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Този кариерен лист е разработен в рамките на проектите „NBS Phase 2“ и „STE(A)M IT“. Пилотният проект за решения, базирани на природата (NBS), е иницииран и финансиран от генерална 
дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, а European Schoolnet наблюдава провеждането на интервюта и създаването на кариерните листове за NBS, с 
подкрепата на „VO EUROPE“ (https://www.vo-group.be/en). Работата, представена в този документ, е финансирана и от проекта „STE(A)M IT“ по програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз 
(Споразумение за безвъзмездна помощ 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), координиран от European Schoolnet. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на 
организатора и не отразява мнението на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, които не носят отговорност за начина, по който би могла 
да се използва изложената информация. 

 

Кариерен лист: Научен изследовател в областта 

на решенията, основани на природата  

Аз съм инженер-еколог с докторска степен по биотехнологии и работя като научен изследовател 

в CIIMAR - Интердисциплинарен център за морски и екологични изследвания, в областта на 

решенията, базирани на природата (NBS). Аз съм гост-професор в Университета „Сейнт Джоузеф“ 

(САР Макао, Китай) и в Университета в Порто (Португалия). От самото начало се занимавам с 

интегриране на проекти, свързани с NBS, в различни контексти; Наскоро участвах в проектите 

„Ecological and Integrated Sanitation-ECOSAN“, „Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer 

Macao“ и „COST Action CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful 

Circular City“. Участвах и в няколко проекта, свързани с образованието за устойчивост. Аз съм 

старши член и член на управителния съвет на Ордена на инженерите (Северен регион) и 

вицепрезидент на Националната португалска асоциация за зелени покриви. Развивам активна 

роля в екологичното образование и сътрудничеството с асоциации, дружества и общини, 

свързани с NBS и действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

адаптирането към него.   

 

 

Работата ми като изследовател е съсредоточена върху разработването на решения, базирани на 

природата (NBS), като например зелени покриви и стени или изградени и плаващи влажни зони, 

в отговор на обществени проблеми в съответствие с Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Освен 

това NBS предвиждат ефективно използване на ресурсите за устойчивост на териториите и като 

инструменти за адаптиране и смекчаване на изменението на климата. Това включва „работа с 

природата“ в няколко направления и наличие на солидна база от знания по STEM. Интегрирам 

няколко програми за тестване на бизнес модели за технологии, разработени в академичните 

среди. Имам три насоки на действие, свързани с NBS: научни изследвания, образование и 

сътрудничество с асоциации. Работя съвместно с образователни институции, общини, дружества 

и асоциации. Образованието ми в областта на STEM ми осигури уменията, с които да постигна 

най-високите резултати по пътя, който следвам.  

 

 

Кристина Калейрос (научен изследовател и професор, CIIMAR) 

 

ПРЕГЛЕД НА РАБОТАТА 

 

КАКВО ВИ ВДЪХНОВИ 
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Винаги съм имала интерес към теми, свързани с околната среда, динамиката и взаимодействията 

на природата. Исках да правя нещо добро за обществото, нещо, което бих могла да върша със 

страст и радост. Моята баба ми показа какво представлява екологичното инженерство и 

възможните пътища, по които мога да поема след университета. По-късно открих света на 

научните изследвания, работейки с решения, базирани на природата. Осъзнах потенциала, който 

имам пред себе си, като правя нововъведения, трупам знания и ги предавам на другите чрез 

сътрудничество и преподаване.  

 

 

Типичният ми работен ден започва с актуалните новини за текущите експерименти и проекти с 

колеги и студенти. Провеждам много полеви кампании за вземане на проби на експериментални 

места, където се прилагат решения, базирани на природата (NBS), и работя в лабораторията. 

Провеждам курсове и лекции за NBS в университета и ходя в начални училища, за да работя с 

учители и ученици по тази тема. Често провеждам курсове за техници, работещи в общините, и за 

широката общественост. Другите ми дейности включват срещи с международни партньори, 

участващи в текущи проекти, следене на новостите в научната литература и участие в 

международни конференции. Ангажирана съм и с няколко движения на асоциации, свързани с 

образованието за устойчивост и работещи за разпространението на NBS и решения за смекчаване 

на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.  

 

 

След като завърших гимназия, не знаех какво да правя. Но увлечението ми за опознаване на 

системата на Земята, въздействието на човешката дейност и какво може да се направи, за да се 

сведе до минимум или да се избегне, ме накара да уча екологично инженерство. Изкарах стаж в 

Обединеното кралство, свързан с фиторемедиацията на замърсени почви, което ми даде 

възможност да придобия представа какво означава да „работиш с природата“, потенциала на 

международния опит и силата на сътрудничеството и обмена на знания. След това завърших 

докторантура по биотехнологии в Португалския католически университет и проведох две 

постдокторантски обучения, посветени на решенията, базирани на природата, които се прилагат 

при управлението, пречистването и повторното използване на водите. Винаги се опитвам да 

следя най-новите постижения в областта на науката и технологиите чрез работа в мрежа и 

посещаване на специализирани курсове и конференции. Това ми дава холистичен поглед върху 

системата на Земята и ми показва как мога да допринасям за обществото в името на едно по-

устойчиво бъдеще. Професионалният ми път следваше интердисциплинарен подход, при който 

науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) винаги присъстваха и бяха 

взаимосвързани. 

 

ТИПИЧЕН РАБОТЕН ДЕН 

 

ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРЕН ПЪТ 
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Ключови умения на професионално равнище 

Аналитични умения: Важно е да следите най-новите разработки в областта на вашите 

изследвания. Желателно е да имате отлично владеене на аналитичните инструменти и анализа 

на данни. Критичното мислене и отличните умения за решаване на проблеми също са 

задължителни.  

Технически и инженерни умения: Научните изследователи в областта на решенията, базирани на 

природата, трябва да имат практичен и практически подход към ежедневните предизвикателства, 

с които трябва да се справят.    

Бизнес: на ниво приложения за NBS умението за разказване на бизнес истории ми даде 

възможност да разширя мащаба и да възпроизведа решенията, представяйки концепцията на 

заинтересовани страни и на лицата, вземащи решения. Бях отличена и с няколко награди и 

отличия за разработените идеи относно приложимостта на NBS. 

Комуникация: ключът към успеха е да сте отворени за сътрудничество с хората. За да 

популяризирам работата си и изследователските си постижения, работих и върху уменията си за 

говорене пред публика и за писане.  

Информационни технологии: умението да управлявате данни чрез компютърни графики също е 

важно, особено когато добавяте ваши данни към технически доклади, публикации и 

образователни ресурси. 

Управление: важно е да поддържате мотивацията на учениците и екипа си. Освен това вашите 

изследвания трябва да бъдат добре планирани, за да постигнете предвидените резултати и да 

използвате максимално наличните ресурси.  

Маркетинг: в днешно време стратегическите научни информационни кампании в различни 

канали (социални медии, телевизия, вестници и др.). и в рамките на установена мрежа са много 

важни за разпространението на вашите научни постижения. Това трябва да става по начин, който 

е приобщаващ, достъпен и разбираем за всички.   

Лични и социални умения: 

Мотивация и устойчивост:  всеки изследовател в областта на NBS трябва да бъде мотивиран и 

устойчив пред трудностите, да има силата да продължи, когато нещата не вървят по план.  

 Любопитство и креативност: важно е да бъдете непредубедени към откритията и да използвате 

креативност за намирането на иновативни решения. 

Екипен дух: само когато работите в сътрудничество и в екип, с етични принципи, е възможно 

идеите да се приложат на практика и да се реализират.  

Самодисциплина: работната дисциплина и високото ниво на организираност ще ви позволят да 

приложите на практика интердисциплинарната работа.   

Продуктивност и отговорност: висока продуктивност и отлични резултати от изследванията се 

постигат само когато сте отдадени на работата си.  

КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ 
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Инициативност:като научен изследовател в областта на NBS аз трябва да бъда проактивна в 

мисленето си и в разработването на решения за посрещане на предизвикателствата и нуждите в 

обществото, в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР).  

 

 

Човек с моите умения може да работи в академичните среди като преподавател или 

изследовател; в консултантски фирми, предоставящи съвети и услуги в областта на екологичното 

образование и образованието за устойчивост; в частния сектор като експерт в областта на 

екологичните биотехнологии и инженерство; в публичния или частния сектор, като се занимава 

със задачи по управление на водите, третиране на твърди отпадъци и опазване и възстановяване 

на екосистемите – от изпълнението до оперативните аспекти и поддържката; в местните общини, 

като се занимава с екологични въпроси; и в стратегическото планиране на стратегии за 

смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.  

 

 

Когато работите с решения, базирани на природата, в научните изследвания трябва да имате 

интердисциплинарен подход, защото „работата с природата“ изисква холистичен поглед. В този 

смисъл голямото предизвикателство е да се справите с различни среди, знания и мнения, за да 

разработите и проучите дадено решение. Освен това работата в областта на научните 

изследвания е и предизвикателство, защото съществува висока степен на несигурност по 

отношение на резултатите от вашите експерименти и изпитания, въпреки че именно това я прави 

толкова вълнуваща и завладяваща. Можете да чувствате, че допринасяте за нещо полезно и 

значимо. 

 

 

Ако се опитвате да откриете какво да правите след завършването на гимназия, какъв път на 

обучение искате да поемете, трябва да се вгледате в себе си и да се опитате да определите какво 

обичате да правите, какво ви носи радост и какво ви вълнува. По този начин можете да помислите 

как бихте могли да допринесете за един по-добър свят и да оставите своя отпечатък. Бъдете 

любопитни, бъдете непредубедени и най-важното – говорете с хора от различни среди. По този 

начин ще получите разнообразни гледни точки за различните пътища и кариери, което ще ви 

помогне да се насочите по своя път. Всеки път, когато училището ви организира беседи, лекции 

или има посетители, използвайте ги като възможност да се запознаете с други реалности и да 

КАРИЕРНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ВАШИТЕ СЪВЕТИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 
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придобиете представа за това, което се случва в света. Винаги вярвайте в мечтите си и ги 

осъществявайте. 

 

 

Винаги, когато е възможно, се опитвайте да запознаете учениците/децата си с професионалисти, 

работещи в различни области, за да имат шанс да видят многообразието от възможности, които 

могат да следват. 

Бъдете активни в идентифицирането на техния потенциал, подкрепяйте ги и ги напътствайте през 

целия процес и изведете най-доброто от тях. Освен това е важно да ги насърчавате да инвестират 

в своето формиране, образование и развиване на умения. Ако им се даде тази възможност, те ще 

опознаят по-добре себе си и ще бъдат уверени в бъдещето, което са избрали. 

 

 

Профил на Кристина Калейрос: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Публична лекция на тема „Решения, базирани на природата, за водата в градовете“: 

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

Действие по програма COST относно кръговите градове и решенията, базирани на природата: 

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

CIIMAR – Решения, базирани на природата, за управление на водите и насърчаване на 

екосистемните услуги:  https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-

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

ANCV (Португалска национална асоциация за зелените покриви): https://www.greenroofs.pt/ 

Разширяване на интердисциплинарното образование за устойчивост (WISE): 

http://wiseproject.info/ 

Партньорство за устойчиво развитие и социални иновации (PASSION): 

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

 Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

ВАШИТЕ СЪВЕТИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

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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Преводът е направен от Scientix с финансиране от програмата за научни изследвания и иновации 

H2020 на Европейския съюз – проект Scientix 4 (Споразумение за безвъзмездна помощ 

№ 101000063) и е координиран от European Schoolnet (EUN). Съдържанието на този документ е 

отговорност единствено на организатора и не отразява мнението на Европейската комисия (ЕК), 

като ЕК не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация. 

 

 


