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Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ηλιακό φούρνο που αποσκοπούσε στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, αφού ο ηλιακός 
φούρνος δουλεύει μονό με τον ήλιο, μπορεί να ψήνει το φαγητό μόνο με ηλιακή ακτινοβολία 
χωρίς καθόλου ρύπους προς το περιβάλλον και χωρίς καθόλου ενέργεια, είτε ηλεκτρική, είτε με 
γκάζι, απλά και μόνο με ηλιοφάνεια. 

Ξεκινώντας την έρευνα μας πάνω στο θέμα μας τον ηλιακό φούρνο, συγκεντρώσαμε σε 
ένα κεφάλαιο την ερευνά μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές με τι θα 
ασχολούμασταν. Πιο περιεκτικά κινηθήκαμε στο τι ωφελεί ο ηλιακός φούρνος  μέχρι σήμερα, από 
ποια υλικά μπορεί να γίνει και γιατί είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης είχαμε μάθει 
απλά θεωρητικά την μέθοδο παρασκευής του φούρνου κάτι που στην συνέχεια μας ήταν 
πολύτιμο.  

Μετά την εισαγωγή μας, κάναμε σχεδίαση του ηλιακού φούρνου που θέλαμε να 
φτιάξουμε που ήταν 2 κουτιά σχετικά μεγάλα, αφού θέλαμε να χωρεί τουλάχιστο 1kg φαγητό. 
Υπολογίσαμε το μήκος και το πλάτος τον γυαλιών και του καθρέπτη  που θα χρειαζόμασταν για 
να φέρουμε το έργο μας εις πέρας. Μέσα από αυτή μας την ενασχόληση μάθαμε αρκετά για τους 
ηλιακούς φούρνους και γενικά για το μαγείρεμα με την ηλιακή ακτινοβολία. Ίσως στη Κύπρο να 
μην είναι διαδομένο αυτό το είδος ψησίματος αλλά σε τριτοκοσμικές χώρες και ειδικά σε χώρες 
που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και είναι ζέστη μαγειρεύουν αρκετά συχνά με τους ηλιακούς 
φούρνους. Αποστειρώνουν το νερό τους για να είναι κατάλληλο για πόσιμο και γενικά κάνουν 
αρκετή χρήση αυτών.  

Στην συνέχεια της έρευνας μας, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για γενικές γνώσεις 
για τον ηλιακό φούρνο. Μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο σε όλους τους μαθητές στο σχολείο μας 
για να μπορούμε να έχουμε τις απόψεις τους και έτσι να παραστήσουμε σε γραφικές 
παραστάσεις τις απαντήσεις εξάγοντας τα κατάλληλα συμπεράσματα.  

Πριν προχωρήσουμε με τη κατασκευή του ηλιακού μας φούρνου θεωρήσαμε αναγκαίο να 
πάρουμε συνέντευξη και να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τους ηλιακούς φούρνου από 
κάποιον που ασχολείται στο εμπόριο με αυτούς. Έτσι πήραμε συνέντευξη από τον κ. Αντρέα 
Φασουλίδη, ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας Re – New Cy που έχουν φτιάξει τους δικούς τους 
ηλιακούς φούρνους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κύπρου.  

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τη κατασκευή του ηλιακού μας φούρνου που αποτελείται 
από δύο κουτιά (ξύλινα) μονωμένα μεταξύ τους και σε κατάλληλες κλίσεις με καθρέπτες έτσι 
ώστε να μπορεί να μαζεύει τη θερμότητα μέσα τους. Στη κατασκευή μας βοήθησαν αρκετά οι 
συντονιστές καθηγητές μας για λόγους ασφαλείας. Αφού τελειώσαμε με τη κατασκευή θελήσαμε 
να δοκιμάσουμε τα αποτελέσματα μας και έτσι ψήσαμε την τσικνοπέμπτη το δικό μας φαγητό στο 
σχολείο μας. Μετά την επιτυχή κατάληξη θα ψήσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που έκανε 
καλύτερες μέρες και ενημερώθηκε όλο το σχολείο, δοκιμάζοντας τα ψημένα μπισκότα μας από 
τον ηλιακό μας φούρνο.   

 



Θεωρητική ανασκόπηση 
Στην εποχή που ζούμε, πολύς κόσμος είναι εξαρτημένος από το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάθε 
συσκευή στο σπίτι χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει, γι’ αυτό και όταν δεν 
έχουμε ρεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε να ψυχαγωγηθούμε 
μπορούμε, ούτε να ζεσταθούμε αλλά ούτε και να μαγειρέψουμε. Μπορούμε όμως να 
παραδειγματιστούμε από τις τριτοκοσμικές χώρες όπου δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και 
για να μαγειρέψουν χρησιμοποιούν τον ηλιακό φούρνο, ο οποίος είναι πιο οικονομικός 
για εμάς, που έχουμε μάθει να ζούμε με το ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμερα ένα από τα μεγάλα 
θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα για το μέλλον της, είναι το θέμα του 
περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις του 
ανθρώπου, ιδιαίτερα τους δυο 
τελευταίους  αιώνες, δημιούργησαν 
πολλά προβλήματα και πολλές 
καταστροφές στη φύση.  
 
Η ανάγκη για την ενέργεια, δημιουργεί 
τα βασικότερα προβλήματα στο 
φυσικό περιβάλλον, καθώς στην 
σύγχρονη κοινωνία έχουμε ανάγκη 
από την θέρμανση, τον φωτισμό, τον 
ηλεκτρισμό, τα μέσα μεταφοράς και 
την παραγωγή αγαθών, έτσι 
αναγκαστικά πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η ενέργεια   για την 
πραγματοποίηση τους. Κατανοώντας 
αυτά  τα προβλήματα γίνεται 
προσπάθεια από τους επιστήμονες να 
εφεύρουν  τρόπους έτσι ώστε να 
βρεθούν ανταλλακτικοί τρόποι για την 
λειτουργία τους. Με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή με άλλους τρόπους 
φιλικούς προς το περιβάλλον 
αντικαθιστούν την λειτουργία κάποιων 
συσκευών.  
       
Κάποιες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι 
η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια από κύματα και 
από τους ωκεανούς. Η πιο χρήσιμη ενέργεια από αυτές είναι η ηλιακή ενέργεια 
ειδικότερα σε χώρες που έχουν αρκετό ήλιο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και για θερμικές εφαρμογές όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και οι ηλιακοί 
φούρνοι. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγάλα 
κτήρια ή επιχειρήσεις γιατί για να το εγκαταστήσεις στο σπίτι σου θέλει μεγάλο 
χρηματικό ποσό. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, εάν 
στην χώρα τους   έχει αρκετό ήλιο, επειδή συμφέρουν πολύ οικονομικά παρά να 



πληρώνουν πετρέλαιο. Οι ηλιακοί φούρνοι σπάνια χρησιμοποιούνται. Αν και έχουν 
πολύ θετικά αποτελέσματα δεν είναι και τόσο εύκολοι στην χρήση τους.  

Τι είναι ο Ηλιακός φούρνος; 
Ο ηλιακός φούρνος είναι ένα κουτί αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει ένας σκεύος με 
φαγητό, με μια τουλάχιστον πλευρά του από τζάμι, στραμμένο προς τον ήλιο. Για να 
λειτουργήσει κανονικά πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά πράγματα. Ο ηλιακός φούρνος 
είναι ένας φούρνος ο οποίος μπορεί να μαγειρέψει σχεδόν οτιδήποτε 
με την βοήθεια του ήλιου χωρίς να ξοδέψουμε καθόλου ηλεκτρικό 
ρεύμα, χωρίς να ανησυχούμε μην καεί το φαγητό, χωρίς να 
καταστραφούν οι βιταμίνες και οι διάφορες θρεπτικές ουσίες των 
τροφών, αφού ο φούρνος μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει 
μόνο ένα μειονέκτημα, ότι το μαγείρεμα κρατά παραπάνω από ότι αν 
μαγειρεύαμε στον ηλεκτρικό φούρνο. Για κάποιους όμως αυτό μπορεί 
να είναι και πλεονέκτημα, δηλαδή μπορούν να βάλουν το φαγητό στον 
ηλιακό φούρνο, να κάνουν τις δουλείες τους, τις βόλτες τους και να 
επιστρέψουν 3, 4 ή 5 ώρες μετά και να τους περιμένει ένα υπέροχα 
μαγειρεμένο φαγητό που θα έχει σιγοψηθεί για ώρες χωρίς όμως να 
έχει καεί ή κολλήσει. 
 
Στη σημερινή εποχή ο ήλιος είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ημερησίως. Υπάρχουν πολλά 
αποθέματα ενέργειας γιατί ο ήλιος θα υπάρχει για πάντα. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η 
πηγή ενέργειας που παίρνει ο ηλιακός φούρνος για να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί με 
κάποιο καύσιμο και ούτε χρειάζεται ρεύμα, οπότε δεν εκπέμπει κάποιο βλαβερό 
συστατικό στην ατμόσφαιρα. Η προώθηση του ηλιακού φούρνου γίνεται συνήθως από 
διάφορες οργανώσεις οι οποίες έχουν σκοπό να συνεφέρουν για ένα  καλύτερο 
περιβάλλον χωρίς τις μεγάλες επιρροές που προκαλούν οι άνθρωποι. 
 
Ο  ηλιακός φούρνος δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση αλλά ούτε και κάτι σπάνιο. 
Χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια κυρίως στις χώρες του τρίτου κόσμου για να 
μπορούν να μαγειρεύουν επειδή υπάρχει έλλειψη ρεύματος και καυσόξυλων. Ακόμα τον 
χρησιμοποιούν για να αποστειρώνουν το νερό. Το βάζουν μέσα σε ένα πλαστικό ή 
γυάλινο μπουκάλι και μετά το αφήνουν στον ήλιο για μισή περίπου ώρα. Αυτό είναι 
αρκετό για να σκοτωθούν τα περισσότερα μικρόβια και βακτήρια. 
Μέσα στον ηλιακό φούρνο μπορεί να μαγειρευτεί οτιδήποτε με την βοήθεια του ήλιου, 
χωρίς να καταστραφούν οι βιταμίνες και οι θρεπτικές ουσίες του φαγητού, αφού ο ήλιος 
μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία που μπορεί να αναπτύξει ο 
φούρνος για να ψήσει ένα φαί είναι περίπου από 110 – 140 βαθμούς με αποτέλεσμα το 
φαγητό να αργεί περισσότερο να ψηθεί. 
 
Για να λειτουργήσει σωστά ο ηλιακός φούρνος χρειάζονται κάποιες μέθοδοι 
αντανάκλασης του ήλιου. Η αντανάκλαση του φωτός γίνεται συνήθως με 3 αντικείμενα. 
Το τζάμι, το αλουμινόχαρτο και τον καθρέπτη, ο οποίος θεωρείται το καλύτερο υλικό για 
την αντανάκλαση γιατί μπορεί να αντανακλάσει μέχρι 90%. Φυσικά αν τοποθετηθούν 
και οι 3 ανακλαστήρες μαζί είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αλλά θα πρέπει να γυρίζουμε 
τον φούρνο συνεχώς προς την μεριά του ήλιου γιατί αλλιώς θα δημιουργούνται σκιές. 



Πως ψήνετε το φαγητό στον ηλιακό φούρνο;  
Η καλύτερη ώρα που μπορεί να ψήσει ο ηλιακός φούρνος είναι από τις 10:30 το πρωί  
μέχρι τις 1:30 το  μεσημέρι για όλες τις μέρες του χρόνου με καλή ηλιοφάνεια. 
Οι ηλιακοί φούρνοι σε συνδυασμό διαφόρων σχεδιασμών θα φέρουν πιο καλό 
αποτέλεσμα και το πιο επιθυμητό. Όμως για να λειτουργήσει πρέπει πρώτα να 
ακολουθήσουμε τις βασικές αρχές που είναι η Συγκέντρωση Ηλιακής Ακτινοβολίας, η 
Μετατροπή ακτινοβολίας σε θερμότητα και εγκλωβισμός θερμότητας.  

Πώς αναπτύσσει θερμοκρασίες ο ηλιακός φούρνος; 

Όπως όλοι ξέρουμε ότι τα φαγητά μαγειρεύονται σε 
θερμοκρασίες πάνω από 100 βαθμούς. Ο ηλιακός φούρνος 
μπορεί να πάρει θερμοκρασίες από 110-140 βαθμούς, 
ανάλογα με την ηλιοφάνεια. Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά 
μέσα από το γυάλινο τζάμι και μετατρέπεται σε θερμότητα. 
Το αρνητικό είναι ότι τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο ο 
ηλιακός φούρνος ΔΕΝ θα μπορεί να δουλέψει και πολύ γιατί 
αυτούς  τους  μήνες δεν  έχει και πολύ ηλιοφάνεια. Ένα θετικό 
είναι ότι το ηλιακό φουρνάκι μπορεί και σε θερμοκρασία 
χαμηλή να μαγειρέψει.   
Ενώ ακόμη ο ηλιακός φούρνος  μπορεί να ρυθμιστεί σε 
θερμοκρασία 200 βαθμών κελσίου για το μαγείρεμα. Το 
φαγητό όμως θα μπορούσε να ψηθεί και με πολύ μικρότερη 
θερμοκρασία, απλά στο διπλάσιο χρόνο. Έχει αποδειχθεί ότι 
όλα τα τρόφιμα μαγειρεύονται σε θερμοκρασίες πάνω από 100 
βαθμούς.  
 
Έρευνα στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου  
Αφού ενημερωθήκαμε για τον ηλιακό φούρνο και πού μπορούμε να τον 
χρησιμοποιήσουμε, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια έρευνα μεταξύ των 
συμμαθητών μας για να δούμε τι γνωρίζουν για τους ηλιακούς φούρνους και να 
μπορέσουμε μέσα από την έρευνα να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα για το 
σκοπό μας. Συγκεκριμένα μέσα από τις ερωτήσεις θέλαμε να δούμε και να 
απαντήσουμε σε κάποια ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αναζητήσαμε πριν να 
κάνουμε το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα προσπαθήσαμε μέσα από το 
ερωτηματολόγιο να δώσουμε απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα:  
 

 Γνωρίζουν οι συμμαθητές μας και γενικά η νεολαία τι είναι ένας ηλιακός φούρνος;  

 Ξέρουν τις χρήσεις του ηλιακού φούρνου και πώς μπορεί να ψήσει φαγητό;  

 Γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντας ηλιακό φούρνο έρχονται πιο κοντά στο 
περιβάλλον, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γενικά αποκτούν 
περιβαλλοντική συνείδηση; 

 Θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ένα ηλιακό φούρνο στο σπίτι τους έτσι ώστε να 
μπουν στη διαδικασία για προστασία του περιβάλλοντος; 

 Θα ήθελαν να φτιάξουμε ένα ηλιακό φούρνο στο σχολείο έτσι ώστε να 
ενημερωθούν περισσότερο για τον ηλιακό φούρνο αλλά και να δοκιμάσουν 
φαγητό μέσα από τον δικό μας ηλιακό φούρνο;  



 
Έχοντας σαν γνώμονα τα πιο πάνω ερωτήματα ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο παρατηθείτε αμέσως μετά και το μοιράσαμε σε 151 μαθητές του σχολείου μας. Το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις 3 τάξεις του σχολείου μας, συγκεκριμένα όπως 
μπορούμε να δούμε από τους πίνακες που ακολουθούν δόθηκε σε 65 αγόρια και 76 
κορίτσια ενώ σε δέκα ερωτηματολόγια δεν καθορίστηκε το φύλο (κρίνοντας από την 
ανωριμότητα των αγοριών μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα δέκα ερωτηματολόγια 
ήταν αγόρια χωρίς να έχουμε μεγάλο σφάλμα στη πρόβλεψη μας). Επίσης μπορούμε 
να δούμε ότι και η κατανομή των ερωτηματολογίων έγινε ανά τάξη και συγκεκριμένα 8 
ερωτηματολόγια δεν δήλωσαν την τάξη τους και τα υπόλοιπα ήταν 47 από τη πρώτη 
τάξη, 44 από τη Β τάξη και 52 από τη Τρίτη τάξη του Λυκείου μας. Μπορούμε να δούμε 
ότι και εδώ η κατανομή ήταν περίπου η ίδια σε κάθε τάξη. Ολόκληρη η ανάλυση του 
ερωτηματολογίου παρουσιάζετε στο κεφάλαιο 2 της επισυναπτόμενης μελέτης  
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις 3 τάξεις του σχολείου μας συγκεκριμένα όπως 
μπορούμε να δούμε από τους πίνακες που ακολουθούν δόθηκε σε 65 αγόρια και 76 
κορίτσια ενώ σε δέκα ερωτηματολόγια δεν καθορίστηκε το φύλο (κρίνοντας από την 
ανωριμότητα των αγοριών μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα δέκα ερωτηματολόγια 
ήταν αγόρια χωρίς να έχουμε μεγάλο σφάλμα στη πρόβλεψη μας). Επίσης μπορούμε 
να δούμε ότι και η κατανομή των ερωτηματολογίων έγινε ανά τάξη και συγκεκριμένα 8 
ερωτηματολόγια δεν δήλωσαν την τάξη τους και τα υπόλοιπα ήταν 47 από τη πρώτη 
τάξη, 44 από τη Β τάξη και 52 από τη Τρίτη τάξη του Λυκείου μας. Μπορούμε να δούμε 
ότι και εδώ η κατανομή ήταν περίπου η ίδια σε κάθε τάξη. Η ανάλυση του 
ερωτηματολογίου έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Παραθέτουμε στη συνέχεια τις 
γραφικές παραστάσεις για όλες τις ερωτήσεις με την καταμέτρηση των απαντήσεων 
από τους συμμαθητές μας.  
1. Γνωρίζετε τι είναι ο ηλιακός φούρνος; 
                  (α) Ναι, (β) Όχι  

 

2. Ο ηλιακός φούρνος είναι : 
(α) μια ηλεκτρική συσκευή που λειτουργεί με 
ηλιακή ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρική 
ενέργεια.  
(β) μια απλή κατασκευή που μπορεί να 
κατασκευάσουμε με απλά υλικά  
(γ) ένα φαινόμενο που στηρίζετε στη ηλιακή 
ακτινοβολία  
(δ) τίποτα από τα πιο πάνω  
(ε) δεν ξέρω, δεν απαντώ.  

 



 

3. Ο ηλιακός φούρνος δουλεύει : 
(α) με το ηλεκτρικό ρεύμα  
(β) με το νερό  
(γ) με την ηλιακή ενέργεια που την 
μετατρέπει σε ηλεκτρική 
(δ) Με την ηλιακή ακτινοβολία που τη 
μετατρέπει σε θερμότητα  
(ε) Τίποτα από τα πιο πάνω  

4. Νομίζετε ότι με τον ηλιακό φούρνο 
μπορείτε να μαγειρέψετε στην κουζίνα 
του σπιτιού σας;   
(α) Ναι  
(β) Όχι  
(γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ.  

 

 

5. Πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν να υπάρχει ένας 
ηλιακός φούρνος στο σπίτι; 

     (α) Ναι  
     (β) Όχι  

Αν  ΝΑΙ, γιατί θα χρειαζόταν:  

 
6. Μέχρι ποιες θερμοκρασίες πιστεύετε ότι 

μπορούμε να φτάσουμε με ένα ηλιακό 
φούρνο;   
 (α) 100 – 150  οC 
 (β) 50 – 100  οC   
 (γ) 150 – 300 οC 
(δ) Δεν έχουμε θερμοκρασίες στον ηλιακό 
φούρνο. Τα φαγητά ψήνονται με τον ήλιο.  
(ε) Δεν ξέρω, δεν απαντώ.  
 

7. Τι ποσότητα φαγητού (για παράδειγμα 
κοτόπουλο με φασολάκι) νομίζετε ότι 
μπορεί να ψήσει ένας ηλιακός φούρνος;  
(α) Περίπου 100 γραμμάρια 
(β) Περίπου ένα κιλό 
(γ) Περίπου 5 κιλά 
(δ) Αρκετά μεγάλη ποσότητα 

9. Τα φαγητά που μπορεί να φτιάξει ο ηλιακός 
φούρνος νομίζετε ότι αργούν να ψηθούν;  
(α) Ναι  
(β) Όχι  
(γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ.  



(ε) Δεν ξέρω, δεν απαντώ.  

 
8. Νομίζετε ότι ο ηλιακός φούρνος μπορεί 

να ψήσει όλα τα είδη φαγητών ;  
(α) Ναι  
(β) Όχι  
(γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ 

 

 
10. Όταν ψήνουμε στον ηλιακό φούρνο 

νομίζετε ότι χάνονται οι βιταμίνες και οι 
θρεπτικές ουσίες τον φαγητών; 
(α) Ναι 
(β) Όχι 
(γ) Χάνονται αρκετές  
(δ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ 

 
11. Πιστεύετε ότι με τη χρήση του ηλιακού 

φούρνου μπορούμε να εξοικονομήσουμε 
ενέργεια;  
(α) Ναι 
(β) Όχι 
(γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ.  

13. Νομίζετε ότι η χρήση του ηλιακού φούρνου 
συμβάλει στη καταστροφή του 
περιβάλλοντος; 
(α) Ναι  
(β)Όχι 
(γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ 

 
14. Ο ηλιακός φούρνος προσφέρει ένα ασφαλή 

και υγιεινό τρόπος μαγειρέματος. 
(α) Σωστό 
(β) Λάθος  



 
12. Η χρήση του ηλιακού φούρνου είναι 

ασφαλής για τα παιδιά και δεν μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά. 
(α) Σωστό  
(β) Λάθος  

 

 

 
 

15. Θα σας άρεσε η ιδέα της κατασκευής ενός ηλιακού φούρνου στο σχολείο;  
(α) Ναι, αυτό θα ήταν κάτι που θα με ενθουσίαζε πάρα πολύ 
(β) Ναι, θα ήταν καλό  
(γ) Δεν με απασχολεί το θέμα 
(δ) Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει 
(ε) Όχι γιατί δεν είναι κάτι που προσελκύει το ενδιαφέρον μου. 

 
Σημείωση: Στις ερωτήσεις οι οποίες δεν ήταν κρίσεως, έχουμε υπογραμμίσει για λόγους 
διευκόλυνσης εμάς αλλά και εσάς, τις σωστές απαντήσεις (ή τουλάχιστον τις επιθυμητές 

απαντήσεις που θα θέλαμε) έτσι ώστε να δούμε ποια ήταν τα ποσοστά των σωστών 
απαντήσεων.  

 



Αναφέρουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε ερώτησης και καταλήγουμε σε 
γενικό συμπέρασμα. Έτσι για κάθε ερώτηση έχουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:  

 Στην πρώτη ερώτηση βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, δηλαδή οι 77 από τους 151 
έχουν απαντήσει ότι γνωρίζουν τι είναι ο ηλιακός φούρνος, ενώ οι 65 απάντησαν 
πως δεν γνωρίζουν. Οι 8 δεν απάντησαν και ένας έδωσε δύο απαντήσεις.  

 Στην δεύτερη ερώτηση διαπιστώνουμε ότι όσοι πίστευαν ότι γνώριζαν τι ήταν ο 
ηλιακός φούρνος οι 77 μειώθηκαν σε 62 από τους 151. Οι περισσότεροι που 
απάντησαν λανθασμένα ήταν 36, οι οποίοι απάντησαν το γ και 34 απάντησαν 
δεν ξέρω, δεν απαντώ, ενώ 3 δεν απάντησαν και 8 έδωσαν δύο απαντήσεις.  

 Στην τρίτη ερώτηση η οποία ρωτούσε πως δουλεύει ο ηλιακός φούρνος οι 50 
απάντησαν σωστά δηλαδή ότι ο ηλιακός φούρνος δουλεύει με την ηλιακή 
ενέργεια που την μετατρέπει σε ηλεκτρική αλλά οι περισσότεροι, οι 67, 
απάντησαν πως δουλεύει με την ηλιακή ακτινοβολία και οι 17 δεν ξέρω, δεν 
απαντώ. 2 δεν απάντησαν και 5 έδωσαν δύο απαντήσεις. 

 Στην τέταρτη ερώτηση η οποία ρωτούσε αν πιστεύετε πως θα χρειαζόταν να 
υπάρχει ένας ηλιακός φούρνος στο σπίτι οι περισσότεροι απάντησαν όχι ενώ 5 
δεν απάντησαν και ένας απάντησε δύο. Όσοι απάντησαν πως χρειάζεται ένας 
ηλιακός φούρνος στο σπίτι είπαν πως θα χρειαζόταν για την εξοικονόμηση 
ρεύματος. 

 Στην ερώτηση ‘νομίζετε ότι με τον ηλιακό φούρνο μπορείτε να μαγειρέψετε στην 
κουζίνα του σπιτιού σας ‘ οι 55 δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν σωστά και οι 
53 απάντησαν ναι. Οι 39 απάντησαν δεν ξέρω, δεν απαντώ, 2 δεν απάντησαν 
και 2 απάντησαν 2 επιλογές. 

 Στην έβδομη ερώτηση (τα φαγητά που μπορεί να φτιάξει ο ηλιακός φούρνος 
νομίζετε ότι αργούν να ψηθούν) οι 69, δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν 
σωστά, οι 29 όχι και 49 απάντησαν δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δύο δεν απάντησαν 
και δύο έδωσαν δύο απαντήσεις.  

 Στην όγδοη ερώτηση οι περισσότεροι, δηλαδή οι 76 απάντησαν δεν ξέρω, δεν 
απαντώ, ενώ μόνο 33 απάντησαν σωστά. Δεν απάντησαν 4 και 3 έδωσαν δύο 
απαντήσεις. 

 Στην ένατη ερώτηση η οποία ρωτούσε αν μπορούσε ο ηλιακός φούρνος να ψήσει 
όλων των ειδών των φαγητών οι 60 απάντησαν δεν ξέρω δεν απαντώ, οι 47 
απάντησαν ναι δηλαδή σωστά, οι 39 απάντησαν λανθασμένα, 3 δεν απάντησαν 
και 2 έδωσαν δύο απαντήσεις. 

 Στην δέκατη ερώτηση η οποία αναφέρεται στο αν χάνονται οι βιταμίνες και οι 
θρεπτικές ουσίες των φαγητών οι περισσότεροι απάντησαν όχι, δηλαδή 
απάντησαν σωστά οι 55 και 49 απάντησαν δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δύο δεν 
απάντησαν και 3 έδωσαν δύο απαντήσεις. 

 Στη εντεκάτη ερώτηση για το αν η χρήση του ηλιακού φούρνου συμβάλει στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος οι περισσότεροι, οι 95 απάντησαν σωστά, 
δηλαδή όχι και 37 απάντησαν δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δύο δεν απάντησαν και 
ένας έδωσε δύο απαντήσεις.  

 Στην ερώτηση πιστεύετε ότι με τη χρήση του ηλιακού φούρνου μπορούμε να 
εξοικονομήσουμε ενέργεια οι περισσότεροι απάντησαν ναι δηλαδή οι 97 
απάντησαν σωστά. Οι 36 απάντησαν δεν ξέρω, δεν απαντώ και μόνο 4 δεν 
απάντησαν. 



 Ο ηλιακός φούρνος προσφέρει ένα ασφαλή και υγιεινό τρόπο μαγειρέματος, σε 
αυτήν την ερώτηση 100 απάντησαν σωστά δηλαδή ναι και οι 42 απάντησαν 
λάθος, ενώ 9 δεν απάντησαν. 

 Σε αυτήν την ερώτηση η οποία αναφέρεται στην κατασκευή ενός ηλιακού 
φούρνου στο σχολείο μας οι περισσότεροι, οι 40 απάντησαν ότι θα ήταν καλό και 
οι 38 πως θα τους ενθουσίαζε πολύ. Οι 32 απάντησαν πως δεν τους απασχολεί 
το θέμα, οι 19 πως δεν τους ενδιαφέρει και οι 15 ότι δεν είναι κάτι που 
προσελκύουν το ενδιαφέρον τους. Πέντε μαθητές δεν απάντησαν και 2 έδωσαν 
δύο απαντήσεις. 

Από τις απαντήσεις μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν 
γνώριζε τι είναι ακριβώς ο ηλιακός φούρνος, πως λειτουργεί και όλα τα απαραίτητα που 
χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για να τον χρησιμοποιήσει. Είναι λογικό να μην γνώριζαν 
τι είναι ο ηλιακός φούρνος διότι είναι κάτι που δεν χρησιμοποιείται στα σπίτια της 
Κύπρου και για αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα για να κάνουμε τους 
συμμαθητές μας να μάθουν για τους ηλιακούς φούρνους και να τολμήσουν να 
δοκιμάσουν και στο σπίτι τους. Επίσης μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να μην 
γνωρίζουν τι είναι ο ηλιακός φούρνος αλλά θα τους ενδιέφερε να κατασκευαστεί ένας 
ηλιακός φούρνος στο σχολείο. 
 
Συνέντευξη και Σχεδιασμός του Ηλιακού Φούρνου 

Μετά την εισαγωγή μας, κάναμε 
σχεδίαση του ηλιακού φούρνου που 
θέλαμε να φτιάξουμε που ήταν 2 
κουτιά σχετικά μεγάλα, αφού θέλαμε 
να χωρεί τουλάχιστο 1kg φαγητό. 
Υπολογίσαμε το μήκος και το πλάτος 
τον γυαλιών και του καθρέπτη  που θα 
χρειαζόμασταν για να φέρουμε το έργο 
μας εις πέρας. Μέσα από αυτή μας την 
ενασχόληση μάθαμε αρκετά για τους 
ηλιακούς φούρνους και γενικά για το 
μαγείρεμα με την ηλιακή ακτινοβολία. 
Ίσως στη Κύπρο να μην είναι 
διαδομένο αυτό το είδος ψησίματος 
αλλά σε τριτοκοσμικές χώρες και ειδικά 
σε χώρες που έχουν μεγάλη 
ηλιοφάνεια και είναι ζέστη μαγειρεύουν 

αρκετά συχνά με τους ηλιακούς φούρνους. Αποστειρώνουν το νερό τους για να είναι 
κατάλληλο για πόσιμο και γενικά κάνουν αρκετή χρήση αυτών.  
Πριν προχωρήσουμε με τη κατασκευή του ηλιακού μας φούρνου θεωρήσαμε αναγκαίο 
να πάρουμε συνέντευξη και να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τους ηλιακούς 
φούρνου από κάποιον που ασχολείται στο εμπόριο με αυτούς. Έτσι πήραμε συνέντευξη 
από τον κ. Αντρέα Φασουλίδη, ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας Re – New Cy που έχουν 
φτιάξει τους δικούς τους ηλιακούς φούρνους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Κύπρου.  
 



Κατασκευή Ηλιακού φούρνου. 

Επόμενο βήμα μας ήταν η κατασκευή 
του Ηλιακού φούρνου που έγινε στο 
εργαστήριο φυσικής σε δύο εργάσιμες 

μέρες του δεύτερου τετραμήνου κατά τη 
διάρκεια των κενών των συντονιστών 
καθηγητών μας. Στις φωτογραφίες που 
ακολουθούν μπορείτε να δείτε 
φωτογραφίες από τη κατασκευή. Η 
κατασκευή μας ξεκίνησε με τα δύο κουτιά 
που  είχαμε αναφέρει στη προηγούμενη 
διαφάνεια και μπήκαν εφημερίδες και 
μονωτικός αφρός στο ενδιάμεσο τους, 
κολλήθηκε ασημόχαρτο από μέσα , 
τοποθετήθηκαν καθρέπτες στο πάνω και 
κάτω μέρος και γυαλί για να εγκλωβίζει τη 
θερμοκρασία μέσα στο φούρνο. Οι 
καθρέπτες και το ασημόχαρτο μπήκαν για 
να ανακλούν τη θερμοκρασία προς το 
φούρνο και το γυαλί για να την εγκλωβίζει 
μέσα στο φούρνο. Το γυαλί λειτουργεί 
όπως την ατμόσφαιρα στη Γη με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά το οποίο 
εγκλωβίζονται οι ακτίνες του ήλιου στη Γη 
και αυξάνετε η θερμοκρασία.  
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τη 
κατασκευή του ηλιακού μας φούρνου που 
αποτελείται από δύο κουτιά (ξύλινα) 
μονωμένα μεταξύ τους και σε κατάλληλες 
κλίσεις με καθρέπτες έτσι ώστε να μπορεί 
να μαζεύει τη θερμότητα μέσα τους. Στη 
κατασκευή μας βοήθησαν αρκετά οι 
συντονιστές καθηγητές μας για λόγους ασφαλείας. Αφού τελειώσαμε με τη κατασκευή 



θελήσαμε να δοκιμάσουμε τα αποτελέσματα 
μας και έτσι ψήσαμε την τσικνοπέμπτη το 
δικό μας φαγητό στο σχολείο μας. Μετά την 
επιτυχή κατάληξη ψήσαμε ακόμα 3-4 φορές 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που έχει κάνει  
καλύτερες μέρες. Με το ψήσιμο του φαγητού 
και την επίδειξη του ή ακόμη και το ότι το 
δοκίμαζαν μπορέσαμε να ενημερώσουμε 
όλους τους συμμαθητές μας αλλά και τους 
καθηγητές για τους ηλιακούς φούρνους.   
 
Γενικά Συμπεράσματα  
Ποια τα συμπεράσματα μας όμως από την 
ενασχόληση μας με αυτή την εργασία και 
γενικά με την έρευνα και τη κατασκευή που 
κάναμε για τους ηλιακούς φούρνους:  

 Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι 
ο Ήλιος είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας. Η ενέργεια που στέλνει ο Ήλιος στη 
Γη είναι 10000 φορές περισσότερη από τις ανάγκες του πλανήτη σε ενέργεια.  

 Ηλιακός φούρνος ένα πολύ ντελικάτος τρόπος μαγειρέματος και χρήσης της 
Ηλιακής ενέργειας.  

 Επίσης μέσα από τη χρήση του Ηλιακού φούρνου μπορούμε να 
εξοικονομήσουμε ενέργεια αλλά ταυτόχρονα να προστατεύουμε και το 
περιβάλλον.  

 Με τη έρευνα και τη κατασκευή μας είδαμε τον ενθουσιασμό των συμμαθητών 
μας να μάθουν περισσότερα (χαρακτηριστικό δε το τι είπε ένας μαθητής στο 
καθηγητή μας: μα τώρα κύριε σοβαρομιλάς ψήνετε το φαί μόνο από τον ήλιο, εσύ 
θα μας τρελάνεις δεν γίνετε αυτό). Φυσικά το ψημένο φαγητό ήταν η πιο καλή 
απόδειξη της θεωρίας.  

 Κατασκευάζετε εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα ευκολότερα  

 Είναι οικονομικός στη κατασκευή  

 Φυσικά όταν το συνηθίσεις τον ηλιακό φούρνο είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος 
μαγειρέματος. Βάζεις το φαγητό σου το πρωί πριν πάς για δουλειά και το 
παίρνεις το μεσημέρι από το φούρνο στο τραπέζι, δεν θα καεί δεν θα παραψηθεί 
αλλά και αν ακόμα δεν ψηθεί τελείως ανάβεις τον ηλεκτρικό φούρνο και σε δέκα 
λεπτά θα είναι τελείως ψημένο.  

 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η ενασχόληση μας με αυτή την έρευνα μας έκανε 
να σκεπτόμαστε διπλά κάθε φορά που ερχόμαστε μπροστά σε θέματα περιβάλλοντος 
και εξοικονόμησης ενέργειας. Αφού τελειώσαμε με την έρευνα μας ετοιμάσαμε μια 
παρουσίαση την οποία παρουσιάσαμε στο πρώτο Παγκύπριο συνέδριο μαθητών 
καθηγητών για τις φυσικές επιστήμες που έγινε στο Columbia Beach Resorts στο 
Πισσούρι από τις 2 μέχρι τις 4 Μαρτίου του 2012. Στο συνέδριο επίσης παρουσιάσαμε 
και τη κατασκευή μας αλλά και την αφίσα που ετοιμάσαμε. Πιστεύουμε ότι η 
ενασχόληση μας με αυτή την έρευνα αύξησε κατά πολύ τις δεξιότητες μας σε 



υπολογιστικά προγράμματα, σε κατασκευές αλλά και την ευαισθησία μας σε θέματα 
περιβάλλοντος. 

 
Βιβλιογραφία  
Στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση χρησιμοποιήσαμε κατά πολύ το διαδίκτυο για να 
μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες.  
 
Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως σε άλλες ερευνητικές 
εργασίες που έγιναν στο σχολείο μας. Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε από τις 
ερευνητικές εργασίες:  

1. ‘Παρασκευή Βιοντίζελ’ Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας 
Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, Λεμεσός  

2. ‘Ηλιακή αφαλάτωση’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας 
Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, Λεμεσός 

3. ‘Ηχορύπανση στη Λεμεσό’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2009 – 2010, 
Λεμεσός 

4. ‘Μετρήσεις Βενζολικών αερίων’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, 
Λεμεσός 

Επίσης για να μάθουμε καλύτερα το πρόγραμμα SPSS χρησιμοποιήσαμε τα πιο κάτω  
1. ‘SPSS Instruction Manual’, University of Waterloo, Department of Statistics and 

Actuarial Science, September 1, 1998 
2. www.spss.com 

 
Επίσης αρκετές πληροφορίες είχαμε και από την συνέντευξη που πήραμε από τον κ. 
Ανδρέα Φασουλίδη και από την ιστοσελίδα της εταιρείας του  
                       http://www.re-newcy.com/ 

http://www.spss.com/


 


