
 

 

 

Karrieri u Ħiliet STEM tal-Futur 

Folja tal-Karrieri: Xjenzat tar-Riċerka 

f’Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura 

Din il-Folja tal-Karrieri ġiet żviluppata taħt il-proġetti tal-NBS Fażi 2 u STE(A)M IT. Il-proġett pilota NBS inbeda u ġie ffinanzjat mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni, u European Schoolnet tissorvelja l-intervistar u l-ħolqien tal-Folji tal-Karrieri tal-NBS, bl-appoġġ ta’ VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Ix-xogħol ippreżentat f’dan id-dokument 
irċieva wkoll finanzjament mill-proġett tal-programm ERASMUS+ tal-Unjoni Ewropea, STE(A)M IT (Ftehim tal-għotja 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), ikkoordinat minn European 
Schoolnet. Il-kontenut tad-dokument huwa r-responsabbiltà unika tal-organizzatur u ma jirrappreżentax l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-
Kultura, li mhumiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih. 

 

Folja tal-Karrieri : Xjenzat tar-Riċerka ta’ Soluzzjonijiet 

Ibbażati fuq in-Natura  

Jiena Inġinier Ambjentali b’Dottorat fil-Bijoteknoloġija, u naħdem bħala xjenzat tar-riċerka fiċ-Ċentru 

Interdixxiplinarju għar-Riċerka tal-Baħar u l-Ambjent tas-CIIMAR, fil-qasam ta’  Soluzzjonijiet Ibbażati fuq 

in-Natura (NBS). Jiena Professur Mistieden fl-Università ta’ Saint Joseph (Sar tal-Makaw, iċ-Ċina) u fl-

Università ta’  Porto (il-Portugall). Sa minn żminijiet bikrin, integrajt proġetti relatati mal-NBS f’kuntesti 

differenti;   Riċentement kont involuta fil-proġetti “Sanità Ekoloġika u Integrata-ECOSAN”, “Soluzzjonijiet 

Ibbażati fuq in-Natura għal Makaw Aktar Nadifa u Aktar Sigura” u fl-“Azzjoni COST CA17133 – 

Nimplimentaw Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura għall-Ħolqien ta’ Belt Ċrikolari bir-Riżorsi.” 

Ipparteċipajt ukoll f’diversi proġetti relatati mal-edukazzjoni għas-sostenibilità. Jiena membru anzjan tal-

bord tal-Ordni tal-Inġiniera (reġjun tat-Tramuntana), u Viċi President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali 

Portugiża tas-Soqfa Ekoloġiċi. Jiena niżviluppa rwol attiv fl-edukazzjoni ambjentali u l-involviment ma’ 

assoċjazzjonijiet, kumpaniji u muniċipalitajiet relatati mal-NBS u azzjonijiet ta’ mitigazzjoni u adattament 

għat-tibdil fil-klima.   

 

 

Ix-xogħol tiegħi bħala riċerkatur jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura (NBS), bħal 

soqfa u ħitan ekoloġiċi jew artijiet mistagħdra mibnija u jżommu fuq wiċċ l-ilma, biex iwieġbu għal 

problemi tas-soċjetà f’konformità mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG). Barra minn hekk, l-NBS 

jipprevedu l-użu effiċjenti tar-riżorsi għas-sostenibilità tat-territorji u bħala għodod għall-adattament u 

l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Dan jinvolvi “ħidma man-natura” f’diversi dimensjonijiet u li jkun hemm 

bażi soda ta’ għarfien STEM. Jiena nintegra diversi programmi biex nittestja mudelli tan-negozju għal 

teknoloġiji żviluppati fl-akkademja.  Għandi tliet linji ta’ azzjoni relatati mal-NBS:  riċerka xjentifika, 

edukazzjoni u involviment ma’ assoċjazzjonijiet.  Nikkollabora ma’ istituzzjonijiet edukattivi, 

muniċipalitajiet, kumpaniji u assoċjazzjonijiet. L-isfond STEM tiegħi pprovdieli l-ħiliet biex naħdem fl-

ogħla livell fil-mogħdija li segwejt.  

 

 

Dejjem kelli interess f’suġġetti relatati mal-ambjent u d-dinamika u l-interazzjonijiet tan-natura. Ridt 

nagħmel xi ħaġa tajba għas-soċjetà, xi ħaġa li stajt nagħmel bil-passjoni u l-gost. In-nanna tiegħi wrietni 

Cristina Calheiros (Xjentist tar-Riċerka u Professur, CIIMAR) 
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x’kienet l-inġinerija ambjentali u r-rotot possibbli li stajt nieħu wara l-università. Aktar tard, skoprejt id-

dinja tar-riċerka xjentifika, li taħdem b’Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura. Irrealizzajt il-potenzjal li kelli 

quddiemi bl-innovazzjoni, il-kisba u l-mogħdija tal-għarfien lil ħaddieħor, permezz ta’ kollaborazzjoni u 

tagħlim.  

 

 

Il-ġurnata tax-xogħol tipika tiegħi tibda b’aġġornament dwar l-esperimenti u l-proġetti li għaddejjin mal-

kollegi u l-istudenti. Nagħmel ħafna kampanji ta’ kampjunar fuq il-post f’siti sperimentali, fejn 

Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura (NBS) huma implimentati, u naħdem fil-laboratorju. Nagħti 

lezzjonijiet u lectures dwar l-NBS fl-università, u mmur fi skejjel elementari biex naħdem ma’ għalliema 

u studenti fuq dan is-suġġett.  Spiss nagħti korsijiet lil tekniċi li jaħdmu fil-muniċipalitajiet u lill-pubbliku 

ġenerali. Attivitajiet oħra jinkludu laqgħat ma’ sħab internazzjonali li jipparteċipaw fi proġetti għaddejjin, 

inżomm ruħi aġġornata mal-letteratura xjentifika u nattendi konferenzi internazzjonali. Jien impenjata 

wkoll f’diversi movimenti assoċjativi relatati mal-edukazzjoni għas-sostenibilità u naħdem għat-tixrid tal-

NBS u l-mitigazzjoni u s-soluzzjonijiet ta’ adattament għat-tibdil fil-klima.  

 

 

Wara li spiċċajt l-iskola ogħla, ma kontx naf x’se nagħmel. Iżda l-faxxinu tiegħi li nifhem is-sistema tad-

Dinja, l-impatt tal-attività umana u x’jista’ jsir biex nimminimizzawh jew nevitawh wassalni biex nistudja 

l-Inġinerija Ambjentali. Għamilt apprendistat fir-Renju Unit relatat mal-fitorimedju ta’ ħamrija 

kkontaminata, li tagħni ħarsa ġenerali ta’ x’kien ifisser “taħdem man-natura”, il-potenzjal ta’ esperjenzi 

internazzjonali u l-qawwa ta’ kollaborazzjoni u l-iskambju tal-għarfien. Wara, lestejt Dottorat fil-

Bijoteknoloġija fl-Università Kattolika Portugiża u mexxejt żewġ taħriġ postdottorali f’Soluzzjonijiet 

Ibbażati fuq in-Natura applikati għall-ġestjoni, it-trattament u l-użu mill-ġdid tal-ilma. Jien dejjem 

nipprova nżomm kont tal-aħħar avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija permezz ta’ netwerking u l-attendenza 

għal korsijiet u konferenzi avvanzati. Dan offrieli stampa olistika tas-sistema tad-Dinja u wrieni kif nista’ 

nikkontribwixxi fis-soċjetà għal futur aktar sostenibbli. Il-karriera tiegħi segwiet approċċ 

interdixxiplinarju fejn ix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM) kienu dejjem preżenti 

u interkonnessi. 
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Ħiliet analitiċi: huwa importanti li tibqa' aġġornat dwar l-aħħar żviluppi fil-qasam tar-riċerka tiegħek. 

Għarfien tajjeb ta’ għodod analitiċi u analiżi tad-data huwa siewi. Il-ħsieb kritiku u l-ħiliet tajbin biex 

issolvi l-problemi huma wkoll essenzjali.  

Ħiliet Tekniċi u ta' Inġinerija: Ix-Xjenzati tar-Riċerka f’Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura għandu 

jkollhom approċċ prattiku għall-isfidi ta’ kuljum li jridu jindirizzaw.    

Negozju: fil-livell tal-applikazzjonijiet tal-NBS, il-ħila tar-rakkuntar tal-istejjer kummerċjali għenuni nżid 

u nirreplika s-soluzzjonijiet, filwaqt li nwassal il-kunċett lill-partijiet interessati u lil dawk li jieħdu d-

deċiżjonijiet. Kont rikonoxxuta wkoll b'diversi unuri u distinzjonijiet għall-ideat li żviluppajt dwar l-

applikabilità tal-NBS. 

Komunikazzjoni : il-fattur ewlieni għas-suċċess huwa li tkun miftuħ għall-kollaborazzjoni man-nies. Biex 

inxerred ix-xogħol tiegħi u l-avvanzi fir-riċerka, ħdimt ukoll fuq il-ħiliet tiegħi tal-kitba u t-taħdit fil-

pubbliku.  

It-Teknoloġija tal-Informazzjoni: il-ħila biex timmaniġġja d-data permezz tal-grafika tal-kompjuter hija 

importanti wkoll, speċjalment meta żżid is-sejbiet tiegħek mar-rapporti tekniċi, il-pubblikazzjonijiet u r-

riżorsi edukattivi. 

Ġestjoni: huwa importanti li żżomm l-istudenti u t-tim tiegħek motivati. Barra minn hekk, ir-riċerka 

tiegħek għandha tkun ippjanata sew biex jinkisbu r-riżultati previsti u biex isir l-aħjar użu mir-riżorsi 

disponibbli.  

Kummerċjalizzazzjoni: illum il-ġurnata, is-sensibilizzazzjoni xjentifika strateġika b'mezzi differenti (midja 

soċjali, televiżjoni, gazzetti, eċċ.)  u fi ħdan netwerk stabbilit huwa importanti ħafna għat-tixrid tal-

avvanzi xjentifiċi tiegħek. Dan għandu jsir b’mod inklużiv, aċċessibbli u li jinftiehem minn kulħadd.   

Ħiliet personali u soċjali: 

Motivazzjoni u Reżiljenza:  riċerkatur fil-qasam tal-NBS għandu jkun motivat u reżiljenti għall-iżvantaġġi, 

u jkollu s-saħħa li jkompli meta l-affarijiet ma jmorrux kif ippjanat.  

Kurżità u Kreattività: huwa importanti li nżommu moħħna miftuħ għall-iskoperti, u li nużaw il-kreattività 

biex insibu soluzzjonijiet innovattivi. 

Spirtu ta’ xogħol f’timijiet: li tikkollabora u taħdem f’tim u bl-etika, biss, jagħmilha possibbli li tpoġġi fil-

prattika l-ideat u tagħmilhom jaħdmu.  

Awtodixxiplina: dixxiplina fuq ix-xogħol u livell għoli ta’ organizzazzjoni jippermettulek tpoġġi fil-prattika 

xogħol interdixxiplinarju.   

Produttività u responsabilità: produttività għolja u riċerka eċċellenti jinkisbu meta tkun impenjat fix-

xogħol tiegħek.  

Inizjattiva: bħala Xjenzat tar-Riċerka fl-NBS, jeħtieġ li nkun proattiva fil-ħsieb u t-tfassil ta’ soluzzjonijiet 

biex nilħaq l-isfidi u l-ħtiġijiet tas-soċjetà, f’konformità mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG).  
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Xi ħadd bil-ħiliet tiegħi jista’ jaħdem fl-akkademja, bħala għalliem jew riċerkatur; f’konsulenzi li jipprovdu 

pariri u servizzi dwar l-edukazzjoni ambjentali u l-edukazzjoni għas-sostenibilità; fis-settur privat bħala 

espert fil-bijoteknoloġija u l-inġinerija ambjentali; fis-settur pubbliku jew privat li jittratta l-ġestjoni tal-

ilma, it-trattament tal-iskart solidu u kompiti ta’ preservazzjoni u riabilitazzjoni tal-ekosistemi – mill-

implimentazzjoni sal-aspetti operattivi u ta’ manutenzjoni; fil-muniċipalitajiet lokali li jittrattaw 

kwistjonijiet ambjentali; u fl-ippjanar strateġiku għal strateġiji ta’ mitigazzjoni tat-tibdil u l-adattament 

għal-klima.  

 

 

Meta tkun qed taħdem b’Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura, fir-riċerka xjentifika, irid ikollok approċċ 

interdixxiplinarju għaliex “ħidma man-natura” teħtieġ viżjoni olistika. Bħala tali, l-isfida kbira hija li jiġu 

ttrattati sfondi, għarfien u opinjonijiet differenti biex tiġi żviluppata u studjata soluzzjoni. Barra minn 

hekk, il-ħidma fir-riċerka xjentifika hija wkoll sfida għaliex hemm livell għoli ta’ inċertezza dwar ir-riżultati 

tal-esperimenti u l-provi tiegħek, għalkemm huwa dan li jagħmilha daqshekk eċċitanti u affaxxinanti. 

Tista’ tħoss li qed tikkontribwixxi għal xi ħaġa utli u sinifikanti. 

 

 

Jekk qed tipprova tiskopri x’għandek tagħmel wara li tispiċċa l-iskola ogħola, liema triq ta’ studju trid 

tieħu, jeħtieġ tħares ġewwa fik u tipprova tidentifika x’tixtieq tagħmel, x’jagħtik sodisfazzjoni u l-passjoni 

tiegħek. B’dan il-mod tista’ taħseb dwar kif tista’ tikkontribwixxi għal dinja aħjar u tħalli l-marka tiegħek. 

Kun kurjuż, iftaħ moħħok, u l-aktar importanti, tkellem ma’ nies minn sfondi differenti. B’dan il-mod, inti 

ser ikollok viżjonijiet diversi fuq mogħdijiet u karrieri differenti, li ser jgħinuk tagħżel triqtek. Kull darba 

li l-iskola tiegħek torganizza taħdidiet, lectures jew ikollha viżitaturi, użahom bħala opportunitajiet biex 

issir taf realtajiet oħra u tikseb għarfien dwar x’qed jiġri fid-dinja. Dejjem emmen fil-ħolm tiegħek u 

agħmilhom iseħħu. 

 

 

Kull meta jkun possibbli, ipprova ħajjar lill-istudenti/lit-tfal tiegħek isiru jafu professjonisti diversi li 

jaħdmu f’oqsma differenti, biex b’hekk ikollhom il-possibbiltà jaraw il-panoplija tal-għażliet li jistgħu 

jsegwu. 

Kunu attivi fl-identifikazzjoni tal-potenzjali tagħhom, appoġġjawhom u ggwidawhom matul il-proċess 

kollu u sfruttaw l-aħjar kwalitajiet tagħhom. Barra minn hekk, huwa importanti li tħeġġiġhom jinvestu 

fil-formazzjoni, l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom. Jekk jingħataw l-opportunità, huma jsiru jafu 

lilhom infushom aħjar u jkunu kunfidenti fil-futur li jagħżlu. 

SFIDI 

 IL-PARIR TIEGĦEK LILL-ISTUDENTI  

IL-PARIR TIEGĦEK LILL-GĦALLIEMA U LILL-ĠENITURI 
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Il-Profil ta' Cristina Calheiros’ : https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Lecture Pubblika dwaris-Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura għall-Ilma fil-Bliet: 

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

Azzjoni COST dwar Bliet Ċirkolari u Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura: 

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

CIIMAR – Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-Natura għall-Ġestjoni tal-Ilma u l-Promozzjoni tas-Servizzi tal-

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

management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (l-Assoċjazzjoni Nazzjonali Portugiża tas-Soqfa Ekoloġiċi): https://www.greenroofs.pt/ 

It-twessigħ tal-Edukazzjoni Interdixxiplinari dwar is-Sostenibilità (WISE): http://wiseproject.info/ 

Sħubija għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Innovazzjoni Soċjali (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Riżultati tal-Ġeoetika u t-Tagħlim tal-Għarfien (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

It-traduzzjoni saret minn Scientix, iffinanzjata mill-programm ta' riċerka u innovazzjoni H2020 tal-Unjoni 

Ewropea – il-proġett Scientix 4 (Ftehim ta' għotja Nru 101000063), ikkoordinat minn European 

Schoolnet (EUN). Il-kontenut ta' dan id-dokument huwa r-responsabbiltà unika tal-organizzatur u ma 

jirrappreżentax l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (KE), u l-KE mhijiex responsabbli għall-ebda użu li 

jista' jsir mill-informazzjoni li fih. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
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