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Opis poklica je bil pripravljen v okviru projekta NBS Phase 2 in projekta STE(A)M IT. Pilotni projekt NBS je nastal na pobudo Generalnega direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije, ki ga 
tudi financira, European Schoolnet pa ob podpori VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en) skrbi za izvedbo intervjujev in pripravo opisov poklicev na področju NTR. Delo, predstavljeno v tem 
dokumentu, je bilo financirano tudi iz projekta STE(A)M IT, ki se izvaja v okviru programa ERASMUS+ Evropske unije (sporazum o dodelitvi sredstev 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), ki 
ga koordinira European Schoolnet. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno organizator in ne izraža mnenja Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo, ki nista odgovorni za uporabo vsebovanih informacij. 

 
Predstavitev poklica: raziskovalec na naravi 

temelječih rešitev 
 

Sem okoljska inženirka z doktoratom iz biotehnologije in delam kot raziskovalka v interdisciplinarnem 
centru za raziskave morja in okolja CIIMAR, in sicer na področju na naravi temelječih rešitev (v ang. 
Nature-Based Solutions oz. NBS). 
 Sem gostujoča profesorica na Univerzi Svetega Jožefa (Posebna upravna regija Macao, Kitajska) in na 
Univerzi v Portu (Portugalska). Že od začetka sem projekte, povezane z na naravi temelječimi rešitvami 
(NTR), vključevala v različne kontekste; 
 Pred kratkim sem sodelovala pri projektih "Ekološka in integrirana zdravstvena nega - ECOSAN", "Na 
naravi temelječe rešitve za čistejši in varnejši Macao" in "Pobuda COST CA17133 - Izvajanje na naravi 
temelječih rešitev za oblikovanje krožnega mestnega modela ravnanja z viri". 
 Sodelovala sem tudi pri več projektih, povezanih z izobraževanjem za trajnost. Sem vodja in članica 
upravnega odbora reda inženirjev (severna regija) ter podpredsednica nacionalnega portugalskega 
združenja za zelene strehe. Dejavno sodelujem pri okoljskem izobraževanju in sodelujem z združenji, 
podjetji in občinami na področju na naravi temelječih rešitev (NTR) ter ukrepov za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje.   

 

 

Kot raziskovalka se osredotočam na razvoj na naravi temelječih rešitev (NTR), kot so zelene strehe in 
stene ali grajena in plavajoča mokrišča, za reševanje družbenih problemov v skladu s cilji trajnostnega 
razvoja (CTR). 
 Poleg tega na naravi temelječe rešitve predvidevajo učinkovito rabo virov za trajnostni razvoj območja 
ter so orodje za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev. 
 Pri tem je treba "delati z naravo" v več razsežnostih in imeti trdno podlago znanja o naravoslovju, 
tehnologiji, inženirstvu in matematiki. Povezujem več programov za testiranje poslovnih modelov za 
tehnologije, ki jih razvija akademska skupnost. Ko govorimo o na naravi temelječih rešitvah, se 
nanašamo na tri področja ukrepanja: 
 znanstveno raziskovanje, izobraževanje in sodelovanje z združenji. Sodelujem z izobraževalnimi 
ustanovami, občinami, podjetji in združenji. Predznanje s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva 
in matematike mi je omogočilo, da sem na poklicni poti, ki sem jo izbrala, dosegla vrhunske rezultate.  

 

Cristina Calheiros (znanstvena raziskovalka in profesorica, CIIMAR) 
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Že od nekdaj me zanimajo teme, povezane z okoljem ter dinamiko in interakcijami v naravi. Želel sem 
narediti nekaj dobrega za družbo, nekaj, kar bi lahko počela s strastjo in veseljem. Babica mi je pokazala, 
kaj je okoljski inženiring, in možne poti, ki bi jih lahko ubrala po študiju. Pozneje sem odkrila svet 
znanstvenih raziskav in začela delati na področju na naravi temelječih rešitev. Ugotovila sem, kakšen 
potencial imam pred seboj, če bom inovirala, pridobivala znanje in ga s sodelovanjem in poučevanjem 
prenašala na druge.  

 

 

Običajno se moj delovni dan začne s posvetom s kolegi in študenti o tekočih poskusih in projektih. Veliko 
vzorčim na terenu na eksperimentalnih lokacijah, kjer se uporabljajo na naravi temelječe rešitve (NTR), 
in delam v laboratoriju. 
 Na univerzi predavam o na naravi temelječih rešitvah, obiskujem osnovne šole in delam z učitelji in 
učenci na to temo. 
 Pogosto vodim tečaje za tehnične delavce v občinah in za širšo javnost. Druge dejavnosti vključujejo 
srečanja z mednarodnimi partnerji, ki sodelujejo v tekočih projektih, spremljanje znanstvene literature 
in udeležbo na mednarodnih konferencah. Sodelujem tudi v različnih združenjih, povezanih z 
izobraževanjem za trajnostni razvoj, in si prizadevam za promocijo NTR ter rešitev za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. 
  

 

 

Po končani srednji šoli nisem vedela, kaj naj naredim. Vendar me je navdušenje nad razumevanjem 
Zemljinega sistema, vplivom človekovih dejavnosti in možnostmi, kako ga zmanjšati ali preprečiti, 
pripeljalo do študija okoljskega inženirstva. V Združenem kraljestvu sem opravljala prakso na področju 
fitoremediacije onesnaženih tal. V tem času sem se naučila "delati z naravo", spoznala potencial 
mednarodnih izkušenj ter moč sodelovanja in izmenjave znanja. Nato sem doktorirala iz biotehnologije 
na Portugalski katoliški univerzi in opravila dve podoktorski usposabljanji na področju na naravi 
temelječih rešitev za upravljanje, čiščenje in ponovno uporabo vode. Vedno skušam slediti najnovejšim 
dosežkom v znanosti in tehnologiji prek mreženja ter udeležbe na naprednih tečajih in konferencah. To 
mi je omogočilo celosten pogled na zemeljski sistem in mi pokazalo, kako lahko prispevam k družbi za 
bolj trajnostno prihodnost. Moja poklicna pot je bila zasnovana interdisciplinarno, pri čemer so bili 
naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika (STEM) vedno prisotni in medsebojno povezani. 

 

KAJ VAS JE NAVDUŠILO? 
 

OBIČAJEN DELOVNI DAN 
 

ŠTUDIJ IN POKLICNA POT 
 



 
 Poklici na področju naravoslovja, tehnologije, 

inženirstva in matematike ter veščine 
prihodnosti  

     
  

 

 

Ključna znanja in spretnosti na strokovni ravni  

Analitične spretnosti: pomembno je, da spremljate najnovejše dosežke na svojem področju 
raziskovanja. Zaželeno je dobro poznavanje analitičnih orodij in analize podatkov. Potrebno je tudi 
kritično razmišljanje in odlične sposobnosti reševanja problemov.  

Tehnično in inženirsko znanje Raziskovalci na področju na naravi temelječih rešitev morajo imeti 
praktičen in neposreden pristop k vsakodnevnim izzivom, ki jih morajo reševati.    

Pri poslovanju na ravni aplikacij NRT mi je spretnost pripovedovanja poslovnih zgodb omogočila, da sem 
rešitve razširil in ponovil ter koncept predstavil zainteresiranim stranem in odločevalcem. Prejel sem 
tudi več priznanj in odlikovanj za ideje, ki sem jih razvil na področju uporabnosti NTR. 

Komunikacija: the key to success is to be open to collaborating with people. Za promocijo svojega dela 
in raziskovalnih dosežkov sem se trudil tudi na področju javnega nastopanja in pisanja.  

Informacijska tehnologija: pomembna je tudi spretnost upravljanja podatkov s pomočjo računalniške 
grafike, zlasti pri dodajanju ugotovitev v tehnična poročila, publikacije in izobraževalne vire. 

Upravljanje: pomembno je, da ohranite motiviranost učencev in ekipe. Poleg tega mora biti vaša 
raziskava dobro načrtovana, da bi dosegli predvidene rezultate in kar najbolje izkoristili razpoložljive 
vire.  

Trženje: strateško ozaveščanje o znanosti po različnih kanalih (družbeni mediji, televizija, časopisi itd.) 
in znotraj obstoječe mreže so zelo pomembni za obveščanje o vaših znanstvenih dosežkih. To je treba 
storiti na vključujoč način, ki bo dostopen in razumljiv vsakomur.   

Osebne in družbene spretnosti: 

Motivacija in vzdržljivost:  raziskovalec na področju NTR mora biti visoko motiviran in prilagodljiv v 
primeru pomanjkljivosti, imeti mora moč, da nadaljuje, kadar stvari ne gredo po načrtih.  

Radovednost in ustvarjalnost: pomembno je biti odprt za nova spoznanja in z ustvarjalnostjo poiskati 
inovativne rešitve. 

Timsko delo: samo s sodelovanjem in etičnim delom v timu je mogoče ideje preizkusiti v praksi in jih 
uresničiti.  

Samodisciplina: samodisciplina, delovna disciplina in visoka stopnja organiziranosti vam bodo omogočili, 
da v praksi izvajate interdisciplinarno delo.    

Storilnost in odgovornost: visoko stopnjo produktivnosti in odlične raziskave lahko dosežete, če ste 
predani svojemu delu.  

Pobuda: kot raziskovalka na področju NTR moram biti proaktivna pri razmišljanju in oblikovanju rešitev 
za reševanje družbenih izzivov in potreb v skladu s cilji trajnostnega razvoja (CTR).  

 

KLJUČNE SPRETNOSTI 
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Nekdo z mojim znanjem lahko dela na akademskem področju kot učitelj ali raziskovalec, v svetovalnih 
podjetjih, ki svetujejo in nudijo storitve na področju okoljske vzgoje in izobraževanja za trajnost; v 
zasebnem sektorju kot strokovnjak na področju okoljske biotehnologije in inženirstva; v javnem ali 
zasebnem sektorju, ki se ukvarja z upravljanjem voda, obdelavo trdnih odpadkov ter ohranjanjem in 
obnovo ekosistemov - od izvajanja do vidikov delovanja in vzdrževanja; v lokalnih občinah, ki 
obravnavajo okoljska vprašanja, ter pri strateškem načrtovanju strategij blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam.   

 

 

Pri delu z rešitvami, ki temeljijo na naravi, morate pri znanstvenih raziskavah uporabiti interdisciplinarni 
pristop, saj "delo z naravo" zahteva celostni pogled. Zato je velik izziv soočiti se z različnimi ozadji, znanji 
in mnenji, da bi razvili in preučili rešitev. Znanstvenoraziskovalno delo je zahtevno tudi zato, ker obstaja 
visoka stopnja negotovosti glede rezultatov poskusov in raziskav, čeprav je prav zaradi tega tudi 
vznemirljivo in fascinantno. Občutek imate, da počnete nekaj koristnega in pomembnega. 

 

 

Če poskušate ugotoviti, kaj bi počeli po končani srednji šoli, katero študijsko pot bi izbrali, morate 
pogledati vase in ugotoviti, kaj radi počnete, kaj vas veseli in kaj vas navdušuje. Razmislite lahko o tem, 
kako lahko prispevate k boljšemu svetu in pustite svoj pečat. Bodite radovedni, odprti, predvsem pa se 
pogovarjajte z različnimi ljudmi. Tako boste imeli različne poglede na različne poti in poklice, kar vam bo 
pomagalo najti pravo pot. Vsakič, ko vaša šola organizira pogovore ali predavanja ali gosti obiskovalce, 
jih izkoristite kot priložnost za spoznavanje drugih resničnosti in pridobivanje vpogleda v dogajanje po 
svetu. Vedno verjemite v svoje sanje in jih uresničite. 

 

 

Če je le mogoče, poskusite svojim učencem/otrokom omogočiti, da spoznajo različne strokovnjake, ki 
delajo na različnih področjih, da bodo imeli priložnost spoznati številne možnosti, ki so na voljo. 

Bodite dejavni pri prepoznavanju njihovih potencialov, jih podpirajte in usmerjajte skozi celoten proces 
ter iz njih izvabite najboljše. Poleg tega jih je treba spodbujati, da vlagajo v svoje usposabljanje, 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE. 

IZZIVI 

VAŠ NASVET UČENCEM 

VAŠ NASVET UČITELJEM IN STARŠEM  
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izobraževanje in razvoj spretnosti. Če bodo imeli priložnost, se bodo bolje spoznali in zaupali v 
prihodnost, ki jo bodo izbrali. 

 

 

Profil Cristine Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Javno predavanje o na naravi temelječih rešitvah za vodo v mestih: http://ise.usj.edu.mo/events-
calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Pobuda COST o krožnih mestnih in na naravi temelječih rešitvah: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Na naravi temelječe rešitve za upravljanje voda in promocijo ekosistemskih storitev: 
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-
and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (portugalsko nacionalno združenje za zelene strehe): https://www.greenroofs.pt/ 

Razširitev interdisciplinarnega izobraževanja o trajnostnem razvoju (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnerstvo za trajnostni razvoj in družbene inovacije (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Rezultati geoetike in učenje ozaveščanja (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevod je bil pripravljen v okviru projekta Scientix 4 (sporazum o nepovratnih sredstvih št. 101000063), 
ki ga koordinira European Schoolnet (EUN) in je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in 
inovacije O2020. Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno organizator in ne izraža mnenja 
Evropske komisije (EK), ki tudi ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij. 

VEČ O TEM 
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