
 

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. Με πορτοκαλί χρώμα στα 

ελληνικά και με πράσινο χρώμα στα αγγλικά. 

 

Χωριζόμαστε σε ομάδες και αναλαμβάνετε από 2 κατηγορίες. 

 

Κατηγορία1, Κατηγορία2: Αναστάσης, Αϊσενούρ 

Κατηγορία3, Κατηγορία4: Ελεονόρα, Παναγιώτα 

Κατηγορία5, Κατηγορία6: Λία, Ηλίας 

Κατηγορία7, Κατηγορία8: Στέλιος, Αθηνά 

Κατηγορία9, Κατηγορία10: Ζαχαρίας, Θανάσης, Μουσταφά 

 

Προσπαθήστε να το τελειώσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αποφύγετε να σβήνετε αυτά που 

γράφουν οι άλλοι. Απλά προσθέστε τα δικά σας. 

 

Το Q σημαίνει Question και το A Answer. 

 

Προσπαθήστε να το τελειώσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο! 

 

Project Sample Questions 

Note, these questions are mainly intended as inspiration, you are  not obliged to ask these 

questions or in this manner. 

  

Research  
1. Problem Identification 

Q1a. How did your team decide which problem to study? 

A1a: Αρχικά, ο καθένας από εμάς πρότεινε ένα θέμα και στη συνέχεια ψηφίσαμε την ιδέα που 

μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα 

Α1a:Initially, each one of us proposed a topic and then we voted for the idea we could make better use 

of . 

 

Q1b. Describe the problem your team selected in three sentences or less. 

A1b: Το πρόβλημα που διαλέξαμε είναι η καταστροφή μιας αναδασωμένης περιοχής από την 

παράνομη βόσκηση. Οι πεινασμένες κατσίκες τρώνε τα δεντρίλια που έχουν φυτευτεί σε μία 

αναδασωμένη περιοχή με συνέπεια την απόλυτη καταστροφή της αναδάσωσης 

A1b:The problem  we chose is the destruction of a reforested area from illegal grazing.The hungry goats 

eat the small trees which are planted in the reforested area resulting in complete destruction of 

reforestation.  

 

Q1c. What are the most important things to understand about the problem that you studied? 

A1c: Είναι πολύ σημαντικό να αναδασωθεί ένα καμένο δάσος γιατί το δάσος παράγει οξυγόνο 

που είναι απαραίτητο για την διατήρηση της ζωής. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να 

κρατήσεις τις πεινασμένες κατσίκες μακριά από τα δενδρίλια. Ένας φράκτης δεν είναι αρκετός 

για την προστασία των δενδρίλιων γιατί οι κατσίκες μπορούν να τον περάσουν το φράκτη. 



 

A1c:It is very important to reforest a forest that has been burnt because the forest produces oxygen 

which is important in order to sustain life.  However it  is too difficult to keep the hungry goats  away 

from  young  trees.A simple fence is not sufficient to protect the trees from the goats because goats can 

pass the fence easily.  

 

2. Sources of Information 

Q2a. What resources did you use to research your problem and why did you choose these? 

A2a: Οι πηγές που επιλέξαμε είναι το διαδίκτυο και δυο ειδικούς, έναν δασολόγο και έναν 

κτηνίατρο. 

A2a: The sources we have chosen are the internet and two specialists, a forester and a vet. We have 

chosen these recourses because they are the best sources of information on the topic we selected. 

 

Q2b. Did you use any unusual methods to research your topic? If so what and why? 

A2b:. Όχι! 

A2b: No we did not. 

 

Q2c. Did you speak to anyone whose work relates to the Challenge area? What did you learn 

from them? 

A2c: Μιλήσαμε με έναν δασολόγο και έναν κτηνίατρο. Από τον δασολόγο μάθαμε ότι το δάσος 

χρειάζεται την φωτιά για να αναγεννηθεί αν αυτή συμβαίνει κάθε περίπου 100 χρόνια και από 

τον κτηνίατρο πως είναι υποχρεωτική η ηλεκτρική σήμανση των αιγοπροβάτων στην Ε.Ε. 

A2c: We  discussed our topic with a forester and a vet. We learned that a forest needs the fire to 

regenerate if this happens about every 100 years. From the forester we learned that electronic tagging of 

sheep and goats is compulsory in the EU. 

 

Q2d. What was the most helpful resource that your team used?  Why? 

A2d:Η πιο χρήσιμη πηγή ήταν οι ειδικοί μας, οι μέντορές μας,  που μας έδωσαν χρήσιμες 

πληροφορίες που δεν βρήκαμε στο διαδίκτυο. 

A2d: The most useful sources were our specialists, our mentors, who gave us useful information which 

we did not find on the web  

 

Q2e. If you had to start your research over, which resource would you use first? Why? 

A2e: Από τον μέντορα-δασολόγο γιατί εξοικονομούμε χρόνο σε σχέση με το internet  

A2e: We would begin From the mentor-forester or the mentor-vet because it saves time compared to 

the Internet. 

 

 

3. Problem Analysis 

Q3a. How did your team organize and use its research? 

A3a: Χωρίσαμε το θέμα μας (δασικές πυρκαγιές) σε υποθέματα (π.χ. αιτίες δασικών 

πυρκαγιών, καταστροφές, πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση ζημιών ) και ο καθένας 

ανέλαβε να το ερευνήσει στο διαδίκτυο. Μετά συζητούσαμε όλοι μαζί αυτά που είχε βρει κάθε 

μέλος της ομάδας. 

A3a: We divided our topic (wildland fire) in subtopics (for example causes of wildland fire, 

disasters, prevention, crisis management, damage restoration) and each of us undertook to do 

some research in the internet. Afterwards we met and discussed what each team’s member had 

found. 

 



 

Q3b. After working on this project, what is the most important thing that your team learned? 

A3b: Μάθαμε ότι η τεχνολογία RFID έχει πάρα πολλές χρήσεις όπως στα αντικλεπτικά 

συστήματα στα προϊόντα στα καταστήματα, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα διαβατήρια, σε  

κάρτες  αναγνώρισης, στα διόδια, στα κατοικίδια ζώα και στο μέλλον ίσως και στους 

ανθρώπους. 

A3b: We learned that the RFID technology has many uses, for example  in anti-theft systems, in 

shops’ products, in the sypply chain, in passports, in recognition cards, in tolls, in pets and 

maybe in people, at some point in the future. 

 

Q3c. Can you tell us about a problem you discovered or something that you learned that 

surprised you while completing this project? 

A3c: Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο είναι πως το δάσος χρειάζεται την φωτιά για να 

αναγεννηθεί. Επίσης πως οι κατσίκιες μπορούν να δημιουργήσουν ενα  μεγαλο πρόβλημα στην 

αναδασωμένη περιοχη.   

A3c:What  really  surprised us is that the forest needs the fire to reborn. Also that the goats can   

create a huge problem in the reforested area. 

 

4. Review Existing Solutions 

Q4a:  Are you aware of anyone else who has studied the problem you chose? 

A4a: Ήμασταν οι μοναδικοί στον ελληνικό FLL που μελετήσαμε το πρόβλημα που δημιουργούν 

οι κατσίκιες στις αναδασωμένες περιοχές. Όμως εκτος διαγωνισμου απασχολει την Δασικη 

Υπηρεσια. 

a4A: We were the only team in Greek FLL who stydied the problem that goats create in the 

reforested areas. However, out of competition, this problem worries the Forest Service. 

 

Q4b:  How have other people tried to solve the problem you identified? 

A4b: Η Δασική Υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κάνει περιπολίες για 

να εντοπίσει τα κατσίκια που κάνουν την ζημιά και κατά επέκταση τους ιδιοκτήτες τους.   

A4b: In order to address this problem, the Forest Service makes patrols  to spot the goats, 

which are responsible for the disaster, and  consequently their owners. 

 

Q4c:  Did the information you found offer different ideas than what you expected to find? If so, 

what and how did your team use this information? 

A4c: Στην αρχή της έρευνάς μας, δεν γνωρίζαμε καθόλου για το πρόβλημα που δημιουργούν οι 

κατσίκιες. Όμως όταν ενημερωθήκαμε από τον δασολόγο για τις δασικές πυρκαγιές, τότε 

μάθαμε και αυτό το πρόβλημα. Αυτή την πληροφορία για τις κατσίκιες την χρησιμοποιήσαμε ως 

το βασικό θέμα του project μας. 

A4c: At the beginning of our research we didn’t know about the problem that the goats create. 

But when we were informed about the forest fires by the forester, we learned about this 

problem. We used this information about the goats as the basic theme of our project.  

 

Innovative Solution 

5. Team Solution 

Q5a:  Describe the solution your team identified in three sentences or less. 

A5a: Οι κατσίκες θα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και έτσι όταν θα περάσουν στην 

αναδασωμένη περιοχή, η οποία θα είναι κυκλωμένη από πομποδέκτες, η σήμανση θα στέλνει 

μήνυμα μέσω των πομποδεκτών με τον αριθμό του ζώου σε μία κεντρική μονάδα. Έτσι θα 

βρεθεί ο κτηνοτρόφος παραβάτης. 



 

A5a: The goats will be electronically tagged  so when they pass into the reforested area, which 

will be encircled with transceivers, the electronic tag will send a message with the number of the 

goat to a central pc. This is how the offender will be found. 

 

Q5b:  What are the most important things to understand about the solution that you developed? 

A5b: Τα πιο σημαντικά πράγματα που ανακαλύψαμε από την λύση την οποία βρήκαμε είναι 

αρχικά ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία (ηλεκτρονική σήμανση και 

πομποδέκτες, υπολογιστές) για να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα μας. Μάθαμε τι είναι η 

τεχνολογία RFID και πως να τη χρησιμοποιούμε προς όφελος μας.  

A5b: The most important thing we discovered through our solution was that we can use 

technology (electronic tag and RFID, computers) to solve a lot of our problems. We learnt about 

RFID and how we can use it to our benefit. 

 

Q5c:  How did you arrive at your solution and why? 

A5c: Αρχικά κάναμε όλοι από μία πρόταση . Κάποιος ανέφερε το σύστημα RFID και έτσι μας 

ήρθε η ιδέα,  όλοι μας συμφωνήσαμε και αρχίσαμε αμέσως την έρευνα 

A5c: At first we all suggested some ideas. Someone told us about RFID and will all liked the 

idea, we all agreed and we immediately started researching about it. 

 

Q5d:   Were there other solutions that you thought of that you decided not to use? Why? 

A5d: Υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Ένα παιδί, πρότεινε την εγκατάσταση ψεκαστήρων στην 

περιοχή, αφού στις κατσίκες, ως γνωστών, δεν αρέσει το νερό. Μία άλλη ιδέα ήταν να 

τοποθετηθούν κάμερες τις οποίες θα παρακολουθούν ειδικοί υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας. 

Φυσικά μας άρεσαν όλες οι ιδέες αλλά ακούσαμε για το σύστημα RFID μας κίνησε την 

περιέργεια και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό 

A5d: There were other suggestions. Somebody, for example, suggested installing sprayers in 

the area, since, as we all know, goats don’t like water. Another idea was to install cameras, 

which would be monitored by special employees of the Forestry Service. Naturally we all liked 

the ideas but the RFID system really roused our interest, so we decided to deal with that.  

 

6. Innovation 

Q6a:  What makes your solution different from what is being used to solve this problem now, 

and why do you think it is better? 

A6a:Είναι πιο σίγουρο, γιατί μπορούμε να εντοπίσουμε το ένοχο. 

A6a: It leads to safer results, because we can spot the guilty one. 

 

7. Implementation 

Q7a:   If someone tried to use your solution today, would it be possible? 

A7a: Ναι ,γιατί χρησιμοποιεί την υπάρχουσα τεχνολογία του RFID  που έχει και πολλές χρήσεις 

στην καθημερινότητα ,για να εντοπίσει αν μπήκαν κατσίκια στην αναδασωμένη περιοχή ώστε να 

τιμωρηθεί ο κτηνοτρόφος και να μην ξανασυμβεί .Το κόστος του πομποδέκτη δεν είναι τεράστιο, 

αλλά για το συνολικό κόστος παίζει ρόλο η περίμετρος της περιοχής που χρειάζεται αναδάσωση 

 

A7a:Yes, because it uses the existing RFID technology which has many uses in everyday life,to 

detect if the shepherd’s  goats entered the reforested area and  punish them in order to prevent 

this from happenning  again. The  costs of a  transceiver is not huge, but the total cost needed 

is linked with the perimeter or the area which needs reforestation. 

 



 

 

Q7b:  What kinds of things would be important to think about if you tried to use your solution 

right now? 

A7b:Η τιμή θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό πρόβλημα αφού επηρεάζεται από το μήκος της 

περιμέτρου που χρειάζεται περίφραξη .Παρόλα αυτά εκατομμύρια χρήματα ξοδεύονται για 

υλοποίηση της αναδάσωσης ,η οποία και πολλές φορές είναι αποτυχημένη ,αφού 

καταστρέφεται από κατσίκες που κατάφεραν να περάσουν από την περίφραξη ,πράγμα πολύ 

εύκολο για αυτές  

 

A7b:The price could be a potential problem, since it is influenced by the length of the perimeter 

of the area that needs fencing. Nevertheless huge amounts of money is spent  on the  

implementation of reforestation, which is often unsuccessful, since it is destroyed by goats 

which easily manage to go through fences.  

 

Q7c:  What resources would you need to develop your solution? 

A7c:Μιλήσαμε με δασοφύλακα της περιοχής ο όποιος μας ενημέρωσε για τα προβλήματα που 

προκαλούν οι δασικές  πυρκαγιές  ,από της οποίες διαλέξαμε αυτό το οποίο μας τράβηξε την 

προσοχή .Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με έναν δασολόγο ο οποίος μας ενημέρωσε 

περισσότερο για το πρόβλημα των κατσικιών και τις αναδασωμένες περιοχές ,καθώς και για το 

γεγονός ότι καταπίνουν υποχρεωτικά έναν πομπό  τεχνολογίας RFID 

Θα χρειαζόμασταν αναγνώστες RFID, πασσάλους για να τοποθετήσουμε κάθε 

αναγνώστη στο ύψος περίπου μιας κατσίκας και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ 

για συνεχή παροχή ενέργειας του κάθε αναγνώστη. 

 

A7c:We talked with a ranger of our region who informed us about the problems caused by forest 

fires, from which we chose what caught our attention. Then we came into contact with a forester 

who told us more about the problem of goats into the reforested areas and also about the fact 

that they necessarily swallow a transmitter using RFID tag technology. 

We would need RFID readers, posts as tall as a goat, where we would put every reader, and a 

small photovoltaic panel to ensure that each reader is constantly powered with energy. 

 

Q7d:  Do you think your solution would be easier or less costly than other solutions you 

considered or are used by others? 

A7c:Η λύση μας μπορεί να μην είναι και η φθηνότερη σε σχέση με τις υπάρχουσες ,αλλά καμία 

από αυτές δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο η δικιά μας .Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν 

μία κατσίκα είναι πεινασμένη ,θα έκανε τα πάντα για να καταφέρει να πάει στην αναδασωμένη 

περιοχή με σκοπό να φάει  

 

A7c:Our solution may not be the cheapest in comparison with existing ones, but none of them is 

as effective as ours. This is because when a goat is hungry, it will  do anything to manage to go  

into the reforested area and eat. 

  

Presentation 

8. Presentation Effectiveness 

Q8a:  How many/what different presentation styles did your team consider? 

A8a: Υπήρχαν δύο είδη παρουσίασης. Η πρώτη ήταν η κλασσική ακαδημα’ι’κή παρουσίαση και 

η δεύτερη ήταν να το παρουσιάσουμε με μορφή θεατρικού 



 

A8a: There were two kinds of  presertation. The first was a classic academic presentation and 

the second was to present it as a sketch.  

 

Q8b:  Why did you choose the presentation style that you chose?  How does this style help your 

audience understand what you are telling them? 

A8b: Θεωρήσαμε πως αυτός ο τρόπος παρουσίασης ήταν πολύ ενδιαφέρον, ευχάριστος και 

ξεχωριστός.  

A8b: We thought that this kind of presentation was extremely interesting, pleasant and unique. 

 

Q8c:  When you have given your presentation to others, what types of questions have they 

asked? 

A8c: Μας ρώτησαν πως γράψαμε το κείμενο. Επίσης μας ρώτησαν από που βρήκαμε όλες 

αυτές τις πληροφορίες. 

A8c: They wanted to know how we wrote the text. We were also asked about where we had 

found all this information. 

 

Q8d:  Describe how you chose what information to include in your presentation. 

A8d: Σκεφτήκαμε ποιές είναι οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να πούμε σε 

κάποιον για να καταλάβει α) τη φυσική καταστροφή που επιλέξαμε να ασχοληθούμε β) το 

πρόβλημα που εντοπίσαμε και γ) τη λύση που προτείναμε 

A8d: We thought about the absolutely necessary information that we had to share with 

somebody in order to make them understand i) the natural destruction we chose to deal with ii) 

the problem we spotted and iii) the solution we suggested. 

 

Q8e:  Why did you choose to organize your presentation the way you did? 

A8e: Γιατί αυτός ήταν ο ποιό φυσικός τρόπος για να παρουσιάσουμε τα πράματα με την σειρά 

που έγιναν. 

A8e:Because this was the most natural way of presenting facts in the order they happened. 

 

9. Creativity 

Q9a:   How did you decide on this presentation style that you used? 

A9a:  

A9a: 

 

Q9b:  What do you think was the most creative aspect of your presentation or project and why? 

A9b: Το οτι το project μας το παρουσιάσαμε σαν θεατρικό. 

A9b: The fact that we presented our project as a sketch. 

 

Q9c:   How is the way your team chose to present your Project special or unique? 

A9c:  

A9c: 

 

10. Sharing  

Q10a:   One aspect of the project asked you to share your ideas with others. How did your team 

do this? 

A10a: Παρουσίασαμε το θεατρικό και επίσης ανεβάζαμε στο μπλογκ μας όλες μας τις ιδέες. 

A10a: We presented our sketch and we also uploaded all  our ideas in our blog. 

 



 

Q10b:  With whom did you share your project?  Why did you choose them? 

A10b: Το παρουσιάσαμε σε ένα γυμνάσιο της πόλης μας . Επίσης παρουσιάμε το αποτέλεσμα 

της έρευνάς μας στους μέντορες μας, στον προϊστάμενο της Δασικής υπηρεσίας του Νομού μας 

και στον κτηνίατρο της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

A10b: We presented it at a high school of our town. We also presented the results of our 

research to our mentors, the Head of the Forestry Service of our municipality and the vet from 

the Veterinary Service. 

 

Q10c:  How did you share the information?  Did you present it in the same manner as you 

presented to us, or did you choose a different approach?  Why? 

A10c: Ναι το κάναμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γιατί ήταν για εμάς μια μορφή γενικής πρόβας. 

A10c: Yes, we did it in the same way, because for us it was a kind of general rehearsal. 

 

Q10d:  What impact did your presentation have on them?  

A10d: Πραγματικά τους άρεσε, μας κάνανε πολλές ερωτήσεις και μάλιστα μετά από μια 

εβδομάδα μάθαμε οτι ένας μαθητής από το σχολείο στο οποίο κάναμε την παρουσίαση άρχισε 

να ασχολείται με την ρομποτική. Στο μπλογκ μας υπάρχουν φωτογραφίες από τα ρομπότ που 

έφτιαξε. 

A10d: They really liked it, they asked a lot of questions and a week later we found out that one 

of  the students who attended the presentation took up robotics. In our blog there are photos 

from the robots he constructed. 

 

Q10e:  What changes have you or others made as a result of your research and presentation?  

A10e:  

A10e: 

 


