
 

 

 

STEM каријере и вештине будућности 
План каријере: Научник истраживач у 
решењима заснованим на природи 

Овај план каријере је развијен у оквиру пројеката NBS фаза 2 и STE(A)M IT. Пилот пројекат NBS је иницирала и финансирала Генерална дирекција Европске комисије за истраживање и 
иновације, а Европска школска мрежа надгледа интервјуисање и креирање NBS планова каријере, уз подршку VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Рад представљен у овом документу 
је такође финансиран кроз пројекат STE(A)M IT ЕРАЗМУС+ програма Европске уније (Уговор о гранту 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), којим координира Европска школска 
мрежа. Садржај документа је искључива одговорност организатора и не представља мишљење Европске уније или Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну политику и културу 
које нису одговорне за било какву употребу садржаних информација. 

 
План каријере: Научник истраживач у области 

решења заснованих на природи  

Ја сам инжењерка за заштиту животне средине са докторатом из биотехнологије и радим као 
научница истраживачица у CIIMAR-Интердисциплинарном центру за истраживање мора и 
животне средине, у области решења заснованих на природи (Nature-Based Solutions, NBS). Радим 
као гостујућа професорка на Универзитету Светог Џозефа (САР Макао, Кина) и на Универзитету у 
Порту (Португал). Од раних времена интегрисала сам пројекте у вези са NBS-ом у различите 
контексте; Недавно сам била укључена у пројекте „Еколошка и интегрисана санитација-ECOSAN”, 
„Решења заснована на природи за чистији и сигурнији Макао” и у „COST Action CA17133 – 
Имплементација решења заснованих на природи за стварање сналажљивог циркуларног града.” 
Такође сам учествовала у неколико пројеката у вези са образовањем за одрживост. Ја сам виша и 
чланица управног одбора Реда инжењера (Северни регион) и потпредседница Националне 
португалске асоцијације зелених кровова. Развијам активну улогу у еколошком образовању и 
ангажовању са удружењима, компанијама и општинама у вези са NBS-ом и активностима 
ублажавања климатских промена и адаптације.   

 

Мој посао као истраживачице фокусира се на развој решења заснованих на природи (NBS), као 
што су зелени кровови и зидови или конструкције и плутајућа цветна острва, као и да одговорим 
на друштвене проблеме у складу са циљевима одрживог развоја (Sustainable Development Goals, 
SDG). Надаље, NBS предвиђа ефикасно коришћење ресурса за одрживост територија и као алате 
за прилагођавање и ублажавање климатских промена. То укључује „рад са природом” у неколико 
димензија и поседовање солидне STEM базе знања. Интегришем неколико програма за 
тестирање пословних модела за технологије развијене у академским круговима. Имам три правца 
деловања у вези са NBS-ом: научноистраживачки рад, образовање и ангажовање у удружењима. 
Сарађујем са образовним институцијама, општинама, предузећима и удружењима. Искуство са 
STEM-ом ми је пружило вештине да наступам на највишем нивоу на путу који сам следила.  

 

 

Увек су ме интересовале теме у вези са животном средином и динамиком и интеракцијама 
природе. Желела сам да учиним нешто добро за друштво, нешто што могу да урадим са страшћу 
и радошћу. Моја бака ме је упутила у еколошки инжењеринг и могуће руте за развој које бих могла 

Кристина Калхеирос (научница и професорка, CIIMAR) 
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да бирам након универзитета. Касније сам открила свет научног истраживања, радећи са 
решењима заснованим на природи. Схватила сам да потенцијал који добијам помоћу иновирања, 
стицања знања могу да пренесем другима, кроз сарадњу и подучавање.  

 

Мој типичан радни дан почиње ажурирањем текућих експеримената и пројеката са колегама и 
студентима. Радим доста теренских кампања узорковања на експерименталним локацијама, где 
се примењују решења заснована на природи (NBS), и радим у лабораторији. Држим часове и 
предавања о NBS-у на факултету, а идем и у основне школе како бих наставнике и ученике 
упознала са овом темом.  Често одржавам курсеве намењене техничарима који су ангажовани на 
општинским пословима, као и широј јавности. Остале активности укључују састанке са 
међународним партнерима који учествују у текућим пројектима, праћење научне литературе и 
присуство међународним конференцијама. Такође сам ангажована на неколико сарадничких 
покрета који се односе на образовање за одрживост и рад на дисеминацији NBS-а и решења за 
ублажавање климатских промена и адаптацију.  

 

По завршетку средње школе нисам знала шта да радим. Али моја фасцинација разумевањем 
система Земље, утицаја људских активности и онога што би се могло учинити да се минимизира 
или избегне навела ме је да студирам инжењерство животне средине. Стажирала сам у 
Уједињеном Краљевству, а приправнички рад се односи на фиторемедијацију контаминираних 
земљишта, што ми је омогућило да имам увид у то како је „рад са природом”, потенцијал 
међународних искустава и моћ сарадње и размене знања. Након тога сам завршила докторат из 
биотехнологије на Португалском католичком универзитету и спровела две постдокторске обуке о 
решењима заснованим на природи примењеним на управљање водом, третман и поновну 
употребу. Увек покушавам да пратим најновија достигнућа науке и технологије кроз умрежавање 
и похађање напредних курсева и конференција. Ово ми је понудило холистички поглед на систем 
Земље и показало ми како могу да допринесем друштву за одрживију будућност. Мој каријерни 
пут пратио је интердисциплинарни приступ где су наука, технологија, инжењерство и математика 
(STEM) увек били присутни и међусобно повезани. 

 

Кључне вештине на професионалном нивоу 

Аналитичке вештине: 
 важно је да пратите најновија дешавања у вашој области истраживања. Пожељно је напредно 
познавање аналитичких алата и анализе података. Критичко размишљање и одличне вештине 
решавања проблема су такође неопходни.  

ТИПИЧАН РАДНИ ДАН 
 

ОБРАЗОВАЊЕ И КАРИЈЕРНИ ПУТ 
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Техничке и инжењерске вештине: Научници истраживачи у решењима заснованим на природи 
требало би да имају практичан и применљив приступ свакодневним изазовима са којима треба 
да се позабаве.    

Пословност: на нивоу NBS апликација, вештина пословног приповедања омогућила ми је да 
проширим и реплицирам решења, испоручујући концепт заинтересованим странама и 
доносиоцима одлука. Такође сам добила неколико похвала и признања за развијене идеје о 
применљивости NBS-а. 

Комуникација: кључ успеха је бити отворен за сарадњу са људима. У сврху дисеминације свог рада 
и истраживачког напретка, радила сам и на својим вештинама јавног говора и писања.  

Информациона технологија: вештина управљања подацима путем компјутерске графике је такође 
важна, посебно када додајете своје налазе у техничке извештаје, публикације и образовне 
ресурсе. 

Менаџмент: важно је да ваши ученици и тим буду мотивисани. Поред тога, истраживање треба 
добро испланирати како бисте постигли предвиђене резултате и максимално искористили 
расположиве ресурсе.  

Маркетинг: у данашње време, стратешки приступ науке различитим каналима (друштвени медији, 
телевизија, новине, итд.) и унутар успостављене мреже веома су важни за ширење ваших научних 
достигнућа. То би требало да се ради на инклузиван начин, приступачан и разумљив свима.   

Личне и социјалне вештине: 

Мотивација и отпорност:  истраживач у области NBS-а мора да буде мотивисан и отпоран на 
мањкавости, да има снаге да настави када ствари не иду како је планирано.  

Радозналост и креативност: важно је имати отворен ум за откриће и користити креативност за 
проналажење иновативних решења. 

Тимски дух: само сарадњом и радом у тиму, уз етику, могуће је спровести идеје у дело и натерати 
их да функционишу.  

Самодисциплина: радна дисциплина и висок ниво организованости омогућили би вам да у пракси 
спроведете интердисциплинарни рад.   

Продуктивност и одговорност: висока продуктивност и одлична истраживања се постижу када сте 
посвећени свом послу.  

Предузимање иницијативе: као истраживачица у NBS-у, морам да будем проактивна у 
размишљању и осмишљавању решења за суочавање са друштвеним изазовима и потребама, у 
складу са циљевима одрживог развоја (SDG).  

 

 

Неко са мојим вештинама може да ради у академској заједници, као наставник или као 
истраживач; у консултацијама које пружају савете и услуге о образовању за животну средину и 
образовању за одрживост; у приватном сектору као стручњак за еколошку биотехнологију и 

МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ 
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инжењеринг; у јавном или приватном сектору који се бави управљањем водама, третманом 
чврстог отпада и задацима очувања и рехабилитације екосистема – од имплементације до 
оперативних аспеката и аспеката одржавања; у локалним заједницама које се баве питањима 
животне средине; и у стратешком планирању за стратегије ублажавања климатских промена и 
адаптације.  

 

 

Када радите са решењима заснованим на природи, у научном истраживању морате имати 
интердисциплинарни приступ јер „рад са природом” захтева холистички поглед. Као такав, велики 
изазов је носити се са различитим пореклом, знањем и мишљењима како би се развило и 
проучило решење. Осим тога, рад у научним истраживањима је такође изазов јер постоји висок 
ниво неизвесности у вези са резултатима ваших експеримената и испитивања, иако је то оно што 
га чини тако узбудљивим и фасцинантним. Можете осетити да доприносите нечему корисном и 
значајном. 

 

 

Ако покушавате да откријете шта да радите након завршене средње школе, који студије желите 
да изаберете, потребно је да завирите у  себе и покушате да идентификујете шта волите да радите, 
шта вам доноси радост и шта вас инспирише. На овај начин можете размишљати о томе како 
можете допринети бољем свету и оставити свој траг. Будите радознали, отворени и што је 
најважније разговарајте са људима из различитих средина. На тај начин ћете имати различите 
визије о различитим путевима и каријерама, које ће вам помоћи да водите свој пут. Сваки пут када 
ваша школа организује разговоре, предавања или има посетиоце, искористите их као прилику да 
упознате друге реалности и стекнете увид у оно што се дешава у свету. Увек верујте у своје снове 
и учините све да се они остваре. 

 

 

Кад год је то могуће, покушајте да упознате своје ученике/децу са разним професионалцима који 
раде у различитим областима, тако да ће имати могућност да виде широк спектар избора за које 
могу да се определе. 

Будите активни у идентификацији њихових потенцијала, подржите их и водите кроз цео процес и 
извуците из њих оно најбоље. Осим тога, важно је подстаћи их да улажу у своје формирање, 
образовање и развој вештина. Ако им се пружи прилика, боље ће упознати себе и бити сигурни у 
будућност коју одаберу. 

ИЗАЗОВИ 
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Профил Кристине Калхеирос: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 
 

Јавно предавање о природним решењима за воду у градовима: http://ise.usj.edu.mo/events-
calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

COST Action o циркуларним градовима и решењима заснованим на природи: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 
 

CIIMAR – Решења заснована на природи за управљање водама и промоцију услуга екосистема: 
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-
and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (португалско национално удружење зелених кровова): https://www.greenroofs.pt/ 

Проширивање интердисциплинарног образовања о одрживости (WISE): http://wiseproject.info/ 
 

Партнерство за одрживи развој и друштвене иновације (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Геоетички резултати и учење о свести (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод је обезбедио Scientix, финансиран из програма Европске уније за истраживање и 
иновације Х2020 – пројекат Scientix 4 (Уговор о гранту б. 101000063), којим координира European 
Schoolnet (ЕУН). Садржај овог документа је искључива одговорност организатора и не представља 
мишљење Европске комисије (ЕК), а ЕК није одговорна за било какву употребу садржаних 
информација. 
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