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Περίληψη  

 

       Στην Κύπρο χρησιμοποιείται περισσότερο από όλα η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
παράγεται από το πετρέλαιο. Στη χρήση του πετρελαίου παρατηρούνται πολλά 
προβλήματα στη χώρα μας, κυρίως περιβαλλοντικά. 

       Στην Κύπρο παρατηρείται μεγάλη ηλιοφάνεια και  υπάρχει άφθονη ηλιακή ακτινοβολία 
που λαμβάνει το νησί. Αυτή την ενέργεια μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή 
ηλεκτρισμού με χρήση φωτοβολταϊκών, που είναι ανανεώσιμη και φιλική προς το 
περιβάλλον πηγή. 

      Οι άνθρωποι, κυρίως τα παιδιά στα σχολεία, υποφέρουν από την αφόρητη ζέστη, που 
ως αποτέλεσμα έχει χρήση συσκευών κλιματισμού με μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος.  

      Στην έρευνά μας προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα και είχαμε 
τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

 Από τις συνεντεύξεις που πήραμε μάθαμε ότι η χρήση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο 
αναπτύσσεται ραγδαία. Ενημερωθήκαμε πώς δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά και ότι 
υπάρχει επιχορήγηση στην εγκατάστασή τους. Στα  
29 σχολεία της Κύπρου ήδη δουλεύουν φωτοβολταϊκά και αναμένεται φέτος να 
αρχίσει η εγκατάσταση σε ακόμα 48 σχολεία. Ένα από αυτά είναι και το σχολείο μας 
όπου θα μπει εγκατάσταση ισχύος 10 KW.  

 Προβληματιστήκαμε για το μέγιστο αριθμό φωτοβολταϊκών που μπορούν να 
τοποθετηθούν στην οροφή του σχολείου μας. Μετρήσαμε το εμβαδόν της οροφής με 
τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth και υπολογίσαμε ότι μπορούν να 
τοποθετηθούν 670 φωτοβολταϊκές πλάκες με ολική ισχύ 134 KW. Αυτά τα 
φωτοβολταϊκά μπορούν να παράγουν 201000KWh ενέργειας το χρόνο που θα 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για κλιματισμό και ηλεκτρικό ρεύμα στο σχολείο. Θα 
μειώσουμε τους ρύπους στην ατμόσφαιρα κατά  221100kg CO2  το χρόνο. 

 Από τα ερωτηματολόγια είδαμε ότι τα παιδιά του σχολείου μας είναι ευαίσθητα στα 
περιβαλλοντικά θέματα, γνωρίζουν για τα φωτοβολταϊκά και τα θεωρούν χρήσιμα να 
μπουν στην οροφή του σχολείου.  

 

       Ενημερώσαμε τους αρμόδιους και το κοινό για τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και 
για τις εισηγήσεις με σκοπό να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στα δημόσια κτίρια και κυρίως στα σχολεία σε όλη την Κύπρο. 
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Εισαγωγή – Θέση του Προβλήματος:  

 

      Στη Β’ Γυμνασίου μελετήσαμε τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας. Η πιο 
διαδεδομένη από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το πετρέλαιο, του οποίου το 
κόστος αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Επίσης, ερευνητές αναφέρουν ότι σε λιγότερο από 30 
χρόνια θα εξαντληθεί τελείως.  

     Στην Κύπρο χρησιμοποιείται περισσότερο από όλα η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
παράγεται από το πετρέλαιο. Εδώ παρατηρούνται διάφορα προβλήματα όπως: 

 

 Το πετρέλαιο στην Κύπρο δεν υπάρχει και πρέπει να το αγοράζουμε από το 
εξωτερικό.  

 

 Το πετρέλαιο μεταφέρεται στην Κύπρο με πλοία. Για την κίνηση των πλοίων 
χρησιμοποιούμε πετρέλαιο σαν καύσιμο.  

 

 Για την αποθήκευση του πετρελαίου στη χώρα μας υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές. Οι 
περισσότερες από αυτές βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας. 

 

 Γενικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο εξαρτάται από την δυνατότητα 
να έχουμε έγκαιρα το πετρέλαιο και από την τιμή του που αυξάνεται ραγδαία.   

 

 Κατά την καύση του πετρελαίου δημιουργούνται αέρια του θερμοκηπίου και  
θερμότητα.  Αυτό συμβάλλει στην αύξηση του προβλήματος υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. 

 

 Η χώρα μας, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα πληρώσει 10 εκ. ευρώ πρόστιμο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν κατάφερε έγκαιρα να μειώσει την ποσότητα 
ρύπων στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

          Έτσι λοιπόν, πρέπει να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο με  μια ανανεώσιμη πηγή 
που δε θα εξαντληθεί ποτέ και που έχει χαμηλό κόστος. 

 

Στη Β΄ Γυμνασίου μάθαμε επίσης, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις 
ανανεώσιμες πηγές ανήκουν η αιολική, η γεωθερμική, η παλιρροιακή και η ηλιακή. Είχαμε 
τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ορισμένες από αυτές τις πηγές χρησιμοποιώντας 
εποπτικά μέσα που είχαμε στο σχολείο (φωτογραφίες, παράρτημα σελ.1,2).  

 

 

 

 

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια σπουδαία ανανεώσιμη πηγή που δε θα εξαντληθεί ποτέ, 
που έχει χαμηλό κόστος και είναι φιλική προς το περιβάλλον, επειδή είναι αθόρυβη και δεν 
εκπέμπει ρύπους.  Θα ήταν επίσης η πιο κατάλληλη, επειδή στην Κύπρο παρατηρείται 
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μεγάλη ηλιοφάνεια και  υπάρχει άφθονη ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνει το νησί. 
Παράλληλα, η Κύπρος θα ανεξαρτητοποιηθεί από την ανάγκη για χρήση του πετρελαίου και 
την αγορά του.  

 

        Έτσι αποφασίσαμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για αυτή την πηγή, να μάθουμε 
πώς χρησιμοποιείται και αν θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο σχολείο μας. 

   

        Οι άνθρωποι, κυρίως τα παιδιά στα σχολεία, υποφέρουν από την αφόρητη ζέστη  κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, κι έτσι είναι αναγκαία η χρήση κλιματιστικών σε μερικές αίθουσες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση αρκετού ηλεκτρικού ρεύματος με αυξημένο 
μηνιαίο κόστος. Για τη μείωση λοιπόν του κόστους αυτού πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα. 
Μία λύση είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στα σχολεία και η εκμετάλλευση 
της ηλιακής ενέργειας.  

 

        Θέσαμε ερώτηση, εάν μπορούμε να καλύψουμε την ποσότητα του ηλεκτρικού 
ρεύματος που χρησιμοποιεί το σχολείο και την ποσότητα του ρεύματος που θα 
καταναλώσουν οι συσκευές κλιματισμού στις σχολικές αίθουσες , όταν θα γεμίσουμε την 
οροφή του σχολείου με φωτοβολταϊκές πλάκες. Είδαμε ότι το σχολείο έχει προσανατολισμό 
σχεδόν Βορράς-Νότος, που είναι βολικός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

 

       Προβληματιστήκαμε επίσης, αν τα παιδιά του σχολείου μας έχουν γνώσεις για τη 
χρήση της ηλιακής ενέργειας και αν θεωρούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σχολείο 
μας χρήσιμη. Αυτά τα διερευνήσαμε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου.  

  

      Γενικά, βάλαμε στόχο να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας στο 
κοινό και στους αρμόδιους. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μεγάλο όφελος στη χώρα μας από 
τη χρήση φωτοβολταϊκών στα σχολεία.  

 

     Θεωρούμε πως το θέμα μας είναι πολύ επίκαιρο λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής και 
οικονομικής κρίσης καθώς και περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η υπερθέρμανση του 
πλανήτη μας. 

 

     Να προσθέσουμε κι εμείς το μικρό μας λιθαράκι στη μείωση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας.    
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Περιγραφή του θέματος μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά σε 
παρόμοιες εργασίες στο θέμα.  
 

 Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία που μετατρέπει την άφθονη ηλιακή ενέργεια 
σε ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στον κόσμο. Το 2004, για παράδειγμα, η παραγωγή φωτοβολταϊκών 
αυξήθηκε σε σχέση με το 2003 κατά 60%, ενώ υπολογίζεται ότι την τελευταία πενταετία οι 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών αυξάνονται σταθερά κατά 40% το χρόνο.  

 
        Ενώ τις πρώιμες ηλιακές ηλεκτρικές συσκευές μπορούμε να τις ανατρέξουμε από το 
1880, τα φωτοβολταϊκά κύτταρα όπως τα ξέρουμε σήμερα εφευρέθηκαν τη δεκαετία του '50 
του 20ου αιώνα από τα εργαστήρια Bell για να χρησιμοποιηθούν στο αμερικανικό 
διαστημικό πρόγραμμα.  

 
Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης. Με μια 

ηλεκτρονική διάταξη, τον αντιστροφέα, το ρεύμα αυτό μετατρέπεται σε αντίστοιχης 
ποιότητας   εναλλασσόμενο ρεύμα. 
 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται κατ' αρχάς  από τους ηλιακούς συλλέκτες, 
που είναι μεγάλες επίπεδες επιφάνειες (κυρίως από τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου), 
που μοιάζουν με τους συλλέκτες των ηλιακών θερμοσίφωνων. 

 
Τα φωτοβολταιϊκά  κατασκευάζονται από υλικά ημιαγωγών, που μετατρέπουν άμεσα 

το ηλιακό φως σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC). Το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται για 
την κατασκευή είναι μια πολύ καθαρή μορφή πυριτίου, που έχει πολύ μικρά ποσά άλλων 
στοιχείων, που προστίθενται σε αυτήν. Αυτό αποκαλείται "doping" και επιτρέπει τη 
μετακίνηση των ηλεκτρονίων μέσα στη δομή, όταν έρχονται σε επαφή με το φως του ήλιου. 
Η μετακίνηση των ηλεκτρονίων λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλιακό "κύτταρο" είναι η βασική 
δομική μονάδα του συστήματος και τα περισσότερα μεμονωμένα κύτταρα διανέμουν 
περίπου 5 βολτ. Αυτά συνδέονται και σε σειρά και παράλληλα σε "πλαίσια", που μπορεί να 
είναι σχεδιασμένα να παρέχουν προσαρμοσμένη τάση και ρεύμα. Τα μέσα 
φωτοβολταϊκά πλαίσια παρέχουν τάση 12 ή 24 βολτ. Το ρεύμα εξαρτάται από τον αριθμό 
μονάδων, που χρησιμοποιούνται στη σειρά. 
         
         Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συμφέρει οικονομικά.  Ένα μικρό φωτοβολταϊκό 
σύστημα ισχύος ενός κιλοβάτ υπολογίζεται ότι κοστίζει σήμερα περίπου 5.000 ευρώ  
(οι τιμές εκτιμάται ότι θα πέσουν με την αύξηση της ζήτησης). Όμως η εγκατάσταση 
επιχορηγείται από το κράτος με ποσοστό 55% του κόστους. 
 
          Η χρήση των φωτοβολταϊκών είναι επίσης φιλική προς το περιβάλλον. Κάθε 
κιλοβατώρα ενέργειας, που παράγεται από φωτοβολταϊκά και όχι από συμβατικά καύσιμα 
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. 
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων π.χ. αιωρούμενα 
μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κ.λπ. 
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Μεθοδολογία που Ακολουθήθηκε:  

      Για την έρευνά μας και τη σωστή ολοκλήρωση της εργασίας επικεντρωθήκαμε σε  
4 κύριους άξονες: 
 
      1.Στην αρχή συλλέξαμε όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορούσαμε σχετικά με το 
θέμα μας από διάφορες πηγές, όπως το διαδίκτυο,  βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και 
διαφημιστικά έντυπα για την προώθηση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. 
Αποταθήκαμε επίσης στη βιβλιογραφία μας. Παρακολουθήσαμε σεμινάριο από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, που ήταν πολύ χρήσιμο στην οργάνωση της πορείας της εργασίας 
μας. Μέσα από τη μελέτη των πιο πάνω εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας για την 
αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα και τα οφέλη των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακολούθως, 
καθορίσαμε συγκεκριμένες μέρες για τις συναντήσεις της ομάδας μας. Επικοινωνήσαμε με 
τους έμπειρους ερευνητές κ. Γεωργίου και κ. Μακρίδη, οι οποίοι θα βοηθούσαν στην εξέλιξη 
της έρευνάς μας.  
 
      2.Η ομάδα μας για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών πραγματοποίησε  
4 συνεντεύξεις. 

 
 Επισκεφτήκαμε το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 

Λευκωσία και ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία, τα είδη, τη χρήση, τη συντήρηση 
και το κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τη βοήθεια του κ. Μακρίδη 
ξεναγηθήκαμε στο φωτοβολταϊκό πάρκο και είδαμε τα διάφορα είδη των 
φωτοβολταϊκών (βλ. παράρτημα σελ. 3-7). 

 Για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, πραγματοποιήσαμε συνέντευξη με τον  
κ. Στυλιανίδη στο Τμήμα Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.  Πληροφορηθήκαμε για την επιχορήγηση που δίνεται στα σχολεία από 
το κράτος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Επίσης, ζητήσαμε να μάθουμε σε 
ποια σχολεία της Κύπρου έγινε ήδη η εγκατάσταση και αν το δικό μας σχολείο 
βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια (βλ. παράρτημα σελ. 8-10). 

 Οργανώσαμε επίσκεψη στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) όπου πήραμε 
συνέντευξη από τον κ. Λέφα. Ενημερωθήκαμε για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στο κτίριό τους και πήραμε χρήσιμες συμβουλές για την 
ολοκλήρωση της έρευνάς μας (βλ. παράρτημα σελ. 11-15). 

 
       3.Σαν κύριο μέρος της έρευνας θεωρούμε τον υπολογισμό της έκτασης της οροφής 

του σχολείου μας και της ποσότητας των φωτοβολταϊκών που μπορούν να 
τοποθετηθούν.   

 
 Εγκαταστήσαμε σύνδεση με το Διαδίκτυο στο εργαστήριο φυσικής αξιοποιώντας 

τη χρηματοδότηση του διαγωνισμού από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.  
Ψάξαμε στο Διαδίκτυο, με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth για να βρούμε 
το σχολείο μας. Αυτό μας βοήθησε στον υπολογισμό της έκτασης της οροφής. 

 Χωρίσαμε την οροφή του σχολείου μας σε 6 ορθογώνια των οποίων εύκολα 
μπορούσαμε να βρούμε το εμβαδόν. Στο τέλος υπολογίσαμε το ολικό εμβαδόν της 
οροφής (βλ. παράρτημα σελ.16-19 ). 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ηλιακού δυναμικού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
Κύπρου και με βάση τα πορίσματα σχετικών μελετών, ένα πολυκρυσταλλικό ή και 
μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος ενός κιλοβάτ 
(1000Wp=1KWp), εγκατεστημένο σε παραλιακή περιοχή της Κύπρου, με γωνία 
πλαισίων 27.5° και κατεύθυνση ακριβώς Νότια, με ακίνητα πλαίσια (κατά την 
διάρκεια όλου του χρόνου), παράγει κατά μέσο όρο περισσότερες από 1500KWh το 
χρόνο,  στα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ξέροντας ότι το μήκος του 
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φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι 1,66m και η κλίση του με το οριζόντιο επίπεδο είναι 

27,5 (για καλύτερη απόδοση) βρήκαμε το ύψος του εγκατεστημένου πλαισίου. 
Επίσης υπολογίσαμε την προβολή πλαισίου στην οροφή και ακολούθως την 
απόσταση ανάμεσα στις σειρές των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Αυτή η απόσταση 
είναι απαραίτητη ώστε να μην σκιάζονται και έτσι να παρουσιάζεται απώλεια 
ενέργειας. 

 Τέλος, υπολογίσαμε πόσες φωτοβολταϊκές πλάκες μπορούν να εγκατασταθούν στην 
οροφή του σχολείου μας Εδώ λαμβάνουμε υπόψη ότι στην τοποθέτηση πρέπει να 
υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας από τις άκρες της οροφής 1.5m, καθώς και 
απόσταση μεταξύ των σειρών των φωτοβολταϊκών  2.5 φορές το ύψος της 
εγκατάστασης για να μη σκιάζει η μια σειρά φωτοβολταϊκών  την άλλη. Οι σκιές 
προκαλούν μεγάλη απώλεια στην απόδοση των φωτοβολταϊκών   
(βλ. παράρτημα σελ.20, 21).  

 
      4.Ο τέταρτος άξονας ήταν η δημιουργία και διανομή ερωτηματολογίων προς τους 
μαθητές του σχολείου σχετικά με το θέμα μας. 

 
 Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 6 ερωτήσεις που αφορούσαν τις γνώσεις των 

μαθητών σχετικά με τη χρησιμότητα και τη χρήση των φωτοβολταϊκών. Δώσαμε το 
ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση σε 130 μαθητές του σχολείου μας. 
Συγκεκριμένα  σε: 41 μαθητές της Α' τάξης, 43 της Β' και 44 της Γ' τάξης. Οι 
ερωτήσεις αυτές έλεγχαν τις γνώσεις των μαθητών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη χρήση των φωτοβολταϊκών, τα οφέλη σε τυχόν τοποθέτηση στο 
σχολείο μας και αν οι γνώσεις που παρέχονται από το σχολείο είναι ικανοποιητικές. 
Επίσης, ρωτούσαν αν έχουμε στο σπίτι φωτοβολταϊκά ή αν τα έχουμε δει κάπου 
αλλού (βλ. παράρτημα σελ.23). 

 Αριθμήσαμε τα ερωτηματολόγια ένα προς ένα και περάσαμε τις πληροφορίες στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο πρόγραμμα Excel. 

 Το ερωτηματολόγιο αυτό μας βοήθησε να ετοιμάσουμε κάποιες γραφικές 
παραστάσεις με τη βοήθεια του ίδιου προγράμματος (Excel) και να 
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα (βλ. παράρτημα σελ.24-29). 

 
Περιορισμοί: 
 
Σε αντίθεση με την αρχικά προγραμματισμένη μεθοδολογία δεν μπορέσαμε να 
πραγματοποιήσουμε τη συνέντευξη στο εργοστάσιο φωτοβολταϊκών επειδή το 
εργοστάσιο αυτό μετακομίζει και ήταν αδύνατο να μας δεχτεί. Επίσης, δεν ήταν 
απαραίτητο να κάνουμε συνέντευξη στο τμήμα μετεωρολογίας, επειδή πήραμε όλες τις 
πληροφορίες για την ηλιοφάνεια από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Τέλος, για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σχολεία της Κύπρου ενημερωθήκαμε από την 
Α.Η.Κ. αντί από τη Σχολική Εφορεία.  
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Αποτελέσματα Εργασίας:  

 
 Αποτελέσματα συνεντεύξεων. 
 

 Αποτελέσματα από την επίσκεψη στο φωτοβολταϊκό πάρκο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και συνέντευξη από τον κ. Γιώργο Μακρίδη (βλ. παράρτημα σελ. 3-7). 

      Στο φωτοβολταϊκό πάρκο υπάρχουν 14 τεχνολογίες φωτοβολταϊκών. Από αυτές οι  
3 μεγαλύτερες τεχνολογίες είναι τα μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά και αυτά της 
λεπτής επίστρωσης (βλ. παράρτημα σελ.3). 
      Τα φωτοβολταιϊκά του μονοκρυσταλλικού και πολυκρυσταλλικού έχουν μέγιστη 
απόδοση το 15% ενώ της λεπτής επίστρωσης έχουν περίπου 6-7% απόδοση. Αυτό 
σημαίνει ότι 6% της ηλιακής ενέργειας που πέφτει σε αυτά μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. 
Η τεχνολογία του άμορφου πυριτίου έχει πιο χαμηλή απόδοση όμως μπορεί το 
φωτοβολταϊκό του να μπαίνει πάνω σε γυαλί και έτσι μπορεί να αντικαταστήσει τις 
πέργολες στα σπίτια, να μπει για σκίαστρα και πάνω στα παράθυρα επειδή είναι διαφανή. 
Όλα αυτά του πυριτίου παράγονται από την άμμο. Άρα υπάρχει αφθονία στο υλικό 
παραγωγής. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν συνεχές ρεύμα. Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο έχει 
2 καλώδια, το θετικό και το αρνητικό. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ρεύμα 
υπάρχει ένας μετατροπέας που αλλάζει το συνεχές ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά σε 
εναλλασσόμενο. 
   Υπάρχουν 2 είδη συστημάτων σύνδεσης  φωτοβολταϊκών με τους καταναλωτές, τα 
αυτόνομα και τα ενωμένα στο δίκτυο. 
        Αυτόνομα συστήματα είναι αυτά που μπορείς να τα βάλεις σε ορεινές περιοχές και 
οπουδήποτε αλλού που είναι αδύνατη η σύνδεση με την παροχή ρεύματος από την Αρχή 
Ηλεκτρισμού. Για παράδειγμα η πόρτα που βλέπουμε στη φωτογραφία, στο παράρτημα 
σελ.3. 
        Τα συστήματα ενωμένα στο δίκτυο είναι τα συστήματα που περισσότερο 
τοποθετούν οι άνθρωποι πάνω στις ταράτσες των σπιτιών τους και αυτό το κάνουν για να 
στείλουν όλο το ρεύμα στην Α.Η.Κ και να μην αποθηκεύουν καθόλου. 
          Για μελέτη της απόδοσης των φωτοβολταϊκών χρησιμοποιούμε το πυρανόμετρο. 
Είναι ειδικός αισθητήρας που μετρά την ηλιακή ακτινοβολία η οποία πέφτει πάνω στη γη 
κάθε δευτερόλεπτο. Η ηλιακή ακτινοβολία μετριέται σε KW ανά τετραγωνικό μέτρο. 
(βλ. παράρτημα σελ. 5)  
         Τα φωτοβολταϊκά συνήθως έχουν εγγύηση από τους κατασκευαστές για 20 χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ένα σύστημα που έχει ισχύ 1KW παράγει κατά μέσο 
όρο περίπου 1500KWh ενέργειας το χρόνο. 
 
 Από τη συνέντευξη που έγινε στο Τμήμα Ενέργειας με τον κ. Στυλιανίδη (παράρτημα 

σελ. 8-10) μάθαμε ότι τα  φωτοβολταϊκό επιχορηγούνται με 55% της εγκατάστασής 
τους και κάθε KWh αγοράζεται από την ΑΗΚ προς 20,5 σεντ (η ΑΗΚ πουλά 1 KWh 
προς 6,3 σεντ στους καταναλωτές).            

    Αρχίζοντας από το 2009 η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών προγραμματίζεται να γίνει 
σε 48 σχολεία της Κύπρου. Από αυτά: 

στην επαρχία Λευκωσίας- 12 σχολεία 
στην επαρχία Αμμοχώστου- 6 σχολεία 
στην επαρχία Λεμεσού- 8 σχολεία 
στην επαρχία Πάφου- 13 σχολεία 

      στην επαρχία Λάρνακας- 9 σχολεία. 
     Ένα από αυτά τα σχολεία στα οποία θα εγκατασταθούν  φωτοβολταϊκά θα είναι και το 
δικό μας. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σχολείο μας θα έχει ισχύ 10 KW. 
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 Αποτελέσματα της συνέντευξης που πήραμε από τον κ. Λέφα, Διευθυντή 
Εκμετάλλευσης της επιχειρησιακής μονάδας εξυπηρέτησης πελατών της Α.Η.Κ.  

     Στην Κύπρο υπάρχουν 321 υποστατικά που έχουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών  
συνολικής ισχύος 1586,37 KW. Από αυτά στην επαρχία Λάρνακας είναι 94 με συνολική 
ισχύ 542,71 KW. Βλέπουμε ότι τα υποστατικά στην επαρχία Λάρνακας αποτελούν το 29% 
από όλη την Κύπρο ενώ η συνολική ισχύς που παράγεται, το 34%. Άρα σημαίνει πως 
έχουμε πολλές εγκαταστάσεις με μεγάλη ισχύ (βλ. παράρτημα σελ. 11,12)  
     Έγινε εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών σε 29 σχολεία με συνολική ισχύ 129,91 KW  από 
τα οποία τα 3 βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας με συνολική ισχύ 15,08 KW. Τα σχολεία 
της Λάρνακας με φωτοβολταϊκά παράγουν μόνο το 15% από την ολική ισχύ στα σχολεία 
της Κύπρου. Η ολική ισχύς που παράγουν όλα τα σχολεία της Κύπρου είναι μόνο 8,1% σε 
σχέση με τα υπόλοιπα υποστατικά  (βλ. παράρτημα σελ. 13,14). 

  
 Αποτελέσματα υπολογισμού εγκατάστασης  φωτοβολταϊκών στην οροφή του 

σχολείου μας.    
     1.Με την βοήθεια του λογισμικού Google Earth στο διαδίκτυο βρήκαμε το σχολείο μας 
και μετρήσαμε το εμβαδό της οροφής. Βρήκαμε το ολικό εμβαδό της οροφής 2514m2  

(βλ. παράρτημα σελ. 16-19) . 
     2. Υπολογίσαμε πόσες πλάκες φωτοβολταϊκών ισχύος περίπου 0,2KW μπορούμε να 
τοποθετήσουμε στην οροφή. Έχοντας τις πληροφορίες για τις διαστάσεις ενός 
φωτοβολταϊκού πλαισίου των 200W (1.66m x 0.83m), που πήραμε από το εργοστάσιο 
κατασκευής  φωτοβολταϊκών στην Κύπρο «Ένφωτο» (βλ. παράρτημα σελ. 20), 
υπολογίσαμε πόσα πλαίσια μπορούμε να τοποθετήσουμε στην οροφή. Βρήκαμε περίπου 
670.  
     3. Υπολογίσαμε ολική ισχύ της εγκατάστασης:  670 πλάκες x 0.2 KW = 134 KW. 
     Υπολογίσαμε ολική ενέργεια που θα μπορούν να παράγουν τα φωτοβολταϊκά αν 
εγκατασταθούν στην οροφή του σχολείου: 1500KWh x 134= 201000KWh 

4.Αποταθήκαμε στη σχολική εφορεία Λάρνακας και πήραμε πληροφορίες για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2007-2008 (βλ. 
παράρτημα σελ.22) 
     Συνολικά το σχολείο κατανάλωσε 79682 KWh που κοστίζει €14611. Βλέπουμε ότι με 
τα  φωτοβολταϊκά μπορούμε να καλύψουμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρειάζεται το σχολείο μας και περισσεύουν 121318KWh τις οποίες μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για κλιματισμό του σχολείου.  
   Υπολογισμός: 201000 KWh – 79682 KWh= 121318 KWh 
     5.Έχουμε στο σχολείο 46 αίθουσες (10 γραφεία, 10 ειδικές αίθουσες και  26 αίθουσες 
διδασκαλίας). Υπολογίσαμε τον όγκο μιας μέσης αίθουσας διδασκαλίας και βρήκαμε ότι 
είναι περίπου 200 m3. Για μια αίθουσα διδασκαλίας χρειαζόμαστε 2 κλιματιστικά  18000btu, 
που το καθένα έχει ισχύ περίπου 2 KW ( για 1 m3 χρειάζεται 200 btu ).  
Άρα για κλιματισμό σε μια  αίθουσα χρειαζόμαστε συσκευές με ολική ισχύ  4 ΚW. 
     Συγχρόνως  υπολογίσαμε το χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού κατά τους μήνες 
Σεπτέμβρη μέχρι  μέσα   του Οκτώβρη και  Μάη μέχρι τα μέσα Ιουνίου με κρύο αέρα. 
Συνολικά λειτουργούν 3 μήνες, 5 ώρες την ημέρα από τις 8:30π.μ. μέχρι 1:30μ.μ.  Στο τέλος 
πολλαπλασιάσαμε τις ώρες λειτουργίας  5ώρες  x 20 ημέρες   x  3  μήνες και βρήκαμε ότι 
θα δουλέψουν περίπου 300 ώρες. Για να βρούμε την ενέργεια που θα καταναλώσει για όλο 
το χρόνο πολλαπλασιάσαμε 300 ώρες x 4 KW  και βρήκαμε 1200KWh για μια αίθουσα 
διδασκαλίας. Την ίδια ενέργεια 1200KWh  θα χρειαστούμε και για θέρμανση μιας αίθουσας 
με τη βοήθεια συσκευής κλιματισμού αν  δουλέψει τρεις μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και 
Φλεβάρη με ζεστό αέρα. Συνολικά 2400 KWh για 6 μήνες για μια αίθουσα διδασκαλίας. 
Βρίσκουμε πόση ενέργεια χρειάζεται για να δουλέψουν συσκευές κλιματισμού σε όλες τις 
αίθουσες του σχολείου για 6 μήνες. 
             Υπολογισμός: 2400 KWh x 46 αίθουσες= 110400 KWh.  
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      6. Βλέπουμε ότι με την ενέργεια των φωτοβολταϊκών μπορούμε να καλύψουμε 
πλήρως  τις  ανάγκες του σχολείου μας σε κλιματισμό και θα περισσεύει ηλεκτρική 
ενέργεια που θα μπορέσουμε να την πουλήσουμε.  
(121318 KWh - 110400 KWh= 10918  KWh) 
     7.Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σχολείο μας μπορούμε να συνεισφέρουμε 
σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα περιορίσουμε εκπομπή στην 
ατμόσφαιρα 133450 kg διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο. 
Υπολογισμός: 201000 KWh x 1,1 kg= 221100kg CO2 

 
 Αποτελέσματα που πήραμε από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προς 

τους μαθητές:  
 Στην ερώτησή μας αν ξέρουν οι μαθητές τι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

απάντησαν θετικά:  
Το 76% των μαθητών της Α’ τάξης  
Το 98% των μαθητών της Β’ τάξης 
Το 87% των μαθητών της Γ’ τάξης   

Βλέπουμε ότι τα παιδιά του σχολείου είναι αρκετά καλά ενημερωμένα για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. (παράρτημα σελ.24 ) 
 Στην ερώτηση αν γνωρίζουν σε τι χρησιμεύουν τα φωτοβολταϊκά απάντησαν 

θετικά:            Το 29% των μαθητών της Α’ τάξης  
                          Το 70% των μαθητών της Β’ τάξης 

                               Το 73% των μαθητών της Γ’ τάξης  (παράρτημα σελ.25) 
 Στην ερώτηση αν έχουν δει ποτέ εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών απάντησαν θετικά:            

Το 7% των μαθητών της Α’ τάξης 
                          Το 39% των μαθητών της Β’ τάξης 

                               Το 44% των μαθητών της Γ’ τάξης (παράρτημα σελ.26) 
Παρατηρούμε ότι τα παιδιά της Β και Γ τάξης γνωρίζουν περισσότερα για τα φωτοβολταϊκά 
επειδή το θέμα αυτό διδάχτηκε στα μαθήματα της Φυσικής της  
Β΄ Γυμνασίου. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών οι μαθητές παρατήρησαν σε τηλεφωνικούς 
θαλάμους, σε φωτοβολταϊκά πάρκα, σε σπίτια και κτίρια. 
 Από την επεξεργασία αποτελεσμάτων της ερώτησης 4 βλέπουμε ότι ηλιακό 

θερμοσίφωνα έχουν στο σπίτι τους 110 μαθητές (85%). Άρα αυτή η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Κύπρο. Σε αντίθεση με αυτό 
φωτοβολταϊκά έχουν μόνο 4 σπίτια (3%) από τα 130. Αυτό σημαίνει ότι μόλις άρχισε 
να αναπτύσσεται αυτή η νέα τεχνολογία (παράρτημα σελ.27). 

 Για επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ερώτησης «Πιστεύετε πως θα υπάρχει 
όφελος σε τυχόν τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο σχολείο μας», μετρήσαμε 
μόνο τις απαντήσεις των 76 μαθητών που γνωρίζουν σε τι χρησιμεύουν τα 
φωτοβολταϊκά (βάση των αποτελεσμάτων της ερώτησης 2). Από αυτούς  
70 μαθητές απάντησαν θετικά (92%) και οι υπόλοιποι 6 αρνητικά (8%).  
(παράρτημα σελ.29) 

 Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως οι γνώσεις που προσφέρει το σχολείο μας για 
την χρήση των φωτοβολταϊκών είναι ικανοποιητικές απάντησαν θετικά: 

Το 68% των μαθητών της Α’ τάξης 
Το 68% των μαθητών της Β’ τάξης 
Το 47% των μαθητών της Γ’ τάξης 

Συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια οι μαθητές έδωσαν εισηγήσεις για δραστηριότητες 
που μπορούν να γίνουν στο σχολείο για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το θέμα των 
φωτοβολταϊκών όπως: α) διαλέξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα 
για τα φωτοβολταϊκά, β) να μας δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια και γ) να γίνουν επισκέψεις 
όπου υπάρχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά (παράρτημα σελ.28). 
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 Παρουσίαση Συμπερασμάτων:  

1. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία πολύ χρήσιμη για παραγωγή ενέργειας στην 

Κύπρο για τους εξής λόγους: 

 Στη χώρα μας ολόχρονα έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια.  

 Το πετρέλαιο το αγοράζουμε από το εξωτερικό και το μεταφέρουμε με πλοία 

επειδή δεν υπάρχουν κοιτάσματα στη χώρα μας.  

2. Όταν παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά δεν μολύνεται το 

περιβάλλον επειδή δεν εκπέμπονται ρύποι στην ατμόσφαιρα. Τα φωτοβολταϊκά 

δουλεύουν αθόρυβα, δεν χρειάζονται συντήρηση και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Με 

αυτό τον τρόπο βοηθούμε στη μείωση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων 

όπως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και η υπερθέρμανση του πλανήτη.  

3. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια προωθείται πολύ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

και στα δημόσια σχολεία. Με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις οροφές των 

σχολείων της Κύπρου μπορούμε να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες για ηλεκτρικό 

ρεύμα, ακόμη κι αν θα τοποθετηθούν οι συσκευές κλιματισμού σε όλες τις αίθουσες. 

Αυτό θα κάνει τις συνθήκες μάθησης των παιδιών πολύ καλύτερες.  

4. Οι μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου Βεργίνας γνωρίζουν αρκετά για τα 

φωτοβολταϊκά από τα μαθήματα του σχολείου. Οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν 

ότι η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην οροφή του σχολείου θα είναι πάρα 

πολύ χρήσιμη.  

5. Προτείνουμε να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά μεγάλης ισχύος στις οροφές των 

σχολείων και άλλων δημόσιων κτηρίων που έχουν μεγάλο εμβαδό και κατάλληλο 

προσανατολισμό. Παρόλο που οι εγκαταστάσεις στοιχίζουν αρκετά, θεωρούμε ότι 

είναι καλύτερο να γίνει αυτή η δαπάνη παρά να πληρώσουμε τεράστιο πρόστιμο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση  για εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

6. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στα σχολεία θα βοηθήσει οι  μαθητές να      

εξοικειωθούν με θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και   

      να καλλιεργείται μια ενεργειακή συνείδηση που είναι βασικό για την κοινωνία! 
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 Τρόποι Διάχυσης και Αξιοποίησης της Γνώσης που έχει Παραχθεί:  

      Όσα αποτελέσματα προέκυψαν από την έρευνά μας μπορέσαμε και τα αξιοποιήσαμε 

θετικά κυρίως ως προς το κοινό.  

 Οι μαθητές του σχολείου μας και όσοι άλλοι τους ενδιαφέρει το θέμα με το οποίο 
έχουμε ασχοληθεί θα μπορούν να ενημερωθούν ευρύτερα μέσω του περιοδικού 
του σχολείου μας όπου εντάξαμε την έρευνα μας επίσης και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου (www.schools.ac.cy/gym-ver-lar) 

 

  Γνωρίζοντας για τη διεθνή οργάνωση «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον» 
τοποθετήσαμε περίληψη της εργασίας μας και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. 
(www.youngreporters.org) 

 

 Τοποθετήσαμε την περίληψη της εργασίας μας στη διεθνή παιδική ιστοσελίδα 
www.futurenergia.org καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Λάρνακας 
(www.larnaka.com). 

 

 Με αφορμή την επίσκεψη του επιτρόπου περιβάλλοντος κ .Θεοπέμπτου στο 
σχολείο μας, τον  ενημερώσαμε για την έρευνα που ασχοληθήκαμε  και του 
δώσαμε ένα γενικό δείγμα της. 

 

 Πληροφορήσαμε  το κανάλι του ΡΙΚ για την έρευνά μας με σκοπό να λάβουμε 
μέρος σε κάποιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή να μας πάρουν  κάποια συνέντευξη  
για ενημέρωση του κοινού περί του θέματος. 

 

 Η εργασία στάλθηκε με μορφή ψηφιακού δίσκου στο Υπουργείο Παιδείας, 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, στο κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, στην ΑΗΚ,  στη 
Σχολική Ευφορία Λάρνακας, στο Δήμαρχο Λάρνακας και Έπαρχο. Επίσης τη 
στείλαμε σε  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως εφημερίδες και περιοδικό Prima 
Scala . 

 

 Στο τέλος της  σχολικής χρονιάς και με το τέλος της έρευνάς μας  οργανώσαμε μια 
προφορική διάλεξη για τους μαθητές του σχολείου μας .  

          
     Όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στο θέμα 
χρήσης φωτοβολταϊκών. Επίσης ελπίζουμε ότι και οι Αρμόδιες Αρχές θα βοηθήσουν 
στην προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε διάφορα δημόσια κτήρια. 
        
     Εισηγούμαστε η έρευνα μας να συνεχιστεί από τους μαθητές του σχολείου μας 
μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην οροφή του σχολείου. Στη μελλοντική 
έρευνα οι μαθητές θα μπορέσουν πρακτικά να μετρήσουν ηλεκτρική ενέργεια που θα 
παράγεται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  κατά τη διάρκεια μιας σχολικής 
χρονιάς σε σύγκριση με την ενέργεια που καταναλώνει το σχολείο.  
          
     Επίσης κάνουμε εισήγηση και σε άλλα σχολεία της Κύπρου οι μαθητές να 
διερευνήσουν δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην οροφή του σχολείου 
τους. 
 
 

http://www.schools.ac.cy/gym-ver-lar
http://www.youngreporters.org/
http://www.futurenergia.org/
http://www.larnaka.com/
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 Συνεργασία των Συμμετεχόντων: 

       Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας αποτελούν πέντε παιδιά του Γυμνασίου «Βεργίνα» 
Λάρνακας , την καθηγήτρια Φυσικής κυρία Τατιάνα Νικολάου καθώς και δύο έμπειρους 
ερευνητές τον κ. Γεώργιο Γεωργίου και τον κ. Γιώργο Μακρίδη. 

 

       Αρχικά  ενημερώθηκε  από την κα. Νικολάου για το διαγωνισμό ΜΕΡΑ και οργανώσαμε 
μια ομάδα των πέντε μαθητών. Στη συνέχεια συγκεντρωθήκαμε για να αποφασίσουμε το 
θέμα στο οποίο θα εργαζόμασταν από κοινού και κάναμε το σχέδιο δράσης. 
      
       Αποφασίσαμε ότι θα συνεδριάζαμε τακτικά κάθε Τετάρτη το 2ο διάλλειμα.  Χωρίσαμε  
τη δουλειά σε διάφορες κατηγορίες και ο καθένας επέλεξε τον τομέα που τον ενδιέφερε 
περισσότερο. Ο κάθε μαθητής είχε να ενημερώνει τακτικά στις συνεδριάσεις τα μέλη της 
ομάδας για τα διαβήματα που έκανε. (βλ. πρακτικά παράρτημα σελ. 30-34). Πρακτικά των 
συναντήσεων κρατούσε η Ειρήνη Συκοπετρίτου.  
 
        Στη συνέχεια πήραμε πληροφορίες από τους έμπειρους ερευνητές μας που μας 
βοήθησαν στην έρευνα. Οι έμπειροι ερευνητές μας συμβούλεψαν για πηγές πληροφοριών 
όπως βιβλία και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Πραγματοποιήσαμε  επισκέψεις στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου τις οποίες είχε οργανώσει  η καθηγήτρια και συντονίστριά μας, για 
να συναντήσουμε τους έμπειρους ερευνητές κ. Γεωργίου και κ.Μακρίδη. Κατά τις 
επισκέψεις αυτές μας εξήγησαν πολλά για τη λειτουργία και κατασκευή φωτοβολταϊκών. 
Επίσης  είχαμε και συχνή επικοινωνία με αυτούς  δια μέσου του τηλεφώνου και του 
διαδικτύου, επειδή συνδέσαμε τους υπολογιστές του εργαστηρίου Φυσικής του σχολείου με 
το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση του διαγωνισμού. 
 
        Η καθηγήτριά μας κα. Νικολάου μας καθοδήγησε και μας βοήθησε σε όλα τα στάδια 
της εργασίας. Συνέβαλε πολύ στην οργάνωση συναντήσεων για συνεντεύξεις και στην 
διάχυση της γνώσης. 
 
       Με τα λεφτά που πήραμε από την επιχορήγηση του διαγωνισμού αγοράσαμε κάρτες  
μνήμης για όλα τα μέλη της ομάδας όπου ανταλλάσσαμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε 
συλλέξει. Η χρήση των καρτών μνήμης και του διαδικτύου βοήθησε πάρα πολύ στην 
ανταλλαγή πληροφοριών στην πορεία της εργασίας. Μπορούσαμε γρήγορα να 
ενημερώσουμε όλα τα μέλη της ομάδας γι’ αυτό στις κοινές συναντήσεις δεν σπαταλούσαμε 
το χρόνο για ενημέρωση, αλλά ο καθένας από μας ήταν έτοιμος να δώσει τις παρατηρήσεις 
του και να παρουσιάσει τις ιδέες του. Επίσης χρησιμοποιήσαμε το χρόνο των συναντήσεων 
για να πάρουμε κοινές αποφάσεις σε όλα τα στάδια της εργασίας μας. 
 
       Όταν ένα μέλος της ομάδας, η Ραφαέλα Κουλία, είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, πρόθυμοι οι υπόλοιποι ανέλαβαν τη δουλειά της. Αργότερα όταν επέστρεψε την 
ενθάρρυναν και τη βοήθησαν να αφομοιωθεί με την εργασία της ομάδας. 
  

      Στο τελικό στάδιο οργανώσαμε ένα γεύμα εργασίας με τους έμπειρους ερευνητές με 
σκοπό ενημέρωσής τους για τα αποτελέσματα της έρευνας. Τότε εκείνοι μας έδωσαν 
χρήσιμες συμβουλές για την ολοκλήρωση της εργασίας μας. 
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 Δεξιότητες που Αποκτήθηκαν: 

 
Μέσα από την έρευνα μας όλα τα μέλη της ομάδας απόκτησαν πολλές και χρήσιμες 
δεξιότητες. 
 
 

  Η παρακολούθηση της διάλεξης που οργάνωσε το Ίδρυμα  Προώθησης Έρευνας  
μας βοήθησε σε σωστό προγραμματισμό και εκτέλεση έρευνας σε διάφορα στάδια 
της. Παρακολούθησαν διάλεξη ο Γιάννης Ιωνάς και η Μαριλένα Χατζηπροδρόμου 
μαζί με την καθηγήτρια Νικολάου Τατιάνα και  μετά ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας στην τακτική συνάντηση . 

 

 Επίσης, μάθαμε τη χρήση της βιβλιογραφίας και της ανασκόπησης της, διαδικασία 
την οποία βρήκαμε πολύ χρήσιμη. Εδώ δούλεψαν όλα τα μέλη της ομάδας αλλά η 
μεγαλύτερη συμβολή ήταν του Γιάννη Ιωνά. 

 

 Αποκτήσαμε δεξιότητες όπως της οργάνωσης και διεξαγωγής συνεντεύξεων , 
ετοιμασία ερωτήσεων για αυτές, να ορίζουμε συνάντηση για συνέντευξη και 
καταγραφή πληροφοριών. Όλα τα παιδιά έδωσαν ιδέες για τις ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων. Η Μαριλένα πήρε συνεντεύξεις (αλλά και άλλα παιδιά της ομάδας 
έδωσαν πρόσθετες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων) και 
επεξεργάστηκε αποτελέσματα, μεταφέροντας πληροφορίες από το μαγνητόφωνο. 

 

 Αποκτήσαμε δεξιότητες στη συγγραφή επιστημονικού ερωτηματολογίου για σκοπό 
έρευνας προς τους μαθητές του σχολείου μας και στον τρόπο επεξεργασίας του. 
Εδώ επίσης έδωσαν ιδέες για ερωτήσεις όλα τα παιδιά της ομάδας, αλλά στο 
τελικό στάδιο ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι συμβουλές των έμπειρων ερευνητών, κ. 
Γεωργίου και κ. Μακρίδη. 

 

  Αποκτήσαμε δεξιότητες στη χρήση προγράμματος Excel για να μας βοηθήσει να 
έχουμε αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια. Οι μαθήτριες Ειρήνη Συκοπετρίτου 
και Γεωργία Φιλίππου αρίθμησαν όλα τα ερωτηματολόγια, πέρασαν πληροφορίες 
από αυτά στο πρόγραμμα Excel και πήραν τα αποτελέσματα με τη βοήθεια του 
προγράμματος αυτού. Στη  δημιουργία  γραφικών παραστάσεων με τη βοήθεια του 
ίδιου προγράμματος, συνέβαλε ο Γιάννης Ιωνάς. Για τα αποτελέσματα 
ενημερώθηκε η ομάδα στις κοινές συναντήσεις. 

 

 Για να κάνουμε την  έρευνα ήταν απαραίτητη η δεξιότητα στην χρήση του  
διαδικτύου, όχι μόνο για ενημέρωση από διάφορα άρθρα για τα φωτοβολταϊκά, 
αλλά και χρήση του λογισμικού Google  Earth, για τη μέτρηση του εμβαδού  της 
οροφής του σχολείου μας. Με το λογισμικό Google  Earth  ασχολήθηκαν ο Γιάννης 
Ιωνάς με τη Ραφαέλα Κουλία. 
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 Στον υπολογισμό αριθμού των φωτοβολταϊκών πλακών ήταν απαραίτητες  νέες 
γνώσεις στα μαθηματικά για τριγωνομετρικούς αριθμούς, που δε διδάσκονται στο 
γυμνάσιο αλλά στο λύκειο. Εδώ μας βοήθησε η καθηγήτρια κ. Νικολάου που μας 
σύστησε τα βιβλία του Λυκείου και έλυσε τις απορίες μας. Με τον υπολογισμό 
ασχολήθηκαν η Μαριλένα Χατζηπροδρόμου και η Ραφαέλα Κουλία. 

 
 

 Με τη διεξαγωγή της έρευνας μάθαμε να βγάζουμε σωστά αποτελέσματα και 
συμπεράσματα. Συμπεράσματα προήλθαν από όλη την ομάδα στην κοινή 
συγκέντρωση. Σημαντική ήταν η συμμετοχή της Ειρήνης Συκοπετρίτου και της 
Γεωργίας Φιλίππου. 

 

  Αφού  τελειώσαμε  την έρευνα, αποφασίσαμε να την προωθήσουμε προς 
διάφορους φορείς όπως περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, αποκτήσαμε δεξιότητες 
συγγραφής συνοδευτικής επιστολής και διαφύλαξης πληροφοριών σε ψηφιακό 
δίσκο για εξοικονόμηση χαρτιού, όταν στείλαμε την έρευνα μας σε διάφορους 
φορείς. 

 

 Κατά τη διάρκεια της έρευνας είχαμε αναπτύξει δεξιότητα της ομαδικής 
συνεργασίας και σεβασμού της γνώμης των άλλων μελών της ομάδας.  
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