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Τζάμπορι – στον – αέρα
Επτά βήματα για μια επιτυχημένη συμμετοχή
Το JOTA‐JOTI είναι η μεγαλύτερη Παγκόσμια Προσκοπική Εκδήλωση (γύρω
στις 750.000 συμμετοχές το 2010) και σίγουρα μπορεί να είναι μία από τις
πιο συναρπαστικές ετήσιες δραστηριότητες που μπορείτε να διοργανώσετε
κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής χρονιάς ...
Είναι σίγουρα μια περίσταση όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα
σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για να διαδώσετε το αληθινό πνεύμα του
Προσκοπισμού!
Παρακαλώ λάβετε υπόψη την αποστολή της εκδήλωσης JOTA‐JOTI:
"Να φέρει κοντά Προσκόπους από όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, μέσω της κατανόησης και της φιλίας πέραν του κοινωνικού
περιβάλλοντος διαβίωσης του. Να τονώσει το ενδιαφέρον στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται
για την επικοινωνίας και την ανάπτυξη της κατανόησης και της γνώσης των τεχνολογιών αυτών."

Οργανώστε την εκδήλωση σας
Η συμμετοχή ενθαρρύνεται ιδιαίτερα για Ομάδες Προσκόπων (αν και η ατομική συμμετοχή είναι
επίσης αποδεκτή).
Το JOTA‐JOTI είναι 48ωρη παγκόσμια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα το τρίτο Σαββατοκύριακο
του Οκτώβρη κάθε χρόνο (από το Σάββατο 00:00 μέχρι Κυριακή 23:59 τοπική ώρα όπου και να
διαμένετε). Είναι καλή ιδέα να διοργανωθεί κάποια τοπική εκδήλωση κατά τη διάρκεια των δύο
αυτών ημερών (μια Προσκοπική συνάντηση ή καλύτερα Προσκοπικό Σαββατοκύριακο) όπου όλοι
οι Πρόσκοποι της ομάδας σας μπορούν να συμμετάσχουν.
Αυτό θα σας βοηθήσει να μοιράζεστε τον εξοπλισμό και να οργανώσετε άλλες δραστηριότητες
γύρω από το ίδιο θέμα..

Προετοιμάστε τον εξοπλισμό σας
Για σταθμό JOTA, θα χρειαστείτε τη βοήθεια ντόπιου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη. Οι κανονισμοί
για τη χρήση ραδιοεξοπλισμού διαφέρουν από μια χώρα σε άλλη, έτσι το πρόσωπο αυτό θα είναι
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σε καλύτερη θέση να σας συμβουλεύσει, και συνήθως θα φέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Εναλλακτικά, μπορείτε να διοργανώσετε μια συνάντηση στο σπίτι του. Ο κύριος στόχος είναι να
καταστεί δυνατό σε κάποια στιγμή οι Πρόσκοποι να μιλήσουν με άλλους Πρόσκοπους
χρησιμοποιώντας ραδιοεξοπλισμό υπό την επίβλεψη ενός προσοντούχου χειριστή.

Εγγράψτε το Σταθμό σας
Είτε θα συμμετάσχετε στο JOTA (ή JOTI ή και τα δύο), ως "Ομάδα" ή "Ατομικά", πρέπει να
δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο jotajoti.org.
Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται. Προσφέρει πρόσβαση σε διάφορα εργαλεία
που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή σας και δίνει τη δυνατότητα να κρατήσετε κάποιο
ψευδώνυμο για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Μετά την εγγραφή σας, θα έχετε απεριόριστη πρόσβαση στα διαθέσιμα εργαλεία,
συμπεριλαμβανομένων:
¾ Προστασία ονόματος χρήστη / ψευδώνυμου
Κατά την εγγραφή του επιλεγμένου ονόματος χρήστη ή ψευδώνυμου για την εκδήλωση, θα
χρειαστεί να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να το χρησιμοποιήσετε. Κανείς άλλος δεν
εκτός από σας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψευδώνυμο σας. Ακόμα κι αν χρειαστεί να
αποσυνδεθείτε για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. για να κοιμηθείτε!), θα είστε σε θέση να
επανενταχθείτε στη διασκέδαση αργότερα χρησιμοποιώντας την ίδια ταυτότητα, η οποία θα
βοηθήσει στη διαδικασία της οικοδόμησης παγκόσμιων φιλιών κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου.
Είναι καλή ιδέα να εγγράψετε το σταθμό σας εκ των προτέρων για να αποφύγετε την
αυξημένη κίνηση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και που μπορεί να
οδηγήσει σε πολύ αργούς χρόνους απόκρισης από το διακομιστή.
¾ Προσωρινή ηλεκτρονική διεύθυνση
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά τον
προγραμματισμό της συμμετοχής σας. Η εγγραφή σας, σας παρέχει μια προσωρινή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτή τη προσωρινή
διεύθυνση κατά τη διάρκεια της JOTA‐JOTI εκδήλωσης θα διαβιβάζονται στον "πραγματικό"
σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό, η προσωπική σας
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να εκτεθεί ποτέ κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης και η προσωρινή διεύθυνση σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ένα μήνα μετά
την εκδήλωση.
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¾ Αναζήτηση Σταθμών
Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο Σταθμό ή να δείτε κατάλογο όλων των σταθμών σε μια
Χώρα, (ίσως φανεί χρήσιμη για να βοηθήσει στον προγραμματισμό κατασκήνωσης στη χώρα
αυτή).
¾ Ταμπούζ (Jampuz)
Ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι με βάση την ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων των
κωδικών JID τους (κωδικός αναγνώρισης Jota‐Joti). Μπορείτε να συλλέγετε το JID της κάθε
ομάδας με την οποία μιλάτε ή συζητάτε, και να καταγράφετε τις σχετικές επαφές στο
jotajoti.org. Η κάρτα Bingo θα σας δείξει το επίπεδο που έχουν επιτύχει. Η επίτευξη
ορισμένων επιπέδων θα δώσει τη δυνατότητα να κατεβάσετε ένα πιστοποιητικό. Δεν έχει να
κάνει μόνο με τους αριθμούς όμως. Λάβετε υπόψη ότι για τους Προσκόπους μας η ποιότητα
των επικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα των
επαφών που μπορείτε να διενεργήσετε.
¾ Google earth
Κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε την τοποθεσία σας (προαιρετικά).
Αυτός ο παγκόσμιος χάρτης θα σας παρουσιάζει το όνομα και την τοποθεσία όλων των
εγγεγραμμένων σταθμών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ο χάρτης είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου ή μπορεί κανείς να τον κατεβάσει για θέαση
μέσω Google Earth.
¾ Διαδικτυακό Ημερολόγιο (Weblog)
Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδικτυακό ημερολόγιο του σταθμού σας για να εξηγείτε τις
δραστηριότητες που έχετε οργανώσει και να αναρτήσετε μερικές φωτογραφίες. Μετά το
JOTA‐JOTI όλα τα διαδικτυακά ημερολόγια δημοσιεύονται σε DVD. Ανάλογα με την Εθνική
σας JOTA‐JOTI Οργάνωση, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο έναντι μικρής αμοιβής ή δωρεάν.

Γεια σου Κόσμε!
Τα πάντα είναι έτοιμα και οποιαδήποτε στιγμή μετά τα μεσάνυχτα, στη χώρα σας, την πρώτη
μέρα μπορείτε να ξεκινήσετε να μιλάτε/συζητάτε με Προσκόπους από όλο τον Κόσμο, να
διενεργείτε δραστηριότητες με τους δικούς σας Προσκόπους (κάποιες χώρες διοργανώνουν
ειδικές δραστηριότητες, σκάκι θησαυρού, διαγωνισμούς ή παιγνίδια) και χρησιμοποιούν τους
JOTA‐JOTI εξυπηρετητές για να αναφέρετε τις δραστηριότητες και αποτελέσματα σας.

Έκθεση
Πέραν των διαδικτυακών αρχείων καταγραφής που λειτουργούν άμεσα από Προσκοπικές ομάδες
στην ιστοσελίδα jotajoti.org, Εθνικοί Διοργανωτές JOTA‐JOTI πρέπει να υποβάλουν έκθεση
Όμιλος Ραδιοερασιτέχνων Κύπρου

‐3‐

Αύγουστος 2011

σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες που έχουν διοργανώσει στη χώρα τους. Μπορείτε να
τους βοηθήσετε να ετοιμάσουν τις εκθέσεις τους αποστέλλοντας τους πληροφορίες και απλές
στατιστικές όπως ο αριθμός των Προσκόπων που έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες σας αμέσως
μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Μην αφήνετε τίποτα, πέραν απ’ τις ευχαριστίες σας
Το JOTA‐JOTI διοργανώνεται από ένα δίκτυο εθελοντών που εργάζεται σκληρά για να
σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σας. Είναι
αναμιγμένοι στη εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομής (σταθμοί
ασυρμάτων), στον έλεγχο των διαφόρων Αναμεταδοτών, στο συντονισμό της συμμετοχής των
Προσκόπων κάθε χώρας, και φυσικά, συμπληρώνοντας της απαιτούμενης αναφοράς κάθε χρόνο
σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν διοργανώσει και το συνολικό αριθμό Προσκόπων που
έχουν λάβει μέρος στη χώρα τους.
Χωρίς την απίστευτη τους δέσμευση, ενέργεια και ανάμιξη, δεν θα ήταν δυνατό να διεξαχθεί το
μεγαλύτερο ετήσιο Σαββατοκυριακάτικο γεγονός για τους νέους!
Έτσι, παρακαλώ, μην ξεχάσετε να τους ευχαριστήσετε.

Ετοιμαστείτε για την επόμενη χρονιά!
Σημείωση προς τον εαυτό μου: "Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία όταν θα προκύψει του χρόνου!"
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