
 

 

 

ZTIM karrerak eta etorkizuneko gaitasunak 

Fitxa profesionala: naturan oinarritutako 

irtenbideetako zientzialari ikertzailea 

Ibilbide-orri hau NBS Phase 2 eta STE(A)M IT proiektuen esparruan egin da. NOI proiektu pilotua Europako Batzordeko Ikerketa eta Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiak hasi eta finantzatu zuen, eta 
European Schoolnetek elkarrizketak gainbegiratu eta NOI Fitxa Profesionalak sortzen ditu, VO EUROPE erakundearen laguntzarekin (https://www.vo-group.be/en). Dokumentu honetan aurkeztutako 
lanak Europar Batasuneko STE(A)M IT (612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD) programaren proiektuaren finantziazioa ere jaso du, European Schoolnetek koordinatua. Dokumentuaren 
edukia antolatzailearen erantzukizun esklusiboa da, eta ez du adierazten Europar Batasunaren eta Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura esparruko Agentzia Exekutiboaren iritzia, ez baitira egiten 
den informazioaren erabileraren erantzule. 

 

Fitxa profesionala: naturan oinarritutako irtenbideetako 

zientzialari ikertzailea  

Ingurumen-ingeniaria naiz eta bioteknologiako doktoregoa dut. Zientzialari ikertzaile gisa lan egiten dut 

CIIMARen, itsas eta ingurumen ikerketen diziplinarteko zentroan, naturan oinarritutako irtenbideen 

esparruan (NOI). Irakasle gonbidatua naiz Saint Joseph Unibertsitatean (Macaoko RAE, Txina) eta 

Oportoko Unibertsitatean (Portugal). Hasieratik, NOIekin lotutako proiektuak hainbat testuingurutan 

integratu ditut; Azkenaldian, honako proiektu hauetan parte hartu dut: "Ecological and Integrated 

Sanitation-ECOSAN", "Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao" eta "COST ekintza 

CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City". 

Iraunkortasunerako hezkuntzarekin lotutako hainbat proiektutan ere parte hartu dut. Ingeniarien 

ordenako zuzendaritza-batzordeko (iparraldeko eskualdea) kidea naiz, eta Portugalgo Green Roofs 

Elkarte Nazionaleko presidenteordea. Jarrera aktiboa dut ingurumen-hezkuntzan, NOIekin lotutako 

elkarte, enpresa eta udalerriekiko konpromisoan eta klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko 

ekintzetan.   

 

 

Ikertzaile naizen aldetik, Naturan Oinarritutako Irtenbideak (NOI) garatzen ditut, hala nola sabai eta 

horma berdeak edo hezegune eraiki eta flotagarriak, gizarteak dituen arazoei erantzuteko, Garapen 

Iraunkorreko Helburuak (GIH) betez. Gainera, NOIek lurraldeen jasangarritasunerako baliabideen 

erabilera eraginkorra eta klima-aldaketa egokitzeko eta arintzeko tresnak aurreikusten dituzte. 

Horretarako, "naturarekin lan egin" behar da hainbat dimentsiotan, eta ZTIM ezagutza-oinarri sendoa 

izan behar da. Hezkuntza-esparruan garatutako teknologietarako negozio-ereduak probatzeko hainbat 

programa integratzen ditut. NOIekin lotutako hiru ekintza-lerro ditut: ikerketa zientifikoa, hezkuntza eta 

elkarteekiko konpromisoa. Hezkuntza-erakundeekin, udalerriekin, enpresekin eta elkarteekin lan egiten 

dut. Nire ZTIM prestakuntzak behar diren trebetasunak eman dizkit, egin dudan bidean maila gorenean 

lan egin ahal izateko.  

 

 

Beti interesatu izan zaizkit ingurumenarekin eta naturaren dinamika eta elkarreraginekin zerikusia duten 

gaiak. Zerbait onuragarria egin nahi nuen gizartearentzat, grinaz eta alaitasunez egin nezakeen zerbait. 

Cristina Calheiros (zientzialari ikertzailea eta irakaslea, CIIMAR) 
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Amonak erakutsi zidan ingurumen-ingeniaritza zer zen eta zer bide har nitzakeen unibertsitatea amaitu 

ondoren. Geroago, ikerketa zientifikoaren mundua ezagutu nuen, naturan oinarritutako irtenbideekin 

lan eginez. Aurrean nuen potentzialaz jabetu nintzen, berrikuntzak eginez, ezagutzak eskuratuz eta 

ezagutza horiek besteei transmitituz, lankidetzaren eta irakaskuntzaren bidez.  

 

 

Nire ohiko lanaldia hasteko, lankide eta ikasleekin hitz egiten dut abian diren esperimentu eta 

proiektuen berrikuntzei buruz. Laginketa-jarduera asko egiten ditut naturan oinarritutako irtenbideak 

(NOI) aplikatzen diren leku esperimentaletan, eta laborategian lan egiten dut. NOI ikastaroak eta 

hitzaldiak ematen ditut unibertsitatean, eta lehen mailako eskoletara joaten naiz irakasle eta ikasleekin 

gai hori lantzera. Udalerrietan lan egiten duten teknikariei eta, oro har, jendeari ikastaroak eskaintzen 

dizkiet askotan. Beste jarduera batzuk ere egiten ditut, hala nola abian diren proiektuetan parte hartzen 

duten nazioarteko bazkideekin bilerak egitea, literatura zientifikoa eguneratuta izatea eta nazioarteko 

hitzaldietara joatea. Halaber, iraunkortasunerako hezkuntzarekin eta NOIak zabaltzeko lanarekin 

lotutako elkarte-mugimendu desberdinetan parte hartzen dut, bai eta klima-aldaketa arintzeko eta 

horretara egokitzeko konponbideekin lotutakoak ere.  

 

 

Institutua bukatu nuenean, ez nekien zer egin. Baina Lurraren sistema, giza jardueraren eragina eta hura 

gutxitzeko edo saihesteko egin zitekeena ulertzeko nire lilurak ingurumen ingeniaritza ikastera eraman 

ninduen. Erresuma Batuan praktikak egin nituen lurzoru kutsatuen fitoerremediazioarekin lotuta, eta 

horrek aukera eman zidan ikuspegi orokor bat izateko "naturarekin lan egitea" zenari buruz, nazioarteko 

esperientzien potentzialari buruz eta lankidetzaren eta ezagutza-trukearen botereari buruz. Ondoren, 

Bioteknologiako doktoretza egin nuen Portugalgo Unibertsitate Katolikoan, eta doktoratu ondoko bi 

prestakuntza burutu nituen Naturan Oinarritutako Irtenbideak uraren kudeaketari, tratamenduari eta 

berrerabilerari aplikatuta. Zientzia eta teknologiako azken aurrerapenen berri izaten saiatzen naiz beti. 

Horretarako, sareak sortzen ditut eta ikastaro eta hitzaldi aurreratuetan parte hartzen dut. Horrek 

Lurraren sistemaren ikuspegi holistikoa eskaini dit, eta etorkizun iraunkorragoa lortzeko gizarteari 

laguntzeko modua erakutsi dit. Nire ibilbide profesionalak diziplinarteko ikuspegi bati jarraitu dio, non 

zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak (ZTIM) beti presente eta elkarri lotuta egon diren. 

 

 

Funtsezko gaitasunak maila profesionalean 

OHIKO LANALDIA 

 

IKASKETAK ETA JARDUERA PROFESIONALA 

 

FUNTSEZKO GAITASUNAK 
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Gaitasun analitikoak: garrantzitsua da zure ikerketa-arloko azken aurrerapenen berri izatea. 

Komenigarria da tresna analitikoak eta datu-analisirako tresnak ondo menderatzea. Pentsamendu 

kritikoa eta problemak ebazteko gaitasun handia izatea ere ezinbestekoa da.  

Gaitasun teknikoak eta ingeniaritzakoak: Naturan oinarritutako irtenbideetan ikertzen duten 

zientzialariek eguneroko erronken aurrean ikuspegi praktiko eta aktiboa izan behar dute.    

Negozioak: NOI aplikazioen mailan, negozioak kontatzeko trebetasunari esker, irtenbideak eskalatu eta 

biderkatu ahal izan nituen, kontzeptua alde interesatuei eta erabakiak hartzen dituztenei azalduz. NOI 

aplikagarritasunaren inguruan garatutako ideiengatik ere hainbat aintzatespen eta aipamen jaso nituen. 

Komunikazioa: arrakasta izateko, jendearekin lan egiteko prest egon behar da. Nire lana eta ikerketaren 

aurrerapenak zabaltzeko, jendaurrean hitz egiteko eta idazteko gaitasuna ere landu dut.  

Informazioaren teknologia: Datuak infografien bidez kudeatzeko gaitasuna ere garrantzitsua da, batez 

ere emaitzak txosten teknikoei, argitalpenei eta hezkuntza-baliabideei gehitzen zaizkienean. 

Kudeaketa: garrantzitsua da ikasleak eta taldea motibatuta izatea. Horrez gain, ikerketa ondo planifikatu 

behar duzu aurreikusitako emaitzak lortzeko eta eskura dituzun baliabideak ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko.  

Marketina: gaur egun, zientziaren dibulgazio estrategikoa hainbat kanaletan (sare sozialetan, telebistan, 

egunkarietan, etab.) eta ezarritako sare batean egitea oso garrantzitsuak da zure aurrerapen zientifikoak 

zabaltzeko. Hori modu integratzaile, irisgarri eta ulergarrian egin behar da guztiontzat.   

Gaitasun pertsonalak eta sozialak: 

Motibazioa eta erresilientzia:  NOI arloko ikertzaile batek motibatuta egon behar du eta erresilientea 

izan behar du eragozpenen aurrean. Gauzak planifikatzen diren bezala ateratzen ez direnean jarraitzeko 

behar den indarra izan behar du.  

Jakin-mina eta sormena: garrantzitsua da burua aurkikuntzen aurrean irekita izatea eta sormena 

erabiltzea irtenbide berritzaileak aurkitzeko. 

Talde-espiritua: ideiak praktikan jartzeko eta horiek funtziona dezaten lortzeko modu bakarra 

elkarlanean aritzea eta taldean lan egitea, beti etika erabiliz.  

Autodiziplina: lan-diziplinak eta antolamendu-maila altuak diziplinarteko lana praktikan jartzeko aukera 

emango dizute.   

Produktibitatea eta erantzukizuna: produktibitate handia eta ikerketa bikaina lortu ahal izango dituzu, 

lanarekin konprometitzen bazara.  

Iniziatiba: NOI eremuko zientzialari ikertzailea naizen aldetik, proaktiboa izan behar dut gizartearen 

erronka eta beharrei erantzuteko irtenbideak pentsatu eta diseinatzeko orduan, Garapen Iraunkorreko 

Helburuak (GIH) jarraituz.  

 

 

KARRERA-IKUSPEGIA 
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Nire gaitasunak dituen norbaitek esparru akademikoan lan egin dezake, irakasle edo ikertzaile gisa; 

ingurumen-hezkuntzari eta iraunkortasunerako hezkuntzaren inguruko aholkularitza eta zerbitzuak 

eskaintzen dituzten aholkularitzetan; sektore pribatuan, bioteknologian eta ingurumen-ingeniaritzan 

aditu gisa; uraren kudeaketaz, hondakin solidoen tratamenduaz eta ekosistemak zaindu eta birgaitzeaz 

arduratzen den sektore publiko edo pribatuan —gauzatze-alderdietatik alderdi operatiboetara edo 

mantentze-lanen inguruko alderdietara—; ingurumen-gaiez arduratzen diren tokiko udalerrietan; eta 

klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko estrategien plangintza estrategikoan.  

 

 

Naturan, ikerketa zientifikoan oinarritutako irtenbideetan lan egiten denean, diziplinarteko ikuspegia 

izan behar da, "naturarekin lan egiteak" ikuspegi holistikoa eskatzen duelako. Hala, irtenbide bat 

garatzeko eta aztertzeko esperientzia, ezagutza eta iritzi desberdinei aurre egitea da erronka nagusia. 

Gainera, ikerketa zientifikoan lan egitea ere erronka bat da, ziurgabetasun-maila handia baitago 

norberaren esperimentu eta saiakuntzen emaitzei dagokienez. Baina horrek lana oso zirraragarri eta 

liluragarri egiten du. Zerbait erabilgarria eta esanguratsua egiten laguntzen duzula senti dezakezu. 

 

 

Bigarren hezkuntza amaitu ondoren zer egin nahi duzun edo ikasteko zer bide hartu nahi duzun jakin 

nahi baduzu, barruan begiratu behar duzu, eta zer egitea gustatzen zaizun, zer pozten zaituen eta zer 

maite duzun identifikatu behar dituzu. Horrela pentsatu ahal izango duzu nola lagun dezakezun mundu 

hobea lortzeko eta zure arrastoa uzteko. Bitxia izan behar duzu, burua zabalik izan behar duzu eta, batez 

ere, jatorri desberdinetako pertsonekin hitz egin behar duzu. Horrela, bide eta karrera desberdinei 

buruzko hainbat ikuspegi izango dituzu, eta horrek bidea zuzentzen lagunduko dizu. Zure ikastetxeak 

solasaldiak, hitzaldiak edo bisitak antolatzen dituen bakoitzean, aprobetxatu beste errealitate batzuk 

ezagutzeko eta munduan gertatzen denari buruzko informazioa lortzeko. Sinetsi zure ametsetan eta 

egia bihur daitezela. 

 

 

Ahal den guztietan, saiatu zure ikasleek/seme-alabek hainbat arlotan lan egiten duten profesionalak 

ezagut ditzaten, jarraitu ditzaketen posibilitateak ikusteko aukera izan dezaten. 

Izan zaitez aktibo euren gaitasunak identifikatzen, lagundu eta gidatu itzazu prozesu osoan zehar, eta 

atera horietatik onena. Horrez gain, garrantzitsua da beren prestakuntzan, hezkuntzan eta gaitasunen 

garapenean inbertitzera animatzea. Aukera ematen bazaie, hobeto ezagutuko dute beren burua, eta 

hautatzen duten etorkizunean konfiantza izango dute. 

ERRONKAK 

IKASLEENTZAKO AHOLKUA 

IRAKASLE ETA GURASOENTZAKO AHOLKUAK 
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Cristina Calheirosen profila: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Hirietako uretarako naturan oinarritutako irtenbideei buruzko konferentzia publikoa: 

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

Hiri zirkularrei eta naturan oinarritutako irtenbideei buruzko COST ekintza: 

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

CIIMAR – Naturan oinarritutako irtenbideak ura kudeatzeko eta ekosistemen zerbitzuak sustatzeko: 

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

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portugalgo Estalki Berdeen Elkarte Nazionala): https://www.greenroofs.pt/ 

Jasangarritasunaren arloko diziplinarteko hezkuntza zabaltzea (WISE): http://wiseproject.info/ 

Garapen Iraunkorrerako eta Gizarte Berrikuntzarako Elkartea (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoetikaren emaitzak eta kontzientziazioaren ikaskuntza (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

Itzulpena Scientix-ek egin du, Europako Batasuneko H2020 ikerketa- eta berrikuntza-programak 

finantzatu du, Scientix 4 proiektua (101000063 diru-laguntzaren hitzarmena), eta European Schoolnet-

ek (EUN) koordinatu du. Dokumentu honen edukia antolatzailearen erantzukizun esklusiboa da eta ez 

du Europako Batzordearen iritzia adierazten, eta Europako Batzordea ez da dokumentu honetan 

jasotako informazioaz egin daitekeen erabileraren erantzule. 

 

INFORMAZIO GEHIAGO 
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