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     Είμαστε Κρητικοί μαθητές της Ά Λυκείου Ασημιού. Φέτος , με αφορμή την αλλαγή
του εκπαιδευτικού συστήματος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα project με θεματικό
κέντρο την Κρήτη. Έτσι δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα που ονομάζεται
‘’mantinada.wikispaces.com’’ όπου παρεμβάλλεται  στην αρχική ιστοσελίδα μας
lugary .

     Σε αυτήν την ιστοσελίδα γράφονται  Κρητικές μαντινάδες διαφορετικών ειδών
έτσι ώστε το άτομο που θα επισπευτεί την ιστοσελίδα μας να μπορεί να βρει από
οποιαδήποτε κατηγορία την κατάλληλη μαντινάδα . Στόχος του project ήταν να
αναδείξουμε τις  Κρητικές μαντινάδες και να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης των
Κρητικών .

     Στην αρχή της ιστοσελίδας μας εμφανίζεται μια Κρητική  μαντινάδα με θέμα τους
μαθητές και το σκιαγράφημα της Κρήτης . Επιπλέον , στην ιστοσελίδα αυτή ο
επισκέπτης μπορεί να μάθει για το τι είναι μαντινάδα και να δει διαφορές Κρητικές
μαντινάδες .

     Η δουλεία να είναι διανεμητική και συλλογική . Δηλαδή , αρχικά αποφασίσαμε
για την μορφή της ιστοσελίδας μας . Επιπρόσθετα , αναθέσαμε ρόλους για το τι θα
βρει ο καθένας μας για πρακτικούς λογούς . Αποφασίσαμε ότι η Ελένη Προβιδάκη
και η Ολυμπία Φραγκάκη θα βρουν τον ορισμό της μαντινάδας , τι σημαίνει για
έναν Κρητικό η λέξη αυτή και αν χρησιμοποιείται ακόμα . Η Εμμανουέλλα
Παππαδάκη και ο Κώστας  Μερκουλίδης

αποφασίσαμε ότι θα βρουν Κρητικές μαντινάδες [διαφορετικών ειδών] και θα τις
περάσουν στην ιστοσελίδα μας [wiki] , χωρίς όμως να απαλλάσσονται από αυτό τα
υπόλοιπα μελή της ομάδας . Τέλος , αποφασίσαμε να βάλουμε φωτογραφίες
γνωστών Κρητικών καλλιτεχνών . Κάτω από κάθε φωτογραφίες τους υπάρχει μια
παραπομπή – διεύθυνση σε μια ιστοσελίδα [YouTybe] για ένα συγκεκριμένο γνωστό
κομμάτι του κάθε καλλιτέχνη . Με ε αυτόν τον τρόπο , ο επισκέπτης της ιστοσελίδας
μας μπορεί να πατήσει στην παραπομπή του αντιστοίχου τραγουδιστή – καλλιτέχνη
που επέλεξε , μπορεί να τον δει ζωντανά να τραγουδάει .



     Επιπλέον , αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι στοίχοι των
τραγουδιών που επιλέξαμε έχουν θεματικό κέντρο την ζωή στην Κρήτη . Αυτό δεν
είναι τυχαίο !!! Επομένως , ακούοντας ο επισκέπτης το τραγούδι και δίνοντας
έμφαση στους στοίχους , θα καταλάβει την βαθύτερη  ουσία της μαντινάδας και του
τραγουδιού για έναν Κρητικό . Επίσης , θα καταλάβει ότι η μαντινάδα δεν είναι
απλά συνήθεια αλλά  τρόπος επιβίωσης , καθημερινότητα και θα αντιληφτεί μέσα
από όλα αυτά την  ομορφιά της Κρήτης και την  ποικιλότητα της παράδοσης της .

    Αναντίρρητα , όμως υπήρξαν δυσκολίες . Η πρώτη δυσκολία να ήταν να
αποφασίσουμε για την μορφή αλλά και τον τρόπο που θα δημιουργήσουμε την
ιστοσελίδα μας . Έπειτα δυσκολευτήκαμε στην συγκέντρωση των μαντινάδων και
στην διάταξη τους σε κατηγορίες . Γιατί έπρεπε να βρούμε έναν μεγάλο αριθμό
μαντινάδων χωρίς να τις αντιγράψουμε από τα Διαδίχτυο . Έπρεπε να είναι από
συγγενικά μας πρόσωπα έτσι ώστε μα είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα  τους
και να είναι βγαλμένες από πονεμένους ανθρώπους της Κρήτης . Ακόμα , ένα άλλο
πρόβλημα ήταν η χρήση του υπολογιστή . Το project απαιτούσε εξειδικευμένη
γνώση των υπολογιστών όπου εμείς δεν είχαμε .

    Επιπρόσθετα , κάτι εξίσου σημαντικό είναι ότι στην ιστοσελίδας έχουν
ενεργοποιηθεί τα σχόλια με αποτέλεσμα κάθε άνθρωπος που μπαίνει στην
ιστοσελίδας μας να μπορεί να γράψει τα σχόλια του ή τις απορίες του . Επειδή όμως
μας αρέσει όταν κάνουμε κάτι να το κάνουμε σωστά , πάντα κάποιο μέλος της
ομάδας μας θα είναι μέσα στην ιστοσελίδα . Για να επιτεθεί αυτό ομαλά όλα τα
μελή της ομάδας μας έχουν αναλάβει ρόλους για το ποιος θα μπαίνει  κάθε φορά .
Πιο συγκεκριμένα , η Ελένη Προβιδάκη και η Ολυμπία Φραγκάκη θα μπαίνουν στην
ιστοσελίδα και στόχος θα είναι να σημαίνουν τα γενικά σχόλια , δίνοντας έμφαση
περισσότερο στα αρνητικά . Τα αρνητικά θα τα αναφέρουν στην ομάδα όπου θα
συζητιούνται , με αποτέλεσμα να διορθώνονται όσο το δυνατόν καλυτέρα , πάντα
από την χρήσιμη και πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών μας . Η Εμμανουέλλα
Παππαδάκη και ο Κώστας Μερκουλίδης έχουν αναλάβει να είναι μέσα στην
ιστοσελίδα για να λύνουν τις τυχόν απορίες του κοινού . Με όλα τα παραπάνω
κάνεις δεν θα μείνει δυσαρεστημένος και εμείς θα γνωρίζουμε ακριβώς την γνώμη
του κοινού για την ιστοσελίδα μας και ποιες διορθώσεις πρέπει να κάνουμε .

    Μετά από ώρες σκληρής δουλειάς και κόπου , το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο!!!
Έχουμε μείνει πολύ ικανοποιημένοι γιατί όλα τα είχαμε σχεδιάσει . Ελπίζουμε να
αρέσει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και να εκλάβουμε θετικά
σχόλια…………..


