους 

ενδιαφερόμενους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Έχω λάβει, επίσης, αρκετές τιμητικές 

διακρίσεις για ιδέες που ανέπτυξα σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των NBS. 

Επικοινωνία: Το κλειδί της επιτυχίας είναι να είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με τους άλλους. Για να 

προωθήσω το έργο μου και τα ερευνητικά μου επιτεύγματα, κατέβαλα, επίσης, προσπάθεια να 

βελτιώσω τις ικανότητες μου στη δημόσια ομιλία και τον γραπτό λόγο.  

Τεχνολογία Πληροφορικής: Η ικανότητα διαχείρισης δεδομένων μέσω γραφικών υπολογιστή είναι 

εξίσου σημαντική, ιδίως όταν ενσωματώνετε τα ευρήματά σας σε τεχνικές εκθέσεις, δημοσιεύσεις και 

εκπαιδευτικούς πόρους. 

Διαχείριση: Είναι σημαντικό να παρακινείτε συνεχώς τους μαθητές και την ομάδα σας. Επιπλέον, η 

έρευνά σας θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη, ώστε να επιτύχετε τα προβλεπόμενα αποτελέσματα 

και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους.  

Μάρκετινγκ: Σήμερα, η στρατηγική προβολή της επιστήμης σε διάφορα κανάλια (μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, τηλεόραση, εφημερίδες κ.λπ.) και σε ένα σταθερό δίκτυο είναι πολύ σημαντικά για την 

προώθηση των επιστημονικών σας επιτευγμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς, με 

τρόπο προσιτό και κατανοητό σε όλους.   

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες: 

Κίνητρα και αντοχή:  Ένας ερευνητής στον τομέα των NBS πρέπει να έχει κίνητρα και αντοχή στις 

αναποδιές, να έχει τη δύναμη να συνεχίζει όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε σχεδιάσει.  

Περιέργεια και δημιουργικότητα: Είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί στην ανακάλυψη και να 

προσπαθούμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις επιδεικνύοντας δημιουργικότητα. 

Ομαδικό πνεύμα: Μόνο με τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, με ηθική, είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν στην πράξη οι ιδέες και να αποδώσουν.  

Αυτοπειθαρχία: Η πειθαρχία στην εργασία και ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης θα σας επιτρέψουν να 

υλοποιήσετε διεπιστημονικά έργα.   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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Παραγωγικότητα και ευθύνη: Η υψηλή παραγωγικότητα και η άρτια έρευνα επιτυγχάνονται όταν είστε 

αφοσιωμένοι στη δουλειά σας.  

Πρωτοβουλία: Ως ερευνήτρια στον τομέα των NBS, είναι απαραίτητο να είμαι προνοητική ως προς τη 

σύλληψη και τον σχεδιασμό λύσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και αναγκών 

σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG).  

 

 

Κάποιος με τις δεξιότητές μου μπορεί να εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, ως καθηγητής ή ερευνητής, 

σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικής και υπηρεσιών σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα, στον ιδιωτικό τομέα ως εμπειρογνώμονας περιβαλλοντικής 

βιοτεχνολογίας και μηχανικής, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση των υδάτων, την 

επεξεργασία στερεών αποβλήτων και τη διατήρησης και αποκατάσταση οικοσυστημάτων, από την 

υλοποίηση έως τις πτυχές λειτουργίας και συντήρησης, σε τοπικούς δήμους που ασχολούνται με 

περιβαλλοντικά ζητήματα και στον στρατηγικό σχεδιασμό για στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.  

 

 

Δουλεύοντας με τις λύσεις βασισμένες στη φύση, στην επιστημονική έρευνα, πρέπει να υιοθετείτε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση, επειδή η «εργασία με τη φύση» απαιτεί μια ολιστική θεώρηση. Ως εκ 

τούτου, η κύρια πρόκληση είναι ότι έχετε να αντιμετωπίσετε διαφορετικά υπόβαθρα, γνώσεις και 

απόψεις για την ανάπτυξη και τη μελέτη μιας λύσης. Εξάλλου, και η ίδια η εργασία στην επιστημονική 

έρευνα αποτελεί πρόκληση, επειδή υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων και των δοκιμών σας, αν και αυτό είναι που την κάνει συγχρόνως τόσο 

συναρπαστική και ενδιαφέρουσα. Αισθάνεστε ότι συμβάλλετε σε κάτι χρήσιμο και ουσιαστικό. 

 

 

Αν προσπαθείτε να βρείτε με τι θα ασχοληθείτε αφού τελειώσετε το σχολείο, ποια πορεία σπουδών 

θέλετε να ακολουθήσετε, πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας και να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τι σας 

αρέσει να κάνετε, τι σας δίνει χαρά και τι σας ενθουσιάζει. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να 

σκεφτείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε σε έναν καλύτερο κόσμο και να αφήσετε το στίγμα σας. Να 

είστε περίεργοι, ανοιχτόμυαλοι και, κυρίως, να μιλάτε με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. Έτσι, 

θα έχετε ποικιλία απόψεων για διάφορες πορείες και καριέρες, πράγμα που θα σας βοηθήσει να βρείτε 

τον δρόμο σας. Όποτε διοργανώνει το σχολείο σας ομιλίες, διαλέξεις ή έχει επισκέπτες, δείτε τις σαν 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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ευκαιρίες να έρθετε σε επαφή με άλλες πραγματικότητες και να αποκτήσετε γνώση του τι συμβαίνει 

στον κόσμο. Να πιστεύετε πάντα στα όνειρά σας και να τα πραγματοποιείτε. 

 

 

Όποτε μπορείτε, προσπαθήστε να φέρνετε τους μαθητές/τα παιδιά σας σε επαφή με διάφορους 

επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δουν την ποικιλία των 

επιλογών που μπορούν να ακολουθήσουν. 

Προσπαθήστε ενεργά να εντοπίσετε τις δυνατότητές τους, να τους υποστηρίξετε και να τους 

καθοδηγήσετε καθόλη τη διαδικασία, για να αναδείξετε τον καλύτερο εαυτό τους. Εξάλλου, είναι 

σημαντικό να τους ενθαρρύνετε να επενδύσουν στη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Αν τους δοθεί η ευκαιρία, θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα είναι σίγουροι 

για το μέλλον που θα επιλέξουν. 

 

 

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

Δημόσια διάλεξη για τις λύσεις βασισμένες στη φύση για το νερό στις πόλεις: 

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

Μια δράση COST για τις κυκλικές πόλεις και τις λύσεις βασισμένες στη φύση: 

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

CIIMAR – Λύσεις βασισμένες στη φύση για τη διαχείριση των υδάτων και την προώθηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-

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

ANCV (η Εθνική Πορτογαλική Ένωση για τις Πράσινες Στέγες): https://www.greenroofs.pt/ 

Διεύρυνση της διεπιστημονικής εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα (WISE): http://wiseproject.info/ 

Σύμπραξη για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κοινωνική Καινοτομία (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Αποτελέσματα γεωηθικής και εκμάθηση ευαισθητοποίησης (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

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/


 

 Σταδιοδρομίες και δεξιότητες STEM του 

μέλλοντος 

Φύλλο σταδιοδρομίας: Ερευνητής/-τρια στον 

τομέα των λύσεων βασισμένων στη φύση 

 

Η μετάφραση έγινε από το Scientix, που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (H2020) – έργο Scientix 4 (Συμφωνία 

επιχορήγησης υπ’ αριθ. 101000063), το οποίο συντονίζεται από το European Schoolnet (EUN). Για το 

περιεχόμενο του παρόντος έγγραφου ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής, το περιεχόμενο του 

παρόντος έγγραφου δεν εκφράζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό πληροφοριών. 

 


