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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ην πψο απηφο ζα 

κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο κνπζηθήο ζπνπδήο ελφο καζεηή.  

 θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ζηελ κνπζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαζψο επίζεο θαη λα πξνηείλεη 

ηξφπνπο εηζαγσγήο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζην αηνκηθφ κάζεκα ηνπ νξγάλνπ ή/θαη ζην 

κάζεκα ησλ κνπζηθψλ ζπλφισλ.   

 Ζ αλάγθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο, πξνέθπςε απφ ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν απηνζρεδηαζκφο, παξ‟ φιν πνπ ραίξεη ζεβαζκνχ απφ φινπο 

ηνπο κνπζηθνχο, θιαζηθνχο θαη κε, δελ δηδάζθεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

καζεηψλ θιαζηθήο κνπζηθήο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρεη ζπρλά δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζηνπο κνπζηθνχο πνπ παίδνπλ κφλν απφ ηελ παξηηηνχξα θαη απηνχο πνπ 

κπνξνχλ λα απηνζρεδηάζνπλ, αιιά ζπλήζσο πζηεξνχλ ζηελ αλάγλσζε παξηηηνχξαο. 

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Τπάξρνπλ κνπζηθνί πνπ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ 

άςνγα θαη ηαπηφρξνλα είλαη αμηφινγνη απηνζρεδηαζηέο. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ 

εμαηξέζεσλ ππνδεηθλχεη φηη ν έλαο ηξφπνο εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο δελ απνθιείεη 

ηνλ άιινλ. Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ινηπφλ, είλαη λα εληάμεη ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ζηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο, φρη σο μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα, 

αιιά σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο ελφο κνπζηθνχ. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ. Λήδα ηάκνπ, ε νπνία κε θαζνδήγεζε πξφζπκα θαη 

νπζηαζηηθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ επίζεο ηελ 

ζπλεπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Άλλα-Μαξία Ρεληδεπέξε-Σζψλνπ, θαζψο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο κνπ θ. Γεκήηξε Γεκφπνπιν θαη θ. Θαλάζε Νηνβφιε γηα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

  «Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα δηδαρζεί» θαη «ν θαζέλαο κπνξεί λα 

απηνζρεδηάζεη», είλαη δχν θξάζεηο νη νπνίεο είλαη ηφζν αιεζηλέο φζν θαη νη  

αληίζηνηρεο «ε κνπζηθή κπνξεί λα δηδαρζεί» θαη «ν θαζέλαο κπνξεί κάζεη κνπζηθή». 

Αλ απηέο νη θξάζεηο ππνλννχλ φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη Mozart, θπζηθά δελ 

ηζρχνπλ. Ζ κνπζηθή είλαη κηα ηέρλε πνπ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε ζε φινπο. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη φινη πξέπεη λα γίλνπλ κνπζηθνί, φπσο αληίζηνηρα ε εθκάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ δελ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα γίλνπλ φινη νη καζεηέο καζεκαηηθνί.  

Γηα λα γίλεη θαλείο κνπζηθφο απαηηείηαη κεγάιε αγάπε γηα ηελ κνπζηθή, ζθιεξή 

δνπιεηά, πνιχ ππνκνλή θαη πεηζαξρεία θαη θαιή αληίιεςε. Ωζηφζν δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί άζθνπε ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζε έλαλ καζεηή πνπ δελ θαηέρεη απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο. Σν ειάρηζην πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε κνπζηθή παηδεία, ε 

δεκηνπξγία δειαδή ελφο «θαινχ» αθξναηή, είλαη θάζε άιιν παξά αζήκαλην 

επίηεπγκα. 

 Αληίζηνηρα ε δηδαζθαιία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζε έλαλ καζεηή κνπζηθήο, εθηφο 

απφ ηνλ πξνθαλή ζηφρν – ηελ εθκάζεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ –  κπνξεί λα δηεπξχλεη 

ηνπο νξίδνληεο ηνπ, λα «αλνίμεη» ην κπαιφ ηνπ, λα βειηηψζεη ηηο ηερληθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ κνπζηθή ηνπ αληίιεςε, λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη λα 

πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηε θαληαζία ηνπ. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο εμαίξεηνπ απηνζρεδηαζηή είλαη επρήο έξγν αιιά φρη κνλαδηθφο 

ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Ζ απάληεζε ινηπφλ ζην εξψηεκα «γηαηί λα κπεη θάπνηνο ζηε δηαδηθαζία λα 

απηνζρεδηάζεη;», είλαη απιή. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν πνπ θάπνηνο κπαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κηιψληαο. Δπί ηνπ ζέκαηνο, ν Argell (2008) 

παξαζέηεη ηα ιφγηα ηνπ Gerre Hancock: 

«Ο θπξηόηεξνο ιόγνο γηα κάζεη θαλείο λα απηνζρεδηάδεη είλαη απιά όηη νη 

κνπζηθέο καο πξνζσπηθόηεηεο είλαη αλνινθιήξσηεο θαη ππναλάπηπθηεο αλ δελ 

είκαζηε ηθαλνί λα εθθξάζνπκε ηνλ εαπηό καο κε απζόξκεην ηξόπν. Η ηθαλόηεηα 

λα απηνζρεδηάδνπκε είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε κνπζηθόηεηά 

καο. Χσξίο απηήλ νη κνπζηθνί απιά δελ είλαη “νινθιεξσκέλνη”.» (Gerre 

Hancock, Improvising: How to Master the Art, New York, Oxford University 

Press, 1994) (Argell, 2008, ζει.3) 

 

 Γηα ην ίδην ζέκα ν Solis, αλαθεξφκελνο ζην ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ 

ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Nettl, ιέεη: 
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«Η πην ξηδνζπαζηηθή πξόηαζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηή ηε ζπιινγή, είλαη όηη ε 

εζηίαζε ζηνλ απηνζρεδηαζκό κπνξεί λα πξνζδώζεη ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία, 

θεληξηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθήο καο εθπαίδεπζεο.»(Solis & Nettl 

2009, ζει. 3) 

 

 χκθσλα κε ηε Bissell (2007/8), ηα παηδηά ζα έπξεπε λα κπνξνχλ λα 

γλσξίδνπλ, λα αηζζάλνληαη, λα βηψλνπλ θαη λα αληηδξνχλ ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα 

πξηλ κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αλαγλσξίζνπλ απηά ηα εξεζίζκαηα ζε γλσζηηθφ 

επίπεδν. H Bissell παξαζέηεη έλα απφζπαζκα απφ ηε κέζνδν πηάλνπ ηεο Angela 

Diller, ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη βάζεη εκπεηξίαο, θάζε άλζξσπνο πνπ έρεη θαιή 

αληίιεςε, ηθαλνπνηεηηθή αθνπζηηθή ηθαλφηεηα θαη έρεη αθνινπζήζεη κηα θαηάιιειε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα απηνζρεδηάζεη. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλεηαη φηη ν 

απηνζρεδηαζκφο είλαη ηφζν δηδάμηκνο φζν θάζε κνπζηθφο θιάδνο (Buschmann, ζην 

Stumme, 1988) θαη ε εθκάζεζή ηνπ δελ απνηειεί πξνλφκην ιίγσλ πξνηθηζκέλσλ 

αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα παίδνπλ κνπζηθή ρσξίο ηε ρξήζε παξηηηνχξαο. O Sowash 

(2007/8), ππνζηεξίδεη φηη: 

«Οη κνπζηθνί πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε ηεο παξηηηνύξαο, δηαβάδνπλ 

κνπζηθή. Οη κνπζηθνί πνπ βαζίδνληαη ζηα απηηά ηνπο απηνζρεδηάδνπλ. Σήκεξα, νη 

καζεηέο πξέπεη λα καζαίλνπλ λα θάλνπλ θαη ηα δύν. Γηαηί; Επεηδή νη καζεηέο 

πνπ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ παξηηηνύξα θαη λα παίδνπλ «κε ην απηί», είλαη ζε 

ζέζε λα εκπιαθνύλ κε πεξηζζόηεξα είδε κνπζηθήο, θαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηε κνπζηθή.» (Sowash, 

2007/8, ζει. 24) 
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1. ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ  

1.1.  ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟΤ. 

 χκθσλα κε ην New Grove Dictionary of Music (1995), «απηνζρεδηαζκφο είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο κνπζηθνχ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ.» (ηφκνο 9, 

ζει. 31). Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα αθνξά ηελ εμ‟ νινθιήξνπ ζχλζεζε ηνπ 

θνκκαηηνχ εθείλε ηε ζηηγκή, ή ηε κνξθνπνίεζε θαη παξαιιαγή κηαο ήδε 

ππάξρνπζαο κνπζηθήο ηδέαο. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ ην ζηνηρείν ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ππάξρεη ζε θάζε κνπζηθή εθηέιεζε αθνχ θάζε απζφξκεηε, 

πξνζσπηθή επέκβαζε, αθφκα θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή, ζεσξείηαη ζηηγκηαίνο 

απηνζρεδηαζκφο. Βέβαηα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν θάζε εθηειεζηήο επεκβαίλεη ζηε 

κνπζηθή δεκηνπξγία θαη αθήλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηίγκα, πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

επνρή θαη ην είδνο κνπζηθήο θαη νπζηαζηηθά θάζε απηνζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζε 

θάπνην βαζκφ ζε κηα ζεηξά ζπκβάζεσλ ή άδεισλ θαλφλσλ.  

 

1.2.  ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ. ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ 

ΔΙΑΥΟΡΕ. 

 Ο Frederic Rzewski δήηεζε θάπνηε απφ ηνλ ζαμνθσλίζηα Steve Lacy λα ηνπ 

πεξηγξάςεη ζε δεθαπέληε δεπηεξφιεπηα ηελ δηαθνξά κεηαμχ ζχλζεζεο θαη 

απηνζρεδηαζκνχ. Ο Lacy απάληεζε: 

«Σε δεθαπέληε δεπηεξόιεπηα, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζύλζεζε θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζκό είλαη όηη ζηε ζύλζεζε έρεηο όζν ρξόλν ρξεηάδεζαη  γηα λα 

απνθαζίζεηο ηη ζα «πεηο» ζε δεθαπέληε δεπηεξόιεπηα, ελώ ζηνλ απηνζρεδηαζκό 

έρεηο αθξηβώο δεθαπέληε δεπηεξόιεπηα.» (Bailey, 1993, ζει. 141) 

 

 Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ απηνζρεδηαζηή λα ζπλζέζεη θάηη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (Houle, 1999). Ο Philip Alperson παξαηεξεί φηη: 

«Καηά ηε δηάξθεηα ελόο απηνζρεδηαζκνύ, είλαη ζαλ ν αθξναηήο λα έρεη ην 

πξνλόκην ηεο πξόζβαζεο ζην κπαιό ηνπ ζπλζέηε, ηελ ζηηγκή ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο.» (Houle, 1999, from “Music Matters” by David J. Elliott) 

 

 πκπεξαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε είλαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη ηα δχν είδε κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. ηε ζχλζεζε, ν δεκηνπξγφο έρεη 
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φιν ηνλ ρξφλν λα ζθεθηεί πξνζερηηθά θάζε ηνπ “θίλεζε” θαη λα θαηαιήμεη ζε απηφ 

πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί (Koerppen, ζην Stumme, 1988). Αληίζεηα ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ν 

δεκηνπξγφο πξέπεη λα παίξλεη γξήγνξεο θαη απζφξκεηεο απνθάζεηο θαη πνιιέο θνξέο 

λα νδεγείηαη ζε αλεπηζχκεηα γηα ηνλ ίδην απνηειέζκαηα. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθή νκνηφηεηα πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζε απηά ηα δχν είδε δεκηνπξγίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Δίηε ινηπφλ πξφθεηηαη γηα ζχλζεζε, είηε γηα απηνζρεδηαζκφ, ν 

δεκηνπξγφο αθνινπζεί θάπνηνπο θαλφλεο νη νπνίνη είλαη θνηλνί θαη ζηηο δχν κνξθέο 

δεκηνπξγίαο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ χθνπο θαη ηεο 

κνξθήο. Έλαο νξγαλίζηαο γηα παξάδεηγκα, αλ επηρεηξήζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

απηνζρέδηα θνχγθα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπλζεηηθή ηερληθή ηεο θνχγθαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα κνξθνινγηθά θαη αξκνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έηζη 

ζηελ απηνζρέδηα θνχγθα ζα ππάξρεη ζέκα, απάληεζε, ειεχζεξα επεηζφδηα, 

επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο θαη πηψζε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε ινηπφλ φηη ν 

απηνζρεδηαζκφο είλαη κηα ζπλζεηηθή ηερληθή αθνχ ζπλδπάδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα 

γλψζε κε έκπλεπζε θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο αλάινγα κε ην είδνο θαη 

ην χθνο ηεο κνπζηθήο.  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε 

ζχλζεζε είλαη ηειηθά νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. ε κηα αληηζηνηρία κε ηε 

γιψζζα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν απηνζρεδηαζκφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ ε ζχλζεζε, ηνλ γξαπηφ.  

 

1.3.  Ο ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ Ω ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ο απηνζρεδηαζκφο έρεη εμεηαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πξαθηηθνχο θαη 

ζεσξεηηθνχο, απφ πνιινχο απηνζρεδηαζηέο, κνπζηθνχο, κνπζηθνπαηδαγσγνχο θαη 

εξεπλεηέο. Μηα ελδηαθέξνπζα νπηηθή παξνπζηάδεη ν Zimmerman (2010), ε νπνία 

έρεη πξνθχςεη απφ ηνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο Ed Sarath, Steven Jeddoloh, θαη απφ 

ηελ ςπρνιφγν εξεπλήηξηα Patricia Nardone, νη νπνίνη κειέηεζαλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ 

σο πλεπκαηηθή εκπεηξία θαη εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο ςπρνινγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Μάιηζηα νη 

δχν πξψηνη εξεπλεηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ην φξν «ππεξβαηηθή 

εκπεηξία» γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ, δίλνληαο ηνπ, κηα βαζηά 
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πλεπκαηηθή ππφζηαζε. Ζ Nardone, ε νπνία επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο 

ηεο ζηελ ζχλδεζε ησλ ςπρνινγηθψλ πηπρψλ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ κε ηελ ζεσξία ηεο 

εκπεηξία ξνήο ηνπ Csikszentmihalyi
1
, ππνζηεξίδεη φηη ν jazz απηνζρεδηαζκφο είλαη 

κηα εθδήισζε ηεο εκπεηξίαο ξνήο, ή ηνπιάρηζηνλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε απηήλ. Ζ Nardone, πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ξνήο σο ηε λνεηηθή 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, «ε αλεζπρία γηα ηνλ εαπηφ εμαθαλίδεηαη, 

θη φκσο παξαδφμσο ε αίζζεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ κεηαβάιιεηαη». 

(Zimmerman, 2010, ζει. 45). χκθσλα ινηπφλ κε ηε Nardone (Zimmerman, 2010, 

ζει. 45),  ην θαηλφκελν ηνπ απηνζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη:  

1. Σε δηαζθάιηζε ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ελδίδνληαο ζε απηφλ.  

2. Σελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ζπλείδεζεο θαη αζπλεηδεζίαο. 

3. Σελ εμεξεχλεζε γλσζηψλ θαη άγλσζησλ πηπρψλ ηεο κνπζηθήο.  

4. Σελ άληιεζε έκπλεπζεο απφ ηε ζσκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε.  

5. Σελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απνδνρή ηεο παξνδηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ζηηγκή πξνο ζηηγκή. 

6. Σελ απφθηεζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ θαη ζηνπο άιινπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάιεςεο ξίζθσλ. 

7. Σελ αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

8. Σελ επίδξαζε ηνπ αθξναηή ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ξίζθνπ. 

9. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ «αθεγεκαηηθνχ πιαηζίνπ» θαη ην πψο απηφ επηδξά ζηε 

δνκή θαη θαζηέξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ έθθξαζεο. 

10. Σελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηελ δηάξζξσζε, ζηελ εμέιημε θαη ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ απηνζρεδηαζκνχ.  

 

 

                                                 

1
 Δκπεηξία ξνήο: ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν Csikszentmihalyi ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλαο άλζξσπνο αθνζηψλεηαη πιήξσο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη ζε θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κέλνληαο αλεπεξέαζηνο απφ 

νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ εξέζηζκα. (http://www.psychologytoday.com/articles/199707/finding-flow) 
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1.4.  ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΗΝ ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ. 

 Ο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Γπηηθήο θιαζζηθήο 

κνπζηθήο παξάδνζεο. Αλαθνξέο γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ πάλσ ζηελ ηειεπηαία 

ζπιιαβή ηνπ “Alleluia”, ην ιεγφκελν Jubilus, ππάξρνπλ ζηα βηβιία ησλ πξψησλ 

παηέξσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήδε απφ ην 350κ.Υ. (New Grove Dictionary of Music, 

1995). Οη κνπζηθνί ησλ πεξηφδσλ ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο, ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παξηηηνχξα, κηαο θαη ε ζεκεηνγξαθία βξηζθφηαλ αθφκα ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηεο. Έηζη, βαζηδφηαλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηελ κλήκε ηνπο 

γηα λα εθηειέζνπλ ηε κνπζηθή (Haselbock, ζην Stumme, 1988). Ο κεισδηθφο 

απηνζρεδηαζκφο ήηαλ κέξνο νξηζκέλσλ κνξθψλ ηνπ Γξεγνξηαλνχ Μέινπο (Bissell, 

2007/8). Αθφκα θαη ζηηο πξψηεο φπεξεο, ε παξηηηνχξα πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ basso continuo θαη ηνπ κέξνπο ησλ ηξαγνπδηζηψλ, αθήλνληαο πνιχ 

κεγάιν κέξνο ηεο εθηέιεζεο ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ησλ κνπζηθψλ.  

 Ζ πξαθηηθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζπλέρηζε λα είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηελ 

επνρή ηνπ Baroque παξά ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο ζεκεηνγξαθίαο. Ο απηνζρεδηαζκφο 

κηαο θνχγθαο ήηαλ απφδεημε ηεο απηνζρεδηαζηηθήο δεμηνηερλίαο (Haselbock, ζην 

Stumme, 1988). Οη νξγαλίζηεο θαη νη ιανπηηέξεδεο ηεο επνρήο απηνζρεδίαδαλ πάλσ 

ζην basso continuo ζπκπιεξψλνληαο ηελ αξκνλία ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αηζζεηηθή θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο επνρήο. Οη ηξαγνπδηζηέο ζηηο φπεξεο ηνπ baroque 

είραλ ηελ επθαηξία λα απηνζρεδηάζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηηο δεμηνηερληθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ζηηο άξηεο Da Capo. Αθφκα έλα παξάδεηγκα γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ζηελ επνρή ηνπ baroque είλαη ε ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

«Μνπζηθήο Πξνζθνξάο» ηνπ J. S. Bach. ηαλ ν Bach επηζθέθηεθε ηνλ εξγνδφηε ηνπ 

γηνπ ηνπ (C.P.E. Bach), Φξεηδεξίθν ηνλ ΗΗ ή Μέγα, ζηηο 7 Ματνπ ηνπ 1747, ν 

βαζηιηάο πξφηεηλε ζηνλ Bach λα απηνζρεδηάζεη κηα ηξίθσλε θνχγθα πάλσ ζε έλα 

δνζκέλν ζέκα. Ο Bach θπζηθά ην έθαλε κε κεγάιε επηηπρία. Έπεηηα πάλσ ζην ίδην 

απηφ ζέκα ζπλέζεζε κηα ζεηξά απφ θνχγθεο θαη θαλφλεο θαζψο θαη κηα ηξίν ζνλάηα. 

Ο θχθινο ησλ δεθαηξηψλ απηψλ ζπλζέζεσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη πάλσ ζην ζέκα ηνπ 

Φξεηδεξίθνπ, ην ιεγφκελν “βαζηιηθφ ζέκα”, απνηεινχλ ηελ Μνπζηθή Πξνζθνξά ηνπ 

J.S. Bach (Wolff, 1971 ∙ New Grove Dictionary of Music, 1995). Ο J.S. Bach, φζν 

ήηαλ δσληαλφο, δελ ήηαλ γλσζηφο σο ζπλζέηεο ελψ ηα έξγα ηνπ θαηαθξίλνληαλ 

επεηδή ζεσξνχληαλ ππθλνγξακκέλα θαη παιηνκνδίηηθα. Ήηαλ φκσο μαθνπζηφο σο ν 
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θαιχηεξνο απηνζρεδηαζηήο εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ ζηελ Δπξψπε. Μάιηζηα ν 

απηνζρεδηαζκφο ήηαλ γη' απηφλ νπζηαζηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο. Οη πεξηζζφηεξεο 

θαηαγεγξακκέλεο ζπκβνπιέο ηνπ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νδεγνί γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ο Bach έγξαθε ζπρλά πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

ηνπ ίδηνπ έξγνπ, γηα λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηνπ πψο κπνξνχλ λα απηνζρεδηάζνπλ 

δεκηνπξγψληαο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. Οη δίθσλεο θαη ηξίθσλεο Inventions
2
 

είλαη δχν απφ ηα γλσζηφηεξα ηέηνηα έξγα. (http://ericbarnhill.wordpress.com/facts-

about-improvisation/). Οη νξγαλίζηεο Sweelinck, Frescobaldi θαη Buxtehude ήηαλ 

επίζεο γλσζηνί γηα ηηο απηνζρεδηαζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

 Ζ πξαθηηθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

θιαζηθηζκνχ. Σνλ 18
ν
 αηψλα φινη νη ζπλζέηεο ήηαλ εθηειεζηέο θαη ην αληίζηξνθν 

(Levin, ζην Solis & Nettl, 2009). Οη ζπλαπιίεο πνπ έδηλε ν Mozart ήηαλ 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ σο απηνζρεδηαζηή, πηαλίζηα 

θαη ζπλζέηε. ηηο ζπλζέζεηο ηνπ πνιιέο θνξέο ππήξραλ ζεκεία ηα νπνία δελ ήηαλ 

επαθξηβψο θαηαγεγξακκέλα κε ζθνπφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ηελ ψξα ηεο παξάζηαζεο. 

Οη θαληέλζεο
3
 ησλ θνλζέξησλ ηνπ Mozart, αιιά θαη ησλ άιισλ ζπλζεηψλ ηεο επνρήο 

είραλ πάληα απηνζρεδηαζηηθφ ραξαθηήξα. (New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, 1995) 

 Ο L.V. Beethoven έγηλε γλσζηφο ζηε Βηέλλε ζαλ θαηαπιεθηηθφο 

απηνζρεδηαζηήο (Azzara, 1999) πνιιά ρξφληα πξηλ αξρίζεη λα γίλεηαη γλσζηφο σο 

ζπλζέηεο θαη απηνζρεδίαδε ζε ζπλαπιίεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Αθφκα θαη 

φηαλ πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηνλ Mozart γηα λα ζπνπδάζεη καδί ηνπ, 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο απηνζρεδηαζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο γηα λα ηνλ εληππσζηάζεη. 

Αθφκε θαη ζηνλ Ρνκαληηζκφ, ν απηνζρεδηαζκφο ζπλέρηζε λα είλαη νπζηαζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ κεγάισλ ζπλζεηψλ. Ο Schubert ήηαλ ζρεδφλ 

άγλσζηνο σο ζπλζέηεο ζηελ επνρή ηνπ. Ήηαλ φκσο πνιχ δηάζεκνο γηα ηηο 

απηνζρεδηαζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο αλαδείθλπε παίδνληαο ζε καγαδηά, 

απηνζρεδηάδνληαο φιν ην βξάδπ δηάθνξνπο ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα. Οη ζπλζεηηθέο 

ηδέεο ηνπ F.F. Chopin πξνέθππηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ απηνζρεδηαζκφ, 

παξ' φιν πνπ ν ίδηνο δελ απηνζρεδίαδε δεκφζηα παξά κφλν κπξνζηά ζηνπο πνιχ 

ζηελνχο ηνπ θίινπο. Αλάκεζα ζε απηνχο θαη ε ζπγγξαθέαο Γεσξγία αλδή, ε νπνία 

                                                 

2
 Invention = εθεχξεζε. 

3
 Cadenza = πηψζε.  

http://ericbarnhill.wordpress.com/facts-about-improvisation/
http://ericbarnhill.wordpress.com/facts-about-improvisation/
http://www.aam.co.uk/index.htm
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έιεγε φηη “νη ζπλζέζεηο ηνπ δελ ήηαλ παξά κηα ρισκή ζθηά ησλ απηνζρεδηαζκψλ 

ηνπ”. ηαλ ν F. Liszt πεξηφδεπε γηα λα εθηειέζεη ηα θνληζέξηα ηνπ γηα πηάλν, 

επηζθέπηνληαλ ηελ Λπξηθή ζθελή ηεο θάζε πφιεο γηα λα κάζεη πνηεο φπεξεο θαη πνηα 

κπαιέηα εθηεινχληαλ εθείλεο ηηο κέξεο ζηελ πφιε. Έπεηηα, έθιεηλε ηα ξεζηηάι ηνπ 

απηνζρεδηάδνληαο πάλσ ζηα ζέκαηα απηψλ ησλ έξγσλ.  Ο Brahms φηαλ ήηαλ λεαξφο, 

θέξδηδε ρξήκαηα, απηνζρεδηάδνληαο ζε ρνξεπηηθέο κνξθέο θαη δεκνθηιή έξγα ηεο 

επνρήο, παίδνληαο ζε piano-bars. Έγηλε επξχηεξα γλσζηφο φηαλ ν Schumann ηνλ 

άθνπζε λα παίδεη θαη παξαηήξεζε θάηη αμηνζαχκαζην. Ο Brahms μεθίλεζε λα παίδεη 

καδί κε έλαλ βηνινλίζηα, κηα ζνλάηα γηα βηνιί ηνπ Beethoven, φκσο ην πηάλν δελ 

ήηαλ ζσζηά θνπξδηζκέλν κε ην βηνιί. Έηζη αλαγθάζηεθε λα παίμεη ηε ζνλάηα απφ 

δηαθνξεηηθή ηνληθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο νπζηαζηηθά κφλν ηα απηηά ηνπ. Ο Debussy 

ζεσξνχζε ηνλ απηνζρεδηαζκφ σο ηελ θχξηα πεγή έκπλεπζήο ηνπ, ηζρπξηδφκελνο φηη 

νη λεσηεξηζκνί ηνπ ζηελ αξκνλία πξνέξρνληαη “απφ ηνλ λφκν ηεο επραξίζηεζεο ηνπ 

απηηνχ.” πγθεθξηκέλα, ηνπ άξεζε λα απηνζρεδηάδεη ζε μεθνχξδηζηα πηάλα, 

πξνζπαζψληαο λα νδεγεζεί ζε πξσηνπφξεο ζπλερήζεηο. Ζ ηζηνξία ινηπφλ, δείρλεη 

φηη ε κνπζηθή θάπνηε αληηκεησπίδνληαλ δηαθνξεηηθά. Ο απηνζρεδηαζκφο δελ ήηαλ 

κηα μερσξηζηή κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξνχζε κφλν θάπνηνπο κνπζηθνχο, 

αιιά ήηαλ ε νπζία ηεο ιέμεο κνπζηθφο. Σν γεγνλφο φηη νη απηνζρεδηαζκνί ησλ 

κεγάισλ ζπλζεηψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πεξάζνπλ ζηελ ηζηνξία θαη λα απνηππσζνχλ 

ζε παξηηηνχξα, νδήγεζε ηνπο κνπζηθνχο ηνπ ζήκεξα λα απνθηήζνπλ κηα 

δηαζηξεβισκέλε εηθφλα γηα ηελ εθηειεζηηθή πξαθηηθή ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο, 

αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ γελληνχληαλ νη θαηαγεγξακκέλεο ζπλζέζεηο. 

(http://ericbarnhill.wordpress.com/facts-about-improvisation/).  

 Ζ δηδαζθαιία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ εμαθαλίζηεθε ζηαδηαθά κεηά ηελ εκθάληζε 

ηνπ pianoforte ηνλ 19
ν
 αη. Σν θαηλνχξην απηφ φξγαλν έθεξε ζην πξνζθήλην 

θαηλνχξηεο εθηειεζηηθέο ηερληθέο θαη πξνθιήζεθε ε αλάγθε γηα κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο νη νπνίεο απνκάθξπλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ 

(Bissell, 2007/8). Σνλ 20
ν
 αη., ε πξαθηηθή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζπλδέζεθε άκεζα κε 

κνπζηθέο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε εθδειψζεηο φπσο ρνξνί, εθθιεζηαζηηθέο ζπλάμεηο 

θαη κνπζηθή ζπλνδεία ζηνλ βνπβφ θηλεκαηνγξάθν. Ζ εθηέιεζε απηνζρεδηαζηηθήο 

θιαζηθήο κνπζηθήο φκσο πεξηνξίζηεθε ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θιαζηθψλ ζνιίζη, 

φπσο ν Glenn Gould, πνπ ηνικνχζαλ λα εθηεινχλ απηνζρεδηαζηηθέο θαληέληζεο θαη 

http://ericbarnhill.wordpress.com/facts-about-improvisation/
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λα απηνζρεδηάδνπλ βαζηδφκελνη ζε κνξθέο, θπξίσο ηεο επνρήο Baroque (Perlmutter, 

2010). 

1.5. ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ ΣΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΜΟΤΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ.  

1.5.1. WORK SONGS, SPIRITUALS, GOSPEL, BLUES 

 Ζ απαξρέο ηεο αθξνακεξηθάληθεο κνπζηθήο παξάδνζεο ζπλαληψληαη ζηα 

ιεγφκελα work songs ή hollers θαη αξγφηεξα ζηα spirituals θαη ζηα gospel. Σν 

ηξαγνχδη θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθψλ ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ δελ είλαη κηα 

πξαθηηθή πνπ ζπλαληάηαη ζηνπο ζθιάβνπο ηεο Ακεξηθήο γηα πξψηε θνξά. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα φκσο απηήο ηεο πξαθηηθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην 

φηη ηα ηξαγνχδηα απηά εμειίρζεθαλ ζε κνξθή ηέρλεο θαη κεηαθέξζεθαλ θαη έμσ απφ 

ην ρψξν εξγαζίαο, φηαλ πηα ζπλδπάζηεθαλ κε ζξεζθεπηηθά θαη πλεπκαηηθά ζέκαηα 

(Oliver, 1995). Σα ηξαγνχδηα απηά ινηπφλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα λα 

πεξηγξάθνπλ νη εξγάηεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αγσλίεο ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνλ ζεφ ή ηνπο ζενχο ηνπο, λα εθθξάζνπλ παξάπνλν γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο αιιά 

θαη γηα λα εθθξάζνπλ ηελ θαηαπηεζκέλε κνπζηθφηεηά ηνπο ε νπνία δελ είρε άιιν 

ηξφπν θαη άιιν ρψξν γηα λα εθθξαζηεί. Αξγφηεξα, κε ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο αιιά θαη κε ηελ απνδνρή ηνπ ρξηζηηαληζκνχ απφ ηνπο ζθιάβνπο, 

πξνέθπςαλ ηα spirituals (Buschmann, ζην Stumme, 1988) ηα νπνία νλνκάζηεθαλ 

gospel
4
 φηαλ πιένλ ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία είρε εδξαησζεί ζηελ αθξνακεξηθάληθε 

θνηλφηεηα θαη ηα επαγγέιηα ήηαλ ε θχξηα πεγή άληιεζεο ησλ ζεκάησλ. ια απηά ηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο αθξνακεξηθάληθεο κνπζηθήο παξάδνζεο ήηαλ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο απηνζρεδηαζηηθά. Ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηνπο ήηαλ θαζαξά πξνζσπηθή 

απζφξκεηε δεκηνπξγία ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θφξκα, θάηη πνπ είλαη γλσζηφ απφ ηηο 

καξηπξίεο ησλ πξψησλ ζπιιεθηψλ θαη αλαιπηψλ απηήο ηεο παξάδνζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε καξηπξία ηεο Lucy McKim Garrison ε 

νπνία παξαηεξεί: 

«Μνηάδεη αδύλαην λα βξεζεί ζέζε ζηελ παξηηηνύξα γηα ηα ηδηόξξπζκα γπξίζκαηα 

ηνπ ήρνπ ζην ιαηκό θαη γηα ηελ πεξίεξγε αίζζεζε ξπζκνύ πνπ δίλεηαη από ηηο 

κεκνλσκέλεο θσλέο, νη νπνίεο αθνύγνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.»  (ζρφιην ηεο 

Lucy McKim Garrison, ε νπνία ήηαλ Ακεξηθαλίδα ζπιιέθηξηα ηξαγνπδηψλ ησλ 

ζθιάβσλ. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ spirituals) (Oliver, 1995)  

 

                                                 

4
 Gospel = επαγγέιην 
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 Σνλ 20
ν
 αη., άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε κνπζηθή κνξθή πνπ ζήκεξα απνθαιείηαη 

Blues. Αξρηθά είρε άκεζε ζρέζε κε ηα gospel φζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζηηθφ ηεο ραξαθηήξα (Bissell, 2007/8). Αξγφηεξα, κε ηελ εκθάληζε ηεο 

ειεθηξηθήο θηζάξαο, νη κνπζηθνί ηεο blues εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ 

νξγαληθφ απηνζρεδηαζκφ, εγθαηαιείπνληαο ηηο θσλεηηθέο εξσηαπαληεηηθέο ηερληθέο. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ „50 θαη κεηά, νη εθπξφζσπνη απηήο ηεο κνπζηθήο άξρηζαλ λα 

αλαπαξάγνπλ παιαηφηεξα blues θνκκάηηα, πξνζζέηνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηίγκα 

κφλν ηελ ψξα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ κεηαμχ ησλ ζηξνθψλ. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „60 

κέρξη θαη ζήκεξα, νη εθπξφζσπνη ηνπ είδνπο θξίλνληαη πεξηζζφηεξν σο ζνιίζηεο 

παξά σο δεκηνπξγνί.  

 

1.5.2. Ο ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ ΣΗ JAZZ 

 Σν New Grove Dictionary of Music (1995) νξίδεη ηελ jazz κε ηξεηο ηξφπνπο: 

 α) Μηα κνπζηθή παξάδνζε πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κνπζηθψλ δηαιφγσλ θαη αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. απφ ηνπο 

Αθξνακεξηθάλνπο.  

 β) Μηα ζεηξά απφ λννηξνπίεο θαη αληηιήςεηο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο σο δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

πνπ πεξηιακβάλεη απηνζρεδηαζκφ.  

 γ) Έλα είδνο κνπζηθήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθνπέο, αξκνληθφ θαη 

κεισδηθφ πιηθφ αληινχκελν απφ ηε blues κνπζηθή παξάδνζε θαη κηα ηδηαίηεξε 

ξπζκηθή πξνζέγγηζε, γλσζηή σο swing
5
.  

 Οη δχν πξψηνη νξηζκνί δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα γηα ηνλ απηνζρεδηαζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο jazz, ν νπνίνο αξρηθά δηακνξθψζεθε απφ ηελ απηνζρεδηαζηηθή 

πξαθηηθή ηεο blues, ζε ζπλδπαζκφ κε επηξξνέο απφ άιιεο κνπζηθέο παξαδφζεηο 

πξνεξρφκελεο απφ ηελ Καξατβηθή θαη ηελ Δπξψπε (Buschmann, ζην Stumme, 1988). 

ηε ζπλέρεηα φκσο ε jazz, εμειίρζεθε ζε μερσξηζηφ είδνο κνπζηθήο κε πνιιά 

                                                 

5
 Σν ξπζκηθφ κνηίβν πνπ απνθαιείηαη swing εκθαλίδεηαη ζε ηξείο, παξφκνηεο κεηαμχ ηνπο, κνξθέο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «ειαθξχ, κέηξην θαη ζθιεξφ swing». Ο ηξφπνο ζεκεηνγξαθίαο πνηθίιεη 

απφ βηβιίν ζε βηβιίν θαη πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ είδνπο swing ζηελ αξρή 

ηνπ θνκκαηηνχ. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα αλαθέξεηαη κφλν ν ραξαθηεξηζκφο ρσξίο λα ππάξρεη θακία 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεκεηνγξαθία. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ζεκεηνγξαθηθά θαη νη ηξείο 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη swing. 
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παξαθιάδηα, ζπλερίδνληαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ απηνζρεδηαζκφ σο ηνλ βαζηθφ 

ππξήλα ηεο χπαξμήο ηεο. Ζ jazz απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ήηαλ κνπζηθή πνπ 

εθηεινχληαλ απφ ζχλνια, θάηη πνπ ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο 

βηξηνπφδσλ πηαληζηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ελίνηε θαη κφλνη ηνπο. Άιισζηε φπσο 

παξαηήξεζε ν ζπγγξαθέαο Ralph Ellison: «ε αιεζηλή jazz είλαη ε ηέρλε ηεο 

απηελέξγεηαο κέζα θαη έλαληη ηνπ ζπλφινπ.» (Ellison, 1986, ζην  New Grove 

Dictionary of Music, 1995). 

 

 ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη., ε jazz εθηεινχληαλ απφ κεγάια ζχλνια, ηηο 

ιεγφκελεο big bands. Απφ ην 1930 θαη κεηά φκσο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

δεμηνηερλία ησλ ζνιίζη κέζα απφ κηθξφηεξα κνπζηθά ζχλνια. Οη ζνιίζη φπσο ν 

Louis Armstrong, o Earl Hines θαη ν Sidney Bechet, ππήξμαλ πξσηεξγάηεο απηήο ηεο 

θαηλνχξηαο αηνκηθνθεληξηθήο εθηέιεζεο ηεο jazz (Smith, 1981). Ζ εμέιημε ηεο 

δεμηνηερλίαο αλέδεημε κεκνλσκέλνπο κνπζηθνχο νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ θαηλνχξηα 

ξεχκαηα, ελζσκαηψλνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηδηνθπία ζηα jazz standards
6
 αιιά 

θαη ζε δηθέο ηνπο πξσηφηππεο δεκηνπξγίεο. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ παημίκαηνο ηνπ Miles Davis, ν νπνίνο αθνινπζψληαο ηε δηθή ηνπ 

εθηειεζηηθή αηζζεηηθή, ε νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ απιφηεηα θαη κεισδηθφηεηα, 

αληηηάρηεθε ζηελ πνιχπινθε θαη ππθλή δνκή ηνπ ηδηψκαηνο bebop θαη θαζηέξσζε 

έλα θαηλνχξην είδνο jazz, ηελ “cool jazz”. 

 Ο απηνζρεδηαζκφο ζηε jazz δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζνιηζηηθφ επίπεδν. Παξφιν 

πνπ ζηελ νξνινγία ησλ απηνζρεδηαζηψλ νη φξνη «ζφιν» θαη «ζνιίζηαο» είλαη ζπρλά 

ζπλψλπκα ησλ φξσλ «απηνζρεδηαζκφο» θαη «απηνζρεδηαζηήο», απηνζρεδηάδνπλ θαη 

νη ππφινηπνη κνπζηθνί, είηε παίδνπλ ζνιηζηηθφ είηε ζπλνδεπηηθφ φξγαλν (New Grove 

Dictionary of Music, 1995). Γελ είλαη ζπάλην, ηδηαίηεξα ζηε jazz κνπζηθή ν 

πηαλίζηαο ή ν θηζαξίζηαο πνπ εθηεινχλ ηελ αξκνληθή ζπλνδεία λα απηνζρεδηάδνπλ 

                                                 

6
 Σα jazz standards θαζηεξψζεθαλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, σο ηα θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ην 

ξεπεξηφξην ηεο jazz κνπζηθήο. Ζ ζπιινγή απηή, απνηειείηαη απφ ζπλζέζεηο ησλ κεγάισλ 

απηνζρεδηαζηψλ ηεο jazz, φπσο ηνπ Louis Armstrong, ηνπ Duke Ellington, ηνπ Coleman Hawkins, ηνπ 

Charlie Parker, ηνπ Dizzy Gillespie, ηνπ Miles Davis, θαη πνιιψλ άιισλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη 

δεκνθηιή ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο ησλ δεθαεηηψλ απφ ην ‟20 σο ην ‟70 πεξίπνπ, φπνπ θαη έδξαζαλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνί ηεο jazz θαζψο θαη θάπνηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ηεο Ακεξηθάληθεο 

κνπζηθήο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην “Amazing Grace”. Σα θνκκάηηα απηά πεξηέρνληαη ζηα Real 

Books of jazz θαζψο θαη ζηε ζεηξά βηβιίσλ θαη CD γηα ηνλ jazz απηνζρεδηαζκφ ηνπ Jamey Aebersold 

(http://www.jazzstandards.com/history/index.htm) (βι. παξάξηεκα γηα ηξφπν ρξήζεο ησλ jazz 

standards). 

http://www.jazzbiographies.com/Biography.aspx?ID=31
http://www.jazzbiographies.com/Biography.aspx?ID=38
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κε ζπλερείο αιιαγέο ζέζεσλ ησλ ζπγρνξδηψλ ή θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ 

ζπγρνξδίεο κε παξφκνηα ιεηηνπξγία
7
.  

 ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη κνπζηθνί ηεο jazz αληινχλ ην 

ξπζκνκεισδηθφ θαη αξκνληθφ πιηθφ ηνπο απφ θνκκάηηα πξνθαζνξηζκέλνπ 

ξεπεξηνξίνπ ηα νπνία είλαη γλσζηά σο “jazz standards”. Αξρηθά, ε κεισδία ηνπ 

θνκκαηηνχ αλαπαξάγεηαη απφ ηα κνλνθσληθά φξγαλα ηνπ ζπλφινπ κε ηαπηφρξνλε 

αξκνληθή ζπλνδεία απφ ηα πνιπθσληθά φξγαλα. Έπεηηα νη κνπζηθνί απηνζρεδηάδνπλ 

κε ηε ζεηξά πάλσ ζηελ αξκνληθή αθνινπζία πνπ παξακέλεη ίδηα ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ θνκκαηηνχ. Μηα άιιε πξαθηηθή πνπ ζπλεζίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ jazz 

standards είλαη ε εηζαγσγή έλζεησλ κνηίβσλ άιισλ θνκκαηηψλ. 

1.5.3. ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ. 

 ρεδφλ ζε θάζε κνπζηθφ πνιηηηζκφ ππάξρνπλ είδε πνπ βαζίδνληαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν, ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. ηηο κνπζηθέο παξαδφζεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ηεο Βφξεηαο Ηλδίαο, ν απηνζρεδηαζκφο απνηειεί πξαθηηθή δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ 

εζλνκνπζηθνινγηθή κειέηε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη. 

βαζίζηεθε ζηηο παξαδφζεηο ηεο jazz, ηεο Ηλδηθήο θαη ηεο Ηξαληθήο ιφγηαο κνπζηθήο 

θαζψο επίζεο θαη ζε πιεζψξα κνπζηθψλ πνιηηηζκψλ ηεο Αλαηνιήο. ηελ Γπηηθή 

Αζία, νη κνπζηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ δίλνπλ ζηνλ εθηειεζηή 

κεγάιεο ειεπζεξίεο αθνχ ζπρλά απνπζηάδεη θάζε πεξηνξηζκφο, αθφκα θαη απηφο ηνπ 

κνπζηθνχ κέηξνπ. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο απηνζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο βαζίδνληαη 

ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Απιψο δηαθέξεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη πξαθηηθέο απηέο 

ζηεξίδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο θφξκεο ή πξνθαζνξηζκέλν κνπζηθφ πιηθφ.  

 ηελ βφξεηα Αζία, ην κνπζηθφ πιηθφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν 

απηνζρεδηαζκφο είλαη ην rāga
8
. Κάζε θνκκάηη βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε έλα rāga, ρσξίο 

λα απνθιείεηαη ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ rāga θαηά ηε δηάξθεηα ελφο απηνζρεδηαζκνχ. 

ηελ δπηηθή Αζία, ην αληίζηνηρν ηνπ rāga είλαη ην magām θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο κνπζηθνχο ηεο Αξαβίαο (magām), ηεο Σνπξθίαο (makam), ηνπ Οπδκπεθηζηάλ 

(makom) θαη ηνπ Αδεξκπατηδάλ (mugam) θαζψο θαη απφ ηνπο Ηξαλνχο (gushe). Ζ 

ελαιιαγή ησλ magām θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο είλαη ζπρλή ζε αληίζεζε κε 

                                                 

7
 Απηή ε πξαθηηθή νλνκάδεηαη Chord Soloing.  

8
 χκθσλα κε New Grove Dictionary of Music (1995), ν νξηζκφο ηνπ rāga είλαη αξθεηά πνιχπινθνο, 

αιιά ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζπιινγή απφ ηεξαξρεκέλνπο θζφγγνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ κνηίβα θαη θξάζεηο ζπρλά πξνθαζνξηζκέλεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ππνρξεσηηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηνπο κνπζηθνχο. 
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ηελ ζρεδφλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο rāga ζε θάζε θνκκάηη. ηελ κνπζηθή Gamelan 

ηεο Ηλδνλεζίαο, ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη απηή ηεο απηνζρέδηαο παξαιιαγήο ηεο 

βαζηθήο κεισδίαο απφ θάζε φξγαλν ηνπ ζπλφινπ. Ζ πξαθηηθή ηεο απηνζρέδηαο 

παξαιιαγήο ζπλαληάηαη θαη ζε παξαδφζεηο ηεο Αθξηθήο, θπξίσο ζε απηέο ησλ 

πεξηνρψλ λφηηα ηεο αράξα. ηελ δπηηθή Αθξηθή ηα ζχλνια θξνπζηψλ αθνινπζνχλ 

ηελ εμήο πξαθηηθή: Κάζε κέινο παίδεη έλα ξπζκηθφ νζηηλάην, ελψ ν ζνιίζηαο 

απηνζρεδηάδεη αληιψληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιηθνχ ηνπ απφ ηα νζηηλάηη ηνπ 

ζπλφινπ.     

 ε φιεο ηηο παξαδφζεηο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

κνπζηθνχο λα θαηαθηήζνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Οη κνπζηθνί ηνπ Ηξάλ, γηα 

παξάδεηγκα, ζπλεζίδνπλ λα απνζηεζίδνπλ ην radif – κηα ζπιινγή απφ 300 πεξίπνπ 

κηθξά θνκκάηηα – γηα λα θαηαθηήζνπλ ηηο απηνζρεδηαζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε καξηπξία ηνπ Bruno Nettl, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Solis, 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπο, ιέγνληαο ηα εμήο: 

«Ο δάζθαινο ηνπ Nettl ζην Θξάλ ηνπ είπε όηη δελ κπνξνύζε λα ηνπ κάζεη λα 

απηνζρεδηάδεη. Μπνξνύζε κόλν λα ηνπ δηδάμεη ην radif θαη έπεηηα ην radif ζα ηνπ 

δηδάμεη πώο λα απηνζρεδηάδεη.» (Solis & Nettl, 2009, ζει. 13) 

 

1.5.4. ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ 

 Πξφδξνκνο ηνπ ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζκνχ ππήξμε ε “free jazz”, ε νπνία 

πξνέθπςε απφ ηελ «εμάληιεζε» ηεο πξσηνηππίαο ρξήζεο ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ζηα 

δηάθνξα ήδε ηεο jazz θαη ηελ αλάγθε γηα λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Πξνο ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, εκθαλίζηεθε κηα πξνζέγγηζε ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ε νπνία 

πξφηεηλε ηελ απνπζία πεξηνξηζκψλ. Οη απηνζρεδηαζηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην ξεχκα 

θαη απηνί πνπ ην ελζηεξλίζηεθαλ, απνδέρηεθαλ νπζηαζηηθά ηελ απνπζία θαλφλσλ 

θαη ην γεγνλφο φηη θάηη ηέηνην νδεγεί ζε ηειείσο απξφζκελα απνηειέζκαηα. 

(Γεκεηξηάδεο & Μληέζηξεο, 2002). Ζ πξαθηηθή ηνπ ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζκνχ δελ 

έγηλε απνδεθηή απφ ην επξχ θνηλφ ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηεο κνξθήο ηεο, ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηεο θαζψο θαη ιφγσ ηεο απεξηφξηζηεο απξνζδηνξηζηίαο ηεο. 

(Γεκεηξηάδεο & Μληέζηξεο, 2002).  

 Ο ειεχζεξνο απηνζρεδηαζκφο αθνξά νπζηαζηηθά ζε κηα ειεχζεξε κνξθή 

έθθξαζεο, ε φπνηα ζε κηα πξνζπάζεηα παξαιιειηζκνχ κε ηε γιψζζα ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο ε παξάιιειε ή θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε ήδε ππάξρνληνο ιεμηινγίνπ 
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θαη θαηλνχξησλ ιέμεσλ. Ο ειεχζεξνο απηνζρεδηαζκφο δελ έρεη σο πξνυπφζεζε 

θαλελφο είδνπο θφξκα ή θζνγγηθφ πιηθφ.  

 Αληίζεηα, ν νξγαλσκέλνο απηνζρεδηαζκφο δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο, φπσο είλαη ην δεδνκέλν “ιεμηιφγην”, ε “ζχληαμε” θαη ε “γξακκαηηθή” ζηε 

γιψζζα. Πεξηιακβάλεη δειαδή ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζα θηλεζεί ν 

εθηειεζηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηνληθφηεηα, ηελ αξκνληθή αθνινπζία, ηνλ ξπζκφ, 

θαη ηε κνξθνινγία ηνπ θνκκαηηνχ. Πνιινί απηνζρεδηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηνί 

νη πεξηνξηζκνί ηνπο βνεζνχλ λα είλαη πην δεκηνπξγηθνί. (Azzara, 1999). 
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2. ΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

2.1. Ο ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ Ω ΜΕΡΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. 

 Ο Monk (2010), παξαηεξεί έλαλ δηαρσξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, 

φπσο ηελ ελλννχλ νη κνπζηθνπαηδαγσγνί, απφ ηελ έλλνηα πνπ ηεο πξνζδίδνπλ νη 

απηνζρεδηαζηέο. Ζ αλάγθε απηή γηα δηαρσξηζκφ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηνλ Monk, 

απφ ηελ επηκνλή ησλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ σο 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε άιισλ κνπζηθψλ ζηφρσλ θαη φρη σο απηνζθνπφ. Οη 

κνπζηθνπαηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη ν απηνζρεδηαζκφο είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ 

κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα αλαπηπρζεί, δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα είδνο κνπζηθήο θαη 

βειηηψλεη ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εθηέιεζε κε 

απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθήο. Ο Monk ηνλίδεη φηη παξφιν πνπ νη παξαπάλσ απφςεηο 

ηζρχνπλ, ην ιάζνο είλαη φηη ν απηνζρεδηαζκφο δελ αληηκεησπίδεηαη σο απηνζθνπφο 

αιιά κφλν σο κέζν. Απηή ε αληηκεηψπηζε κεηψλεη ηελ αμία ηνπ σο κνπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη κνλαδηθέο εκπεηξίεο δεκηνπξγίαο θαη απηνέθθξαζεο. 

Απηφ πνπ θαζηζηά ηνλ απηνζρεδηαζκφ μερσξηζηφ είλαη, γηα ηνλ Monk ν ζπλδπαζκφο 

θαη ε εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηξηψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηεο πξφβιεςεο ηνπ επφκελνπ βήκαηνο θαη ηεο δηαξζξσηηθήο ζθέςεο. 

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, φπσο 

απηή δηακνξθψζεθε απφ ηελ αλάγλσζε αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο, ν 

απηνζρεδηαζκφο δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο κφλν σο κέζν 

γηα ηελ βειηίσζε εθηειεζηηθψλ, αλαγλσζηηθψλ ή αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Θα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί ε πιεζψξα κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ άξζξσλ, ζηα νπνία 

πξνσζείηαη ε αμία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγηθή “ζθέςε”, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε θάζε πηζαλήο γλψζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ θαη ελ ηέιεη ηελ πξνζπάζεηα γηα γαινχρεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ κνπζηθνχ 

πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ αμία θαη ηελ νκνξθηά ηεο κνπζηθήο. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη επηιεγκέλα απνζπάζκαηα κέζα απφ κνπζηθνπαηδαγσγηθά άξζξα θαη 

βηβιία, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε: 

Ο απηνζρεδηαζκόο έρεη από κόλνο ηνπ πξνθαλή νθέιε σο κνξθή κνπζηθήο 

έθθξαζεο, αιιά ηαπηόρξνλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηζρπξό κέζν, κε ην 

νπνίν  νη καζεηέο κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο αιιά θαη ηηο κνπζηθέο 

ηνπο γλώζεηο. (Azzara, 1999, ζει. 23) 

 



 

21 

 

Ο απηνζρεδηαζκόο βνεζάεη ηνπο καζεηέο κνπ λα αλαπηύμνπλ κηα πξνζσπηθή 

ηαπηόηεηα, ηνπο παξέρεη θαιιηέξγεηα, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο θαη ελζαξξύλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο. (Steele, 2004, ζει. 25) 

 

Ελώ ε πξαθηηθή ηνπ απηνζρεδηαζκνύ είλαη πνιύηηκε από κόλε ηεο (Azzara, 

2002), πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ βξεη όηη ν απηνζρεδηαζκόο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλάπηπμε άιισλ κνπζηθώλ ηθαλνηήησλ όπσο είλαη ηα κνπζηθά επηηεύγκαηα 

(Azzara, 1992, McDaniel, 1974) θαη  ε ξπζκηθή αθξίβεηα ζηελ αλάγλσζε 

παξηηηνύξαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθ’ πξώηεο όςεσο εθηέιεζε (prima vista) 

(Montano, 1983). (Davison, 2010, ζει. 42) 

 

Σήκεξα… έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ 

απηνζρεδηαζκνύ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή έθθξαζεο, όρη κόλν γηα ηελ ίδηα ηελ 

έθθξαζε – ηέρλε, αιιά θαη γηα ηα ππνθείκελα πνπ απηνζρεδηάδνπλ. Τν 

ζπλαίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν 

απηνζρεδηαζκόο, νηθνδνκνύλ ζεκαληηθόηαηα ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα 

ησλ αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηόλ. (ηάκνπ, 1993, ζει.18) 

 

 Κάζε δάζθαινο πνπ απνθαζίδεη λα εηζάγεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ ζην κάζεκά ηνπ 

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο, λα κελ απνξξίπηεη θακηά απφ ηηο 

παξαπάλσ απφςεηο. Ο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί απφ κφλνο ηνπ κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα, αιιά βεβαίσο θαίλεηαη επίζεο λα 

βειηηψλεη ηηο αθνπζηηθέο, ηηο αλαγλσζηηθέο θαη ηηο εθηειεζηηθέο ηθαλφηεηεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν απηνζρεδηαζκφο πξνσζεί ηελ κνπζηθή θαη φρη κφλν σξηκφηεηα ελφο 

καζεηή θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ησλ κνπζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ.  πσο ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε ηάκνπ: 

«Σηελ επνρή καο, όπνπ ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ κε θνβεξή ηαρύηεηα, ηα παηδηά 

ρξεηάδνληαη λα κάζνπλ λα είλαη επέιηθηα, λα έρνπλ αλεμάξηεηε ζθέςε, πίζηε ζηηο 

ηδέεο ηνπο θαη ην θνπξάγην λα πξνζπαζνύλ, λα απνηπγράλνπλ, λα 

πξνζαξκόδνληαη θαη λα αιιάδνπλ ώζπνπ λα βξεζνύλ ηθαλνπνηεηηθέο ιύζεηο. Καη 

δελ ππάξρεη πην ζίγνπξνο ηξόπνο παξά ηα καζήκαηα απηνζρεδηαζκνύ.» (ηάκνπ, 

1993, ζει. 101) 

 

 Ζ Campbell, ζπλνςίδεη κέζα ζε ηξεηο θξάζεηο, ηελ αμία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ, ιέγνληαο φηη θάπνηνο κπνξεί «λα κάζεη λα απηνζρεδηάδεη 

κνπζηθή», «λα απηνζρεδηάζεη γηα λα κάζεη κνπζηθή» θαη «λα απηνζρεδηάζεη κνπζηθή 

γηα λα κάζεη» (Solis & Nettl, 2009, ζει. 12).  

 



 

22 

 

2.2. Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 

 Οη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα βηψλνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ κνπζηθή κε 

πνιινχο ηξφπνπο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε, ηε 

δεκηνπξγία, ηελ αθξφαζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο κνπζηθήο. Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο φκσο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθηεζνχλ ζε φινπο απηνχο 

ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο κνπζηθήο (Hickey, 1997). Ζ εηζαγσγή 

δξαζηεξηνηήησλ απηνζρεδηαζκνχ ζην κάζεκα ηνπ νξγάλνπ κπνξεί   λα δηεπξχλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο κνπζηθνχο νξίδνληεο ελφο καζεηή. Ο απηνζρεδηαζκφο, 

νξγαλσκέλνο ή ειεχζεξνο, είλαη κηα έθθξαζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε έλαλ κνπζηθφ κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλα λα 

αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ κε επράξηζην ηξφπν. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη έλα  ρξήζηκν 

θαη νπζηαζηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο αθνχ ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ηερληθψλ θαη κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δνκήο ηεο κνπζηθήο, ζηελ εκβάζπλζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεψλ ηνπ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ παηδείαο θαη ζηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ (Scott, 

2007). Παξ' φια απηά, ν απηνζρεδηαζκφο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απιά σο έλα κέζν 

γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, αιιά πξέπεη θαη ν ίδηνο σο κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα λα 

απνηειεί ζηφρν ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη εθηέιεζεο. Άιισζηε, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε φισλ ησλ κνπζηθψλ παξαδφζεσλ, ν νινθιεξσκέλνο 

κνπζηθφο κπνξεί λα εθηειεί, λα ζπλζέηεη θαη λα απηνζρεδηάδεη. χκθσλα κε ηελ 

Campbell: 

«Ο απόιπηνο ζηόρνο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο 

«δηθήο καο κνπζηθήο» θαη «ηεο κνπζηθήο ησλ άιισλ», ηνπ λένπ θαη ηνπ παιηνύ, 

ηνπ ηη είλαη γξακκέλν θαη ηη όρη, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο πηζαλόηεηαο ηεο αιιαγήο. 

Ο απηνζρεδηαζκόο κέζα ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε, είηε είλαη απηνζθνπόο είηε 

κέζν, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δηακόξθσζε ελόο εθθξαζηηθνύ κνπζηθνύ.» 

(Campbell, ζην Solis & Nettl, 2009, ζει. 140) 

 

2.3. ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ. 

  Ζ δεκηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 

ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ ήρσλ, πνπ µπνξεί λα εθδεισζεί µέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο δηφδνπο κνπζηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη εηδηθφηεξα µέζσ α) ηνπ 

απηνζρεδηαζµνχ, β) ηεο ζχλζεζεο, γ) ηεο εθηέιεζεο θαη εξκελείαο, θαη δ) ηεο 
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κνπζηθήο αθξφαζεο (ηάκνπ, 2005). πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, 

απηνζρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγηθφηεηα είλαη δχν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

αιιά δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζπλψλπκεο, αθνχ ε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη θαζφινπ ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ, φπσο είλαη ε κνπζηθή ζχλζεζε. 

 Ζ ηάκνπ (2005) πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο σο 

εμήο: 

  Ο δεκηνπξγηθόο λνπο ρξεζηκνπνηεί απνθιίλνπζα ζθέςε πξνθεηµέλνπ λα 

 δηεξεπλήζεη ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο θαη ιύζεηο ζε αληίζεζε µε ηελ 

 ζπγθιίλνπζα ζθέςε πνπ επηδηώθεη ηε µία, «ζσζηή» απάληεζε...Η απνθιίλνπζα ή 

 δεκηνπξγηθή  ζθέςε,  όξνο  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζηνλ  επξύηεξν  ρώξν κειέηεο  

 ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, πξνέξρεηαη από ηε ζεσξία ηνπ Guilford θαη ην βηβιίν ηνπ 

 Nature of Human Intelligence (1967). χµθσλα µε ηελ Haroutounian (2002), ε 

 δεκηνπξγηθή ζθέςε εκθαλίδεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:   

  α) Άλεζε (fluency), ε ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη θαλείο πνιιέο ηδέεο γξήγνξα,   

 β) Επειημία (flexibility), ε ηθαλόηεηα λα βιέπεη θαλείο ην ίδην πξάγµα από 

 δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο,   

 γ) Πξσηνηππία (originality), ε ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγεί θαλείο ηδέεο πνπ είλαη 

 κνλαδηθέο,   

 δ) Αλάπηπμε (elaboration), ε ηθαλόηεηα λα επεθηείλεη θαη λα εκπινπηίδεη 

 θαλείο ήδε ππάξρνπζεο ηδέεο. (ηάκνπ, 2005, ζει. 2) 

 

 Ζ δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα νδεγήζεη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη αξγφηεξα ζηε ζχλζεζε (ηάκνπ, 2001 ∙ Hickey & Webster, 

2001). Ο απηνζρεδηαζµφο δελ µπνξεί λα ππάξμεη παξά µφλν φηαλ ην παηδί δξα 

απζφξµεηα θαη ελζαξξχλεηαη ε δεµηνπξγηθή ηνπ ηάζε (ηάκνπ, 2001). Δίλαη ινηπφλ 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ καζεηή λα βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα 

ληψζεη αζθαιήο λα πεηξακαηηζηεί, λα πάξεη πξσηνβνπιίεο ρσξίο λα θνβάηαη ηελ 

απνηπρία (Fratia, 2002). 

«Η ειεπζεξία λα δεκηνπξγνύλ, λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπο είλαη κόλν κία από ηηο πνιιέο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα 

παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο καο. Η δεκηνπξγία είλαη θπζηθό έλζηηθην.» (Fratia 

2002 ζει. 16) 
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 Έξεπλεο
9
 έρνπλ δείμεη φηη ν απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα επηδξάζεη ζεκαληηθά 

ζηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ (Κνπηζνππίδνπ, 2009), αθνχ θαιιηεξγεί 

θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φπσο είλαη ε ιήςε ξίζθσλ, ην 

«αλνηρηφ» κπαιφ, ε ηθαλφηεηα θαληαζίαο θαη ε δηνξαηηθφηεηα (Hickey-Webster, 

2001). 

 

2.4. Ο ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ Ω ΜΕΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΑΛΛΩΝ 

ΜΟΤΙΚΩΝ ΣΟΦΩΝ. 

 Τπάξρεη κηα κεγάιε κεξίδα δαζθάισλ θαη παηδαγσγψλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα 

ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηή ζπνπδή απφ απηήλ ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ άπνςε απηή φκσο δελ θαίλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ησλ σδείσλ θαη ησλ κνπζηθψλ ζρνιψλ δηδάζθνληαη 

μερσξηζηά ηελ ζεσξία ηεο κνπζηθήο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ην κάζεκα ηεο ζεσξίαο 

κπνξεί λα γίλεηαη δχν ή αθφκα θαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ελψ ην κάζεκα ηνπ 

νξγάλνπ, δηαξθεί ζπλήζσο ζαξάληα ιεπηά κε κηα ψξα. Απηφ φκσο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε. Ζ 

Jody Harmon, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ άπνςε πηζηεχεη φηη κέζσ 

απηνζρεδηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε άκεζε ζχλδεζε. 

(Maalouf, 2002). Ζ κέζνδφο ηεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

κνπζηθήο κέζσ ηεο πξάμεο. Ζ Harmon, πηζηεχεη φηη έλαο αξράξηνο κνπζηθφο δελ 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη κηα θιίκαθα απιψο βιέπνληάο ηελ γξακκέλε ζην ραξηί ή ζηνλ 

πίλαθα. ηαλ φκσο απηφο ν καζεηήο παίδεη απηήλ ηελ θιίκαθα θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί 

ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζηηθνχ ραξαθηήξα, ηφηε ηελ θαηαλνεί 

πξαγκαηηθά. (Maalouf, 2002). Με ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ απηνζρεδηαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ ζα αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ βαζχηεξα 

ηελ δνκή ηεο κνπζηθήο γιψζζαο.  

 χκθσλα κε ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο, ε ζεσξία ηεο κνπζηθήο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί κέξνο ηνπ καζήκαηνο ηνπ νξγάλνπ, κέρξη ην ζεκείν πνπ αζρνιείηαη κε 

αμίεο, κέηξα, ξπζκηθά ζρήκαηα, αληηρξνληζκνχο, ζπγθνπέο θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

εθκάζεζε δπλακηθψλ, κεηξνλνκηθψλ ελδείμεσλ θαη γεληθφηεξα ζεκάησλ 

                                                 

9
 Πεηξακαηηθή κειέηε ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Αγγιίαο (Koutsoupidou, 2008 ∙ Koutsoupidou & 

Hargreaves, 2009, ζην Κνπηζνππίδνπ, 2009) 
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ζεκεηνγξαθίαο. Ζ κεηέπεηηα φκσο ζπνπδή ηεο ζεσξίαο πνπ αθνξά δηαζηήκαηα, 

θιίκαθεο θαη ζπγρνξδίεο θαη ελ ζπλερεία ε ζπνπδή ησλ αλψηεξσλ ζεσξεηηθψλ, δελ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη πιήξεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γη‟ απηφ είλαη ε επηινγή νξγάλνπ. Οη καζεηέο κνλνθσληθψλ 

νξγάλσλ, παξφιν πνπ ίζσο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο πνιπθσλίαο δελ 

ηελ βηψλνπλ παίδνληαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ελζσκάησζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπγρνξδηψλ ζην πξαθηηθφ κάζεκα ηνπ νξγάλνπ αδχλαηε ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ πηάλνπ 

ή ελφο κνπζηθνχ ζπλφινπ. Ωζηφζν, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα νη δξαζηεξηφηεηεο 

απηνζρεδηαζηηθνχ ραξαθηήξα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο παξαπάλσ έλλνηεο θαη λα αλαπηχμεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο 

κνπζηθήο ηνπ παηδείαο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν.  

 

Ανάγνωζη παπηιηούπαρ: χκθσλα κε ηνλ Azzara (1999), κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

ν καζεηήο κπνξεί λα απνθηήζεη βαζχηεξε θαηαλφεζε γηα ηελ κνπζηθή θαη θαη‟ 

επέθηαζε γηα ηελ αλάγλσζή ηεο. Έηζη έλαο καζεηήο πνπ δηδάζθεηαη ηαπηφρξνλα λα 

απηνζρεδηάδεη αιιά θαη λα παίδεη απφ παξηηηνχξα, θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα απηφ πνπ 

βιέπεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ην εθηειέζεη. Ο Azzara ηνλίδεη φηη γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα εμαζθνχληαη θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο εμίζνπ γηα λα 

κπνξεί λα γίλεη απηή ε ζχλδεζε απηνζρεδηαζκνχ θαη ζεκεηνγξαθίαο.   

 

Ανάπηςξη ηων ακοςζηικών ικανοηήηων: Ζ ζπλερήο πξνζθφιιεζε ζηελ παξηηηνχξα 

κπνξεί λα απνβεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηβιαβήο γηα ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηα. 

Άιισζηε αθφκα θαη ε θιαζζηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε, πξνσζεί ηελ «απφ κλήκεο» 

εθηέιεζε, φιν θαη πεξηζζφηεξν θαζψο αλεβαίλεη ην επίπεδν ηνπ καζεηή.  

  Με ηνλ απηνζρεδηαζκφ, φπσο θαη κε θάζε είδνπο κνπζηθή εθηέιεζε 

βαζηδφκελε απνθιεηζηηθά ζηελ αθνή, ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζεηαη 

γξεγνξφηεξα. Γηα ην παξαπάλσ ζέκα, ν Argell (2008) ιέεη: 

«Παξόιν πνπ ε κνπζηθή είλαη πξνθαλώο, έλα αθνπζηηθό θαηλόκελν, μνδεύνπκε 

ηνλ πεξηζζόηεξν από ηνλ ρξόλν καο, παίδνληαο “πξνζθνιιεκέλνη” ζην ραξηί – 

θαη δελ αθνύκε όζν θαιά ζα κπνξνύζακε, εμαηηίαο απηνύ. Όπσο ιέεη θαη ε 

παξνηκία: Αθνύκε θαιύηεξα ζην ζθνηάδη. Η όξαζε είλαη έλαο “ληαήο”, πνπ 

θπξηαξρεί αλάκεζα ζηηο αηζζήζεηο. Έηζη πξέπεη θακηά θνξά λα “θιείλεη”, γηα λα 

επηηξέςεη ζηηο άιιεο αηζζήζεηο λα αλζίζνπλ.» (Argell, 2008, ζει. 33).  

 



 

26 

 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Covington, 1997 ∙  Kuzmich, 

1997 ∙ Metzger 1997 ∙ Wyse, 1998 ∙ Adams, 2000 ∙ Tumlinson 2003 ∙ Lancaster 2004 

∙ Panken, 2005 ∙ Hardy, 2008, Sowash, 2009) φηη ε εμάζθεζε ησλ αθνπζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ είλαη θχξην κέιεκα ησλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο απηνζρεδηαζκνχ ζηα 

ζρνιεία, ζηα σδεία αιιά θαη ζηα παλεπηζηήκηα. πγθεθξηκέλα, ν Wyse (1998) θαη ν 

Tumlinson (2003), δειψλνπλ αληίζηνηρα φηη ε εμάζθεζε ησλ αθνπζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πξέπεη λα απνηειεί ην θχξην κέιεκα ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε 

ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ο ιφγνο είλαη φηη γηα λα απηνζρεδηάζεη θαλείο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αθνχεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αξκνλίαο θαζψο επίζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπγρνξδηψλ πνπ απνηεινχλ ην αξκνληθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν απηνζρεδηάδεη. 

Γηα ην ίδην ζέκα ε Hardy (2008), ζην άξζξν ηεο πεξί απηνζρεδηαζκνχ θαη 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο ηξαγνπδηζηέο ηεο jazz, παξνπζηάδεη ηελ εμάζθεζε ηεο 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο σο ην θχξην κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηθαλνηήησλ θσλεηηθνχ 

απηνζρεδηαζκνχ ζηελ ζχγρξνλε jazz φπνπ ην ηνληθφ θέληξν είλαη ζπρλά αζαθέο θαη 

νη κεισδηθέο γξακκέο απξφβιεπηεο. Αληίζηνηρα ν Sowash (2009), παξνπζηάδεη 

θάπνηεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο κε ηηο νπνίεο, εμαζθείηαη ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα κέζσ 

απηνζρεδηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ε απηνζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα κέζσ 

αθνπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. O Adams (2000), πξνηείλεη κεηαμχ άιισλ ηελ 

αθξφαζε θαη θσλεηηθή εθηέιεζε κεισδηψλ, δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηφρν έρεη λα 

αλαπηχμεη ηελ απηνζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα. Ζ Covington (1997), ζην άξζξν ηεο πεξί 

εηζαγσγήο απηνζρεδηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο αθνπζηηθήο 

εμάζθεζεο, εμεηάδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν απηνζρεδηαζκφο, ζηα αθνπζηηθά 

καζήκαηα ηχπνπ dictee, θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν απηνζρεδηαζκφο 

πξέπεη λα απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αθνπζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ.  

 Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε ζπκβνιή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο, είλαη ζρεδφλ απηνλφεηε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ απηνζρεδηαζηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο έηζη δνκεκέλεο πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα γίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ καζεηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο κίκεζεο, αλαπαξαγσγήο κεισδηψλ 

κε ην απηί, θαζψο θαη νη απηνζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο θξάζεσλ κε 

ηε θσλή θαη κεηαθνξάο ηνπο ζην φξγαλν, ε εθκάζεζε θαη ρξήζε θιηκάθσλ, έρνπλ 
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φιεο άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ αλαπηχζζνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ. 

«Ο απηνζρεδηαζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξαδνζηαθό κάζεκα 

δηδαζθαιίαο νξγάλνπ, γηα λα απειεπζεξώζεη ηνπο καζεηέο από ηε εμάξηεζε από 

ηε παξηηηνύξα θαη λα δπλακώζεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηα απηηά ηνπο.» (Hickey, 

1997, ζει.19) 

 

 

Θεωπία: Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ απηνζρεδηαζκφ αθνξνχλ 

θπξίσο ηε ρξήζε ιίγσλ θζφγγσλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμεξεχλεζε ερνρξσκάησλ 

θαη εθθξαζηηθψλ κέζσλ. Μέζσ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο απνθηά 

βησκαηηθή γλψζε γηα ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο έληαζεο, κεηξνλνκηθήο έλδεημεο θαη 

ηνληθνχ χςνπο θαη θαηαθηά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο έλλνηεο forte/piano, 

crescendo/diminuendo, accelerando/rallentando. Αθφκα ν καζεηήο αθήλεηαη 

ειεχζεξνο λα πεηξακαηηζηεί ζε θάζε είδνπο ξπζκηθφ θαηλφκελν, φπσο ζηηο έλλνηεο 

ηεο ζπγθνπήο θαη ηνπ αληηρξνληζκνχ θαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηζρπξνχ θαη αζζελνχο 

κέξνπο ηνπ κέηξνπ. 

  ηα κεηέπεηηα ζηάδηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ν καζεηήο εηζάγεηαη ζηαδηαθά ζηηο 

θιίκαθεο φπνπ, αθνκνηψλεη ην άθνπζκα ηνπο αιιά θαη ηνλ νπζηαζηηθφ ιφγν χπαξμήο 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο γξάθνπζαο, ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ 

μέξνπλ απ‟ έμσ ηνπο νπιηζκνχο φισλ ησλ κεηδφλσλ θαη ειαζζφλσλ θιηκάθσλ, 

δπζθνιεχνληαη φκσο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε «ε ηη θιίκαθα είλαη γξακκέλν 

ην θνκκάηη πνπ παίδεηο;», θάηη πνπ ππνδειψλεη έιιεηςε βαζηθήο βησκαηηθήο 

θαηαλφεζεο ηνπ ησλ θιηκάθσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ. Μέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ν 

καζεηήο καζαίλεη κηα θιίκαθα, ηελ ρξεζηκνπνηεί, ηελ αθνχεη θαη θαιείηαη λα ηελ 

κεηαθέξεη ζε άιιεο ηνληθφηεηεο. Έηζη αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη ηελ νπζηαζηηθή 

ζεκαζία ηεο χπαξμεο νπιηζκνχ. 

 Δπηπιένλ, έλαο καζεηήο πνπ απηνζρεδηάδεη, αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη έζησ 

θαη αζπλείδεηα ηελ βαξχηεηα πνπ έρνπλ θάπνηεο λφηεο, φπσο είλαη ε ηνληθή θαη ε 

δεζπφδνπζα. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ζεκαληηθψλ θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ ή 

δηαθνζκεηηθψλ θζφγγσλ γίλεηαη ζαθέζηεξνο κέζσ απηνζρεδηαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία θξάζεσλ ηχπνπ 

εξψηεζεο/απάληεζεο, αιιά θαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζέκαηνο θαη παξαιιαγψλ. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ν καζεηήο ζπκκεηέρνληαο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπαίλεη 

ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί φηη, φηαλ πξέπεη λα παίμεη γηα παξάδεηγκα κηα απάληεζε, 
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πξέπεη λα θαηαιήμεη ζηελ ηνληθή. Έηζη ε ηνληθή απηνκάησο απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γη‟ απηφλ. Δπίζεο φηαλ θιεζεί λα παξαιιάμεη κηα κεισδία, ζα δηαπηζηψζεη 

φηη ππάξρνπλ θζφγγνη ζε απηήλ πνπ αλ κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ ζέζε ηνπο ε κεισδία 

δηαθνξνπνηείηαη ηειείσο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηζρπξνχ θαη 

αζζελνχο κέξνπο ηνπ κέηξνπ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζχλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηζρπξνχ – «ζεκαληηθήο» λφηαο θαη αζζελνχο – δηαθνζκεηηθήο λφηαο. 

 Αξγφηεξα, ζηα πην εμειηγκέλα ζηάδηα απηνζρεδηαζκνχ, ν καζεηήο αξρίδεη θαη 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ην αξκνληθφ ππφβαζξν. Μαζαίλνληαο λα παίδεη ζπγρνξδίεο, αλ ην 

φξγαλφ ηνπ είλαη πνιπθσληθφ, ή λα δξα εμαξηψκελνο απφ απηέο, έξρεηαη ζε επαθή 

κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία ζπγρνξδηψλ θαη ηελ άκεζε ζρέζε 

πνπ έρνπλ απηέο κε ηελ κεισδία ή ηηο κεισδίεο πνπ ζπλνδεχνπλ. Έηζη ινηπφλ, έλαο 

απηνζρεδηαζηήο πνπ έρεη πεξάζεη ην πξψην ζηάδην, αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί εθηφο 

απφ θιίκαθεο θαη αξπηζκνχο
10

 ζπγρνξδηψλ, θάηη πνπ αλαπφθεπθηα ηνλ νδεγεί ζην λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο κε δηαδνρηθά δηαζηήκαηα ηξίηεο, θαη λα 

αθνκνηψζεη ην άθνπζκά ηνπο.  

 

Απμονία: Ζ αξκνλία ηεο κνπζηθήο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπνπδή γηα θάζε 

κνπζηθφ. Μέζσ απηήο, κπνξεί θαλείο λα κειεηήζεη ηζηνξηθά, ηερληθά, ζηηιηζηηθά θαη 

κνξθνινγηθά, φια ηα είδε ηεο ηνληθήο δπηηθήο κνπζηθήο, θιαζζηθήο θαη κε, αθνχ 

αιιειεπηδξά κε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο. Οη γλψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζην κάζεκα ηνπ εηδηθνχ ηεο αξκνλίαο αθνξνχλ θπξίσο ηελ αξκνλία ηεο θιαζηθήο 

κνπζηθήο ησλ πεξηφδσλ ηνπ Baroque, ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη ηνπ πξψηκνπ 

ξνκαληηζκνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θάζε είδνο ηνληθήο κνπζηθήο βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηεο αξκνλίαο. Ζ blues κνπζηθή βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

θχξηεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη ηα πεξηζζφηεξα είδε ηεο 

jazz βαζίδνληαη ζηελ ιεγφκελε ηέιεηα πηψζε
11

. Γεληθφηεξα θάζε είδνο ηνληθήο 

κνπζηθήο απνηειείηαη απφ αξκνληθέο αθνινπζίεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δίλνπλ ην 

                                                 

10
 Ο φξνο αξπηζκφο κηαο ζπγρνξδίαο ζεκαίλεη γεληθά ηελ νξηδφληηα δηάηαμε κηαο ζπγρνξδίαο, φπνπ νη 

θζφγγνη ηεο αθνχγνληαη δηαδνρηθά. ζσλ αθνξά ηνλ απηνζρεδηαζκφ φκσο, ν φξνο αξπηζκφο πνπ 

εκθαλίδεηαη σο “arpeggio”, έρεη θάπνηνπο πην ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο. Οη 

δηαθνξέο ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο απηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο ζηελ θηζάξα 

φπνπ άξπηζκα θαη arpeggio είλαη δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη 

παξαδείγκαηα ηα νπνία θαζηζηνχλ ζαθή απηή ηε δηαθνξά. (βι. παξάξηεκα) 
11

  Με ηελ ρξήζε ησλ βαζκίδσλ II-V-I. 
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μερσξηζηφ ηνπ άθνπζκα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε γλψζε ηεο 

αξκνλίαο κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ αιιά θαη ν 

απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζηελ αξκνλία, 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαη ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ηεο.  

 ηα πξψηα ζηάδηα απηνζρεδηαζκνχ, δελ ππάξρεη ζπλεηδεηή αιιειεπίδξαζε κε 

ηελ αξκνλία. ηαδηαθά φκσο, ν καζεηήο καζαίλεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ αξκνλία 

θαη λα δξα ζχκθσλα κε απηή ή αθφκα θαη αληίζεηα απφ απηήλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

αξκνλία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. 

 

Μοπθολογία: Κάζε απηνζρεδηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη σο βάζε ηεο ηε 

κνξθνινγία. Ζ εξψηεζε θαη ε απάληεζε, ην ζέκα θαη νη παξαιιαγέο ηνπ, ηα κνηίβα, 

νη θξάζεηο, νη πξνηάζεηο, νη πηψζεηο, ην αξκνληθφ ππφβαζξν, ε δηάξζξσζε ησλ 

θξάζεσλ θαη ην μεηχιηγκά ηνπο κέζα ζην ρξφλν θαζψο θαη θάζε είδνπο αληηζέζεηο, 

είλαη θαηλφκελα κε ηα νπνία ν καζεηήο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ έξρεηαη ζε επαθή απφ 

ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη καζαίλεη φιεο απηέο ηηο πηπρέο 

ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο βησκαηηθά. Έηζη φηαλ αξγφηεξα θιεζεί ή απιψο 

ζειήζεη λα αλαιχζεη έλα νπνηνδήπνηε κνπζηθφ έξγν ηνληθήο κνπζηθήο, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμε δνκήο θαη λα αλαδεηήζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

μέξεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ φηη ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. 

 

Καηανόηζη και εκηίμηζη ηηρ μοςζικήρ: Έλαο καζεηήο πνπ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο, απνθηά θαηά θάπνην ηξφπν νηθεηφηεηα 

κε ηε ζπλζεηηθή ζθέςε. χκθσλα κε ηνλ Argell (2008), νη ζπλζέηεο 

αληηιακβάλνληαη ηε κνπζηθή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ‟ φηη φινη νη άιινη. Ζ εκπεηξία 

ηνπο ζην λα θαηαζθεπάδνπλ κνπζηθά έξγα ηνπο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

απνθσδηθνπνηνχλ ηελ κεισδία, ηελ αξκνλία, ηε κνξθή θαη ην ξπζκφ, κφλν κε ηελ 

αθξφαζε. Σα καζήκαηα αλάιπζεο φπσο ε κνξθνινγία, βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, παξακέλνπλ φκσο πάληα ζηε ζθαίξα ηνπ 

ζεσξεηηθνχ.  

 Ο απηνζρεδηαζηήο, παξφιν πνπ δελ είλαη ζπλζέηεο, ρξεζηκνπνηεί ζπλζεηηθέο 

ηερληθέο, άξα έρεη κηα πην νπζηαζηηθή, πξαθηηθή επαθή κε ηε δνκή ηεο κνπζηθήο. 
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Δπνκέλσο κπνξεί λα θαηαλνήζεη βαζχηεξα ηελ κνπζηθή σο εθηειεζηήο αιιά θαη σο 

αθξναηήο θαη ζαπκαζηήο ηεο.   

 

Δεξιοηεσνία ζηο όπγανο: Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ νξγαληθψλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ελφο κνπζηθνχ. χκθσλα κε ηελ 

Bissell (2007/8), ην γεγνλφο φηη απηνζρεδηάδνληαο κπνξεί θαλείο λα εθθξάζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ, είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε κε ην φξγαλν, θαη 

ζπλεπψο πεξηζζφηεξε εμάζθεζε. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πξαθηηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απηνζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έλα απφ απηά είλαη ν 

έιεγρνο ηεο δχλακεο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ δπλακηθψλ. Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο 

απηνζρεδηαζκνχ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ ρξήζε εθθξαζηηθψλ κέζσλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη δπλακηθέο. Απφ πνιχ λσξίο ινηπφλ, ν καζεηήο εμαζθείηαη 

ζηελ ελαιιαγή φισλ ησλ πηζαλψλ δπλακηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βαζκηαίσλ αιιαγψλ (crescendo/diminuendo).  

 Αθφκε έλα φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ 

είλαη ε ηξηβή κε ηηο θιίκαθεο. Σα πεξηζζφηεξα θνκκάηηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

κεζφδνπο αξραξίσλ, είλαη γξακκέλα ζηελ Νην κείδνλα θαη κάιηζηα είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε κηα πνιχ κηθξή έθηαζε ηνπ νξγάλνπ. Μέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ν 

καζεηήο ζα έξζεη ζε επαθή πνιχ λσξίο κε πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο θαη ηαπηφρξνλα ζα 

εμαζθεζεί θαη ζηελ κεηαθνξά απηψλ ζε άιιεο ηνληθφηεηεο, θάηη πνπ απηφκαηα 

ζεκαίλεη ηελ θαηάθηεζε λέσλ δαθηπιηζκψλ θαη ηελ απφθηεζε επρέξεηαο ζηηο 

αιιαγέο ζέζεσλ. Δπηπιένλ, ζα θιεζεί λα παίμεη κνηίβα, θξάζεηο ή αθφκα θαη 

νιφθιεξεο θιίκαθεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ νξγάλνπ ηνπ, αμηνπνηψληαο απφ πνιχ 

λσξίο ηνλ ερεηηθφ ηνπ πινχην. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ε Blaker, «Ο 

απηνζρεδηαζκφο είλαη έλαο ππέξνρνο ηξφπνο λα “γλσξίζεηο θαιχηεξα ηα δάθηπιά 

ζνπ”.» (Blaker, 2003, ζει, 37). 
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2.5. ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ Ε ΤΝΟΛΑ 

2.5.1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ. 

  Ο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηεο ζπκβαίλεη ζε ζχλνια, απφ ηηο απαξρέο ηνπ ζηηο εθδειψζεηο Γηνλπζηαθήο 

Λαηξείαο (ηάκνπ, 1993) κέρξη ηε jazz (New Grove Dictionary of Music, 1995). Ζ 

αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη δχν απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ 

θαζηζηνχλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ζε ζχλνια ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ.  

 ζνλ αθνξά ζηνλ απηνζρεδηαζκφ σο κάζεκα, νη ιφγνη πνπ ζα έπξεπε λα 

ζπκβαίλεη ζε ζχλνια είλαη πνηθίινη. Οη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απηνζρεδηαζηηθέο 

θαη κε, πξνσζνχλ ην νκαδηθφ πλεχκα, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ σο κέινο ηεο νκάδαο ρσξίο λα ράλεηαη ε πξνζσπηθή 

έθθξαζε. Σέινο, ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο 

αηζζάλνληαη πην άλεηα φηαλ καζαίλνπλ λα απηνζρεδηάδνπλ ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπλφινπ απ‟ φηη φηαλ εθηίζεληαη σο κνλάδεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία (Inks, 2005). 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ππ‟ φςηλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν 

απηνζρεδηαζκφο ζε ζχλνια είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

αλάπηπμε ησλ απηνζρεδηαζηηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο κνπζηθνχ. 

 Ωζηφζν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχζηαζε ηνπ ζπλφινπ, ψζηε λα 

κελ ράζνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ην λφεκά ηνπο θαη θαηαιήμνπλ βαξεηέο, αλνχζηεο ή 

αθφκα θαη ςπρνθζφξεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνο θαηαζηάζεηο, ην θάζε 

ζχλνιν πξέπεη λα απνηειείηαη απφ απηνζρεδηαζηέο παξνκνίνπ επηπέδνπ θαη ειηθίαο. 

Οη κηθξέο δηαθνξέο δελ απνηεινχλ πξφβιεκα, αθνχ νη πην έκπεηξνη κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππα γηα ηνπο ππφινηπνπο. Οη πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο φκσο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνγνήηεπζε απφ ηελ κεξηά ησλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλσλ 

καζεηψλ θαη αλία απφ ηελ κεξηά ησλ πην έκπεηξσλ. Δπίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή 

ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχλνιν. Ο αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ πνπ 

απνηεινχλ έλα ζχλνιν θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα ηεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Friedemann, «ζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζχλνιν ηφζν πεξηζζφηεξν δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε ζηαζεξψλ ζπκβάζεσλ.» (Friedemann, ζην Stumme, 1988, 

ζει. 86). 

 Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζχλνια απηνζρεδηαζκνχ, αιιά θαη εθείλνη πνπ 

απηνζρεδηάδνπλ ζην αηνκηθφ κάζεκα ηνπ νξγάλνπ, είλαη θαιφ λα γλσξίζνπλ θάπνηεο 
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απφ ηηο απηνζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ζπλαπιηψλ κε 

αλάινγν πεξηερφκελν. Σερλνινγηθά κέζα φπσο CD ή Video κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα εξγαιεία παξαηήξεζεο, θαζψο απνζαλαηίδνπλ ηελ νπζία ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ θαη κέζσ απηψλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

αληιεζνχλ ηδέεο δηδαζθαιίαο (Welch, 1999). Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα πξνο 

αλάιπζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθξφαζε ελφο απηνζρεδηαζκνχ ή αθφκα θαιχηεξα 

απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ ζε Video, είλαη απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

κνπζηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο. Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ην ζχλνιν ζηνλ 

θαζέλα απφ ηνπο κνπζηθνχο αιιά θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη ην ζχλνιν απφ 

ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα ζηνηρείν ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ πνπ αμίδεη πξνζνρήο θαη αλάιπζεο (Welch, 1999).  

 

2.5.2. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ. 

ηελ κνπζηθή jazz θαη blues, ζπλεζίδεηαη νη κνπζηθνί λα απηνζρεδηάδνπλ κε ηελ 

ζεηξά, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη πεξηφδνπο «ζπδεηήζεσλ» κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ. Ο 

απηνζρεδηαζηηθφο ξφινο ελφο κνπζηθνχ κέζα ζε έλα ζχλνιν φκσο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα πεξηνξίδεηαη ζην solo ηνπ. Κάζε έλαο απφ ηνπο κνπζηθνχο ελφο 

ζπλφινπ κπνξνχλ λα ζπλνδεχνπλ δηαθξηηηθά ηνλ ζνιίζηα κε ελφο είδνπο 

αληηζηηθηηθή ζηήξημε. Ο Argell (2008) πξνηείλεη ζην βηβιίν ηνπ θάπνηεο ηερληθέο κε 

ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη «κεισδηθή ζπλνδεία/ζηήξημε» ηνπ ζνιίζηα απηνζρεδηαζηή 

αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνδεπηηθφ αξκνληθφ θαη ξπζκηθφ ππφβαζξν: 

1. Υξήζε λνηψλ κεγάιεο δηάξθεηαο. 

2. Υξήζε νζηηλάηη. 

3. Γέκηζκα κε έλα κηθξφ κνηίβν ζην ηέινο θάζε θξάζεο. 

4. Δθηέιεζε ηεο γξακκήο ηνπ κπάζνπ, κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε αξκνλία. 

5. Υξήζε κηαο λφηαο σο ηζνθξάηε.   

6. Μίκεζε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εθέ ηεο ερνχο, ή ελφο είδνπο «θνπγθάην» είλαη 

δπλαηή κε ηε ρξήζε ηεο κηκεηηθήο ηερληθήο. 

7. Γηάινγνο. Δδψ ν ξφινο ηνπ ζνιίζηα απηνζρεδηαζηή θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ 

απηνζρεδηαζηή δελ κπνξνχλ πάληα λα παξακείλνπλ μεθάζαξνη, ην 

απνηέιεζκα φκσο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. 

8. Υξήζε αληηζηηθηηθήο ηερληθήο: ν απηνζρεδηαζηήο πνπ ζπλνδεχεη ιεηηνπξγεί 

θαηά θχξην ιφγν αληίζεηα κε ηνλ ζνιίζηα, κε παχζεηο ζηηο ζηηγκέο έληαζεο 
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ηεο ζνιηζηηθήο κεισδίαο, κε πξνζζήθε θίλεζεο αλάκεζα ζηηο, κεγάιεο 

δηάξθεηαο, λφηεο ή κε αληίζεηε κεισδηθή θίλεζε.  

 

 Έλαο γεληθφο θαλφλαο πνπ ηζρχεη ζε θάζε είδνπο αληηζηηθηηθή επεμεξγαζία θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεισδηθήο ζπλνδείαο ελφο απηνζρεδηαζκνχ, 

είλαη ε δηαηήξεζε θνηλψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ θσλψλ. Σα θνηλά ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα αθνξνχλ ξπζκηθφ ή κεισδηθφ πιηθφ, δηαζηεκαηηθέο ζρέζεηο ή ρξήζε ίδησλ 

ηερληθψλ – γηα παξάδεηγκά, vibrato ή pizzicato. 

 Απηή ε πξαθηηθή απαηηεί επειημία ζθέςεο θαη επαγξχπλεζε, θπξίσο απφ ηε 

κεξηά ηνπ απηνζρεδηαζηή πνπ ζπλνδεχεη αθνχ ζα πξέπεη λα αληηδξά άκεζα ζε φηη 

αθνχεη απφ ηνλ ζνιίζηα (Argell, 2008). πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο εμαζθνχλ ηηο παξαπάλσ ηθαλφηεηεο θαη παξάιιεια πξνσζνχλ ηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλφινπ, 

πξνζθέξνληαο ζπρλά ελδηαθέξνληα κνπζηθά απνηειέζκαηα. 

 

2.6. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΑΚΑΛΟΤ 

 χκθσλα κε ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο, έλαο δάζθαινο απηνζρεδηαζκνχ είλαη 

θαιφο φηαλ θαηαθέξλεη λα γίλεη «πεξηηηφο» ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ 

θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα ηα μέξνπλ φια. Θα 

θηάζνπλ φκσο ζην ζεκείν λα μέξνπλ πψο λα ηα κάζνπλ. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ απφ 

ην πξψην θηφιαο κάζεκα απηνζρεδηαζκνχ ν δάζθαινο λα αθήλεη ηνπο καζεηέο, 

πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαλσκέλνπ καζήκαηνο, πνιιέο ειεπζεξίεο φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξηζηνχλ ηελ θάζε θαηλνχξηα πξφθιεζε πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη. Σέηνηνπ είδνπο ειεπζεξίεο ζπκβάινπλ ζηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο 

θαη αλεμαξηεζίαο ηεο ζθέςεο. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν, γηα θάπνηνλ πνπ δελ είλαη 

επαξθψο εμνηθεησκέλνο κε ην αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθεη, λα ζέηεη φξηα θαη 

πιαίζηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θφβν ηνπ ιάζνπο ή αθφκα θαη ηεο απνηπρίαο 

θαη δελ βαζίδνληαη ζηελ νπζία ηεο δηδαζθαιίαο.  Ο απηνζρεδηαζκφο φκσο παξέρεη 

ζρεηηθή ειεπζεξία φζνλ αθνξά ζηελ απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε δηαιιαθηηθφηεηα θαη ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ πξέπεη λα είλαη ηα θχξηα 

γλσξίζκαηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. χκθσλα κε ηε ηάκνπ (1993), ν 

δάζθαινο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο, πνπ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαη 
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ηαπηφρξνλα ηνπο εκπλέεη, πξνζθέξνληαο θίλεηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  

 Ο δάζθαινο ινηπφλ πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο: 

 

 Να δεκηνπξγήζεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ έλα αζθαιέο θιίκα κέζα ζηελ 

ηάμε, φπνπ ν καζεηήο ζα ληψζεη άλεηα λα πεηξακαηίδεηαη ρσξίο λα ληψζεη ην 

θφβν ηεο απνηπρίαο (Welch, 1999 ∙ Basic, ζην Stumme, 1988 ∙ Hickey & 

Webster, 2001). 

 

 Ο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη ηδαληθφο αθξναηήο (Φαζφιεο, 1998). Να 

αθνχεη ηνπο απηνζρεδηαζκνχο κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα δεκηνπξγεί 

ηελ αίζζεζε ζηνπο καζεηέο φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε είλαη γηα ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ηνπ θφζκνπ.  

 

 Παξ‟ φιε ηελ ειεπζεξία θαη δηαιιαθηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

απηνζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη ζηφρνη θάζε δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη 

λα είλαη ζαθείο θαη μεθάζαξνη ζηνλ καζεηή (Inks, 2005).  

 

 Οη ζηφρνη πξέπεη λα ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. Σν 

επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθηειεζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ αιιά θαη ε 

γεληθφηεξε κνπζηθή ηνπ παηδεία παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Brophy, 2001). 

 

 Ο δάζθαινο πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζαλ εθηειεζηήο (Snyder, 2003). Ο ιφγνο είλαη, φηη απνηειεί πξφηππν γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ηέηνην (Inks, 2005). Απηφ δελ 

απαηηεί απαξαίηεηα ηεξάζηηα απηνζρεδηαζηηθή εκπεηξία. Οχησο ή άιισο, ην 

λφεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δαζθάινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη λα 

επηδείμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, αιιά λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο απην-

έθθξαζεο ρσξίο ηνλ θφβν ηεο απφξξηςεο. 

 Ο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη ελεξγφ κέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα 

παίξλεη θαη απηφο ην ξφιν ηνπ καζεηή (Inks, 2005).  Απηφ ιεηηνπξγεί 
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ζρεδφλ ζπλσκνηηθά κέζα ζηελ ηάμε αθνχ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαλείο δελ 

κπνξεί λα θξίλεη θαλέλαλ «εθ ηνπ αζθαινχο».  

 Οη ιέμεηο «ζσζηφ» θαη «ιάζνο», θαζψο θαη θάζε είδνπο άκεζε θξηηηθή, 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Δίλαη πξνηηκφηεξν ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί 

κεηά ην πέξαο θάζε δξαζηεξηφηεηαο λα εζηηάδεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηέζεθαλ θαη ζην βαζκφ πνπ απηνί επεηεχρζεζαλ, θαη λα βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή (Priest, 2002). Ζ ζπδήηεζε απηή 

απνηειεί, θαηά ηελ Inks (2005) νπζηαζηηθφ κέξνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

αθνχ δίλεη ζηνλ καζεηή ηελ επθαηξία λα πξνζδηνξίζεη πφζεο θαη πνηεο απφ 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ ηειηθά εθάξκνζε ζηελ πξάμε, πνηεο φρη θαη γηαηί. Έηζη 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη γξεγνξφηεξα ηελ ζεκαζία 

ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ.  

 

 Ο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ην κάζεκά 

ηνπ, ψζηε λα έρεη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ καζεηή, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε θάζε είδνπο 

δηδαζθαιία. Σν κάζεκα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξψο 

γξακκέλν θαη πξνζρεδηαζκέλν. Οη εθπιήμεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε είλαη νχησο ή άιισο αλακελφκελεο ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα απηνζρεδηαζηηθή ή φρη. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη ε νξγάλσζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο. 

 

 Οη ηδέεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ νη καζεηέο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ απφ ην δάζθαιν, αθφκε θαη αλ 

πηζηεχεη φηη δελ είλαη εθαξκφζηκεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ν καζεηήο λα 

αληηιεθζεί απφ κφλνο ηνπ θαηά πφζν ε ηδέα ηνπ είλαη ιεηηνπξγηθή ή φρη 

(ηάκνπ, 1993). Δπηπιένλ, φηαλ νη καζεηέο ληψζνπλ φηη έρνπλ ζε θάπνην 

βαζκφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηη θαη πψο καζαίλνπλ, απνθηνχλ ζπλήζσο έλα 

αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο (Priest, 2002), πξνζφλ πνπ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά 

ζηε ηθαλφηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
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 Ζ πεξίπησζε απνηπρίαο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

κε ρηνχκνξ θαη ε δξαζηεξηφηεηα λα παξαιιάζζεηαη ή λα αληηθαζηζηάηαη 

άκεζα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ καζεηή λα κε ληψζεη ζε θακία 

πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηελ απνηπρία κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. ηαλ έλαο καζεηήο θαιείηαη λα 

απηνζρεδηάζεη, έρεη πιήξε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη εθζέηεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ απέλαληη ζηνλ δάζθαιν ή ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη παξ‟ φιν πνπ 

κπνξεί ν απηνζρεδηαζκφο λα ηνλ ελζνπζηάδεη, δελ παχεη λα ληψζεη άβνια σο 

έλαλ βαζκφ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα κελ δηαηαξαρζεί απηή ε 

ιεπηή ηζνξξνπία ελζνπζηαζκνχ θαη θφβνπ απέλαληη ζηελ πξνζσπηθή 

έθζεζε. 

 

 πσο ζπκβαίλεη θαη κε θάζε είδνπο δηδαζθαιία, ηα βήκαηα πξέπεη λα είλαη 

κηθξά θαη ζίγνπξα, γηα λα αηζζάλεηαη ν καζεηήο φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ. χκθσλα κε ηνλ Sowash (2007/8), ε θξάζε 

«παίμε φ,ηη ζέιεηο πάλσ ζε απηή ηε ζπλνδεία», ζπλήζσο «παγψλεη» ην 

καζεηή θαη ηνλ απνζαξξχλεη. Απηή ε ηθαλφηεηα πξέπεη λα πξνθχςεη 

ζηαδηαθά. Έηζη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηίζεληαη φξηα θαη θαλφλεο, φπνπ 

απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηαλ ν 

καζεηήο θηάζεη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε κνπζηθή σξηκφηεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε, γηα λα κπνξεί λα παίμεη «φ,ηη ζέιεη», ηα φξηα ζα είλαη πιένλ 

ζπδεηήζηκα θαη εχθνια πξνζπειάζηκα. Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θαλφλσλ κε ην ζεβαζκφ πξνο ηελ 

ειεπζεξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή (Basic, ζηνλ Stumme, 1988). 

 

 Ο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα αληηκεησπίζεη 

θαηαζηάζεηο ζηαζηκφηεηαο ρσξίο λα απνγνεηεχεηαη. ηελ αξρή κπνξεί ε 

βειηίσζε λα είλαη απεηξνειάρηζηε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ αηζζήκαηα 

απνγνήηεπζεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην ππφβαζξν πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο ή απιψο λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα αληηδξάζνπλ ζηε 

πξφθιεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ (ηάκνπ, 1993). 
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 χκθσλα κε ηνλ Marshall (2004a), νη καζεηέο ρξεηάδνληαη αθνπζηηθή 

εκπεηξία, έλα νπινζηάζην πξνηχπσλ θαη ηδεψλ θαη ηέινο ην ζεκαληηθφηεξν, 

ηελ «άδεηα» λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ πέξα απφ ηηο ζπκβάζεηο. Άιισζηε, 

ν κφλνο ηξφπνο γηα λα απειεπζεξψζεη έλαο άλζξσπνο ηε δεκηνπξγηθή ηνπ 

θχζε είλαη λα αθήζεη ηελ θαληαζία ηνπ ειεχζεξε. πσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Copland: 

«Όζν πεξηζζόηεξν δσ ηε κνπζηθή, ηόζν πεξηζζόηεξν πείζνκαη όηη 

ππξήλαο θάζε νπζηαζηηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη θάζε νπζηαζηηθήο 

αθξόαζεο, είλαη ην κπαιό πνπ είλαη πξνηθηζκέλν κε κηα ειεύζεξε 

θαληαζία.» (Copland, 1980, ζει. 21).  
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Β)Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζηελ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε 
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3. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΑΔΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΜΟΤΙΚΟ 

ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ. 

3.1. Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΑΥΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΜΟ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΕ ΣΗ 

ΓΛΩΑ 

 Ζ πξψηε επαθή κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ κπνξεί λα γίλεη κε κηα ζπδήηεζε ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη θαη κνπζηθά παξαδείγκαηα ψζηε λα θαηαιάβεη ν καζεηήο ηη 

ελλννχκε κε ηε ιέμε “απηνζρεδηαζκφο” ζηε κνπζηθή. Πνιινί καζεηέο, ηδηαίηεξα νη 

έθεβνη θαη νη ελήιηθεο, φηαλ αθνχλε ηελ ιέμε “απηνζρεδηαζκφο”, θέξλνπλ ζην 

κπαιφ ηνπο ηα γξήγνξα θαη πεξίηερλα solos θαη ηηο πεξίπινθεο αξκνλίεο ηεο jazz 

κνπζηθήο (Bitz, 1998). Ζ jazz φκσο δελ είλαη ε θαηάιιειε κνπζηθή γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ηερληθήο αιιά 

θαη ηεο πιεζψξαο κνπζηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο jazz κνπζηθνχο 

(Bitz, 1998). Δίλαη ινηπφλ νπζηαζηηθφ γηα ηνλ καζεηή λα θαηαιάβεη απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή, φηη ν απηνζρεδηαζκφο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ θηαζκέλσλ jazz 

κνπζηθψλ αιιά κηα επράξηζηε κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά ζην κνπζηθφ θάζε επηπέδνπ.  

 Ζ εηζαγσγή ζε απηή ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ παξαιιειηζκφ κε ηελ 

γιψζζα. Πνιινί κνπζηθνπαηδαγσγνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Jaques Dalcroze 

αλέπηπμαλ ηελ κέζνδφ ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, κε βάζε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε εθκάζεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κε απηή ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο (Campbell, ζην Solis & Nettl, 

2009).  

 πσο ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κεηαμχ καο, 

ζπδεηψληαο κε ηνπο θίινπο καο, ηελ νηθνγέλεηά καο, ζρνιηάδνληαο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, θάλνληαο αζηεία θαη εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά καο, κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ κνπζηθή γιψζζα γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ζθνπνχο 

(Friedemann, ζην Stumme, 1988 ∙ Hart, 2010). Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε 

γιψζζα κπνξεί λα είλαη απζφξκεηνο, φπσο γίλεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή πην 

νξγαλσκέλνο, κε πεξηζζφηεξε ζθέςε θαη ζπρλά κε πνιιέο δηνξζψζεηο φπσο 

ζπκβαίλεη ζην γξαπηφ ιφγν. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηε κνπζηθή. Ζ 

ζχγθξηζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη εχθνια ζηελ ζχγθξηζε ζχλζεζεο θαη 

απηνζρεδηαζκνχ. Ζ ζχλζεζε ελφο έξγνπ θαη αληίζηνηρα ε ζπγγξαθή ελφο βηβιίνπ 
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κπνξεί λα πάξεη κέξεο, κήλεο ή αθφκα θαη ρξφληα γηα λα ηειεηψζεη. Έλαο δηάινγνο 

φκσο ιεθηηθφο ή κνπζηθφο ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

ράλεηαη ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη.  

 Έηζη ινηπφλ φπσο έλαο άλζξσπνο πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν, καζαίλεη λα 

δηαβάδεη, λα γξάθεη θαη λα εθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο, έλαο άλζξσπνο πνπ 

ζέιεη λα απνθηήζεη κνπζηθή παηδεία, πξέπεη αληίζηνηρα λα κπνξεί λα δηαβάδεη, λα 

γξάθεη κνπζηθή αιιά θαη λα εθθξάδεηαη κέζσ απηήο. Ζ εθθξαζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα 

δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε γξαπηή ζχλζεζε αιιά λα αθνξά θαη ηελ 

απζφξκεηε δεκηνπξγία. 

 Ο δάζθαινο πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο γηαηί ν απηνζρεδηαζκφο, παξφιν 

πνπ είλαη πξνζσπηθή έθθξαζε ηνπ θαζελφο, δηέπεηαη απφ θαλφλεο. πλερίδνληαο ηνλ 

παξαιιειηζκφ κε ηε γιψζζα, κπνξεί λα ζεκεηψζεη φηη ν θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα 

κηιάεη φπσο ζέιεη, παξφια απηά, αθνινπζεί ζρεδφλ πάληα ηνπο ζπληαθηηθνχο θαη 

γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηεο γιψζζαο ηνπ, θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιέμεηο 

πνπ έρνπλ θάπνην λφεκα γη' απηφλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν δνκείηαη θαη έλαο κνπζηθφο 

απηνζρεδηαζκφο. ηε κνπζηθή γιψζζα βέβαηα δελ ππάξρνπλ ιέμεηο. Κακία 

αθνινπζία θζφγγσλ δελ ζεκαίλεη θάηη απνιχησο ζπγθεθξηκέλν. Τπάξρεη φκσο, 

αλάινγα κε ην είδνο κνπζηθήο, δνκή, ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε, ππάξρνπλ θξάζεηο, 

ππάξρνπλ λφηεο πνπ “ηαηξηάδνπλ” κε άιιεο λφηεο, ππάξρνπλ κέηξα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα είδε κνπζηθήο (δελ γίλεηαη λα παηρηεί έλα βαιο, γηα παξάδεηγκα, ζε 

κέηξν 4/4) θαη γεληθφηεξα έλα χθνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε είδνο κνπζηθήο. Έηζη, 

είλαη δηαθνξεηηθά ηα πιηθά – ξπζκηθά ζρήκαηα, θζνγγηθφ πιηθφ, έληαζε, δηάξθεηα, 

ξπζκφο – πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε jazz κνπζηθή θαη δηαθνξεηηθά απηά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Διιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή. ε απηφ ην ζεκείν ν 

δάζθαινο κπνξεί λα επεμεγεί ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά 

παξαδείγκαηα.  

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα παξαδείγκαηα απηά λα είλαη αθνχζκαηα φζν 

γίλεηαη πην νηθεία ζηνλ καζεηή. ε πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηφλ, κπνξεί λα ππάξρεη 

θαη νπηηθφ πιηθφ, γηα παξάδεηγκα, απνζπάζκαηα απφ καγλεηνζθνπεκέλε δσληαλή 

ζπλαπιία ή ζε αθφκα θαιχηεξε πεξίπησζε έλαο ή πεξηζζφηεξνη έκπεηξνη κνπζηθνί νη 

νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ απηνζρεδηαζκνχο ζε δηάθνξα είδε 

κνπζηθήο. Με αθνξκή απηά ηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε, 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεισδηψλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ ζηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ θάλνπλ αλαγλσξίζηκν ην θάζε είδνο, ηελ παξαηήξεζε ησλ 

κνπζηθψλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ελψ απηνζρεδηάδνπλ 

(εθφζνλ ππάξρεη νπηηθφ πιηθφ), θιπ.  

 

3.2. ΟΙ ΔΙΑΥΟΡΕ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΕ ΣΗ ΓΛΩΑ 

 Ζ αλαινγία κνπζηθήο θαη γιψζζαο, πεξηιακβάλεη θάπνηεο αζπλέπεηεο, νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ παξά λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ φηαλ επηρεηξείηαη απηή ε ζχγθξηζε (Steele, 

2004). Κάπνηεο απφ απηέο  ηηο δηαθνξέο ησλ δχν παξνπζηάδεη ν Steele (2004), θαη 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ηνπο: 

 Ζ γιψζζα ππάξρεη θαη εμαζθείηαη ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ελφο παηδηνχ. 

Αληίζεηα ε κνπζηθή θαηαιακβάλεη κφλν ιίγεο ψξεο απφ ην εβδνκαδηαίν 

πξφγξακκα. 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο ζπκβαίλεη ζηηο ειηθίεο 0-4. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά φκσο, αξρίδνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ην λσξίηεξν ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ φηαλ πάλε ζην λεπηαγσγείν 

(Steele, 2004). Ζ άηππε κνπζηθή «εθπαίδεπζε» πνπ ιακβάλνπλ επθαηξηαθά 

ηα παηδηά, κέζσ ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ηαρηαξηζκάησλ απφ ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ ζηελ βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αληάμηα κε ηελ αληίζηνηρε «ζπζηεκαηηθή» εθπαίδεπζε ηεο 

γιψζζαο. 

 Ζ γιψζζα αλαπηχζζεηαη σο κέζν επηθνηλσλίαο. Τπάξρεη ινηπφλ θάζε ζηηγκή 

νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηεο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη απαξαηηήησο ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κνπζηθή. 

 Τπάξρεη κηα θπζηθή ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαθηάηαη ε γιψζζα. Απηή 

πεξηιακβάλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηνπο ήρνπο, ηελ αξγή, ζηαδηαθή αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ θαη πνιχ αξγφηεξα ηελ ηππηθή δηδαζθαιία ηεο κέζσ ηεο 

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Απηή ε ινγηθή εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο έρεη 

κεηαθεξζεί κε επηηπρία θαη ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ κέζνδν ηεο  

κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ Shinichi Suzuki. Ζ κέζνδνο Suzuki φκσο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απνηειεί ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. 
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 χκθσλα κε ηε γλψκε ηεο γξάθνπζαο νη δηαθνξέο απηέο, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ φηαλ επηρεηξείηαη ν παξαιιειηζκφο κνπζηθήο θαη 

γιψζζαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ράλεηαη ην λφεκα απηήο ηεο ζχγθξηζεο. 

Άιισζηε, αθφκα θαη ειιείςεη ηεο ηδαληθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ αξρή ηεο 

δσήο ελφο αλζξψπνπ, είλαη δπλαηφλ ε κνπζηθή λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ 

εθθξαζηηθφ κέζν ζηε δσή ηνπ, αλ αληηκεησπηζηεί σο ηέηνην απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

κνπζηθνχο θαη κνπζηθνπαηδαγσγνχο.  

 

3.3. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 Οη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, κε ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ κάζεκα. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη δελ 

έρνπλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζηηθφ ραξαθηήξα, φιεο φκσο είλαη 

εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε απηνζρεδηαζηηθψλ ηθαλνηήησλ. πνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ζηφρνη θαη/ή νη  απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Δίλαη θαιφ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ απηνζρεδηαζηηθνχ 

ραξαθηήξα λα πξνεγνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ραιάξσζεο θαη ζπγθέληξσζεο, νη νπνίεο 

«βνεζνχλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ καζεηή απφ ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαζηνιέο ηνπ 

θαη πξνάγνπλ ηελ εθδήισζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπ δπλάκεσλ.» (ηάκνπ, 1993, ζει. 

45), ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: α) αζθήζεηο αλαπλνήο, β) 

αζθήζεηο ραιάξσζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, π.ρ. 

έληαζε θαη ραιάξσζε ησλ κπψλ. (ηάκνπ, 1993), γ) αζθήζεηο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο. 
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3.3.1. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΞΕΡΕΤΝΗΗ ΜΕΩ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟΤ 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ειεχζεξν ραξαθηήξα θαη δελ πξνζθέξνληαη γηα 

νξγαλσκέλν απηνζρεδηαζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζε απηά ηα πξψηα ζηάδηα. Σέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ, ρσξίο αξκνληθή ζπλνδεία, απηνζρεδηαζκνχ θαιιηεξγνχλ 

ηε θαληαζία θαη απνδεζκεχνπλ ηνλ καζεηή απφ ηα ηνληθά πιαίζηα θαη απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ ηξφπν ζθέςεο, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζεη θάζε πηπρή 

ηνπ νξγάλνπ θαη ηεο θσλήο ηνπ.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

 Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ φζνπο πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ήρνπ κπνξνχλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κνπζηθήο παηδαγσγηθήο θαη κνπζηθήο πξνπαηδείαο ηεο 

Λήδαο ηάκνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (2009-2010) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αθνξά ηελ παξαγσγή ήρσλ: 

 Με ην ζψκα. 

 Με ηε θσλή. 

 Με ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηάμε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηάμεο) 

 Με ην φξγαλν ηνπ θάζε καζεηή. 

Επέθηαζε: α) Οη ήρνη πνπ ζα πξνθχςνπλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο ή ηελ κνπζηθή ζπλνδεία κηαο ήδε ππάξρνπζαο ηζηνξίαο π.ρ. 

ελφο παξακπζηνχ. β) νη ήρνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ξπζκηθψλ νζηηλάηη, πάλσ ζηα νπνία, νη καζεηέο κε ηε ζεηξά ζα απηνζρεδηάζνπλ 

ειεχζεξα, γ) κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί παξηηηνχξα κε γξακκέο θαη ζρήκαηα ε νπνία 

ζα ρξεζηκεχζεη ζαλ νδεγφο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζε επφκελν 

κάζεκα. 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.2 

Μεηάβαζε απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β κε θάζε πηζαλφ ηξφπν. Παξαιιαγή 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Marshall (2004a). 

Σα ζεκεία Α θαη Β κπνξνχλ λα είλαη: 

 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ςειή ζηε ρακειή πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ θαη ην 

αληίζηξνθν. 

 Ζ κεηάβαζε απφ ςειή ζε ρακειή έληαζε θαη ην αληίζηξνθν. 

 Ζ κεηάβαζε απφ ηε ζησπή ζηελ θαζαξία θαη ην αληίζηξνθν. 

 

Επέθηαζε: ζε πην εμειηγκέλα ζηάδηα απηνζρεδηαζκνχ ηα ζεκεία Α θαη Β κπνξνχλ λα 

είλαη δχν λφηεο ή αθφκα θαη δχν θιίκαθεο,  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.3 

Απηνζρεδηαζκφο εκπλεπζκέλνο απφ ιέμεηο. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Volz 

(2005), κε ζηνηρεία απφ ηα καζήκαηα κνπζηθήο παηδαγσγηθήο θαη κνπζηθήο 

πξνπαηδείαο ηεο Λήδαο ηάκνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (2009-2010). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη κε νηηδήπνηε κπνξεί λα παξάγεη ήρν, κε θξνπζηά 

φξγαλα, κε ην φξγαλν ηνπ καζεηή, κε ηε θσλή ή κε ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ ηξφπνπο. 

 

 Γίλεηαη ζηνλ καζεηή κηα ιέμε ή θξάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

απηνζρεδηάζεη. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ 

ηελ αξρή θαη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ηνλ δάζθαιν ή απφ ηνλ καζεηή. Μπνξεί γηα 

παξάδεηγκα ε δξαζηεξηφηεηα λα γίλεη: α) κε ειεχζεξν ξπζκηθφ απηνζρεδηαζκφ, β) κε 

ηελ παξνπζία ξπζκηθήο ζπλνδείαο, γ) κε κεισδηθφ απηνζρεδηαζκφ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλν θζνγγηθφ πιηθφ π.ρ. ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο λφηεο, δ) κε ειεχζεξν ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκφ απηνζρεδηαζκφ.  Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη ζπλήζσο κηθξή 

δηάξθεηα. Μπνξεί φκσο λα επεθηαζεί αλ γίλεη ζπλδπαζκφο ή ελαιιαγή ιέμεσλ.  

 

Παξαδείγκαηα: έλα ρξψκα, ε βξνρή, κηα κέξα ζην ζρνιείν, παληθφο, πνιχ γξήγνξα, 

ήρνο ηνπ λεξνχ, θσηηά, παλεγχξη, χπλνο, νπξάλην ηφμν. 
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 Γηα νκαδηθφ κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ιέμεσλ θαη λα εθηειείηαη 

ηαπηφρξνλα π.ρ. ην θφθθηλν απφ έλαλ καζεηή θαη ην ν χπλνο απφ έλαλ άιιν. Μπνξεί 

επίζεο λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζηνξία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο επηιεγκέλεο ιέμεηο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα απνδνζεί κνπζηθά. Παξάδεηγκα:  

«Καζψο ήκνπλ ζην δξφκν γηα ην ζρνιείν, μαθληθά άξρηζε λα βξέρεη. Άξρηζα λα 

ηξέρσ πνιχ γξήγνξα γηα λα βξσ έλα κέξνο λα πξνζηαηεπηψ, αιιά ηίπνηα. Με έπηαζε 

παληθφο. Σειηθά φηαλ ζηακάηεζε ε βξνρή, βγήθε έλα ππέξνρν νπξάλην ηφμν θαη κε 

έθαλε λα μεράζσ φιε ηελ ηαιαηπσξία κνπ θαη λα πάσ κε ραξά ζην ζρνιείν.» 

 

Επέθηαζε: ν δάζθαινο αιιάδεη απξνεηδνπνίεηα ηε ιέμε θαη ν καζεηήο πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα. Ο καζεηήο παίδεη θάηη ρσξίο λα απνθαιχςεη ηί θαη ν δάζθαινο 

ή νη ζπκκαζεηέο πξνζπαζνχλ λα ην καληέςνπλ. Οη ιέμεηο κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ζε 

θάξηεο γηα ηελ γξήγνξε αιιαγή, ή γηα ηπραία επηινγή. Δπίζεο αληί γηα ιέμεηο κπνξεί 

λα ππάξρνπλ δσγξαθηέο. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.4 

“Μάληεςε ην δψν” (Kampmeier, 2007/8) 

 Ο δάζθαινο ζθέθηεηαη έλα δψν θαη πξνζπαζεί λα θάλεη ηνλ καζεηή λα 

θαηαιάβεη πνην δψν έρεη ζθεθηεί. Έπεηηα ν καζεηήο θάλεη ην ίδην γηα ηνλ δάζθαιν ή 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ηδέεο γηα 

ηελ πεξηγξαθή είλαη ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ην ρξψκα, ν ραξαθηήξαο, νη ήρνη πνπ 

βγάδεη θαη πφζν αξγά ή γξήγνξα θηλείηαη. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηφο απφ ην φξγαλν ηνπ καζεηή θαη ηε θσλή, δηάθνξα θξνπζηά 

φξγαλα ή αθφκε θαη άιια πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Ο 

απηνζρεδηαζκφο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ειεχζεξνο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζνξχβνπο, clusters
12

, κεισδίεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ηνληθφ θέληξν ή 

έθηαζε θαζψο θαη θάζε είδνπο ελαιιαγέο, ηνληθνχ χςνπο, έθηαζεο, δπλακηθψλ θ.ιπ.   

 

 

 

                                                 

12
 Μηα νκάδα απφ δηπιαλέο λφηεο νη νπνίεο αθνχγνληαη ηαπηφρξνλα. Σα πιεθηξνθφξα φξγαλα είλαη 

ηδαληθά γηα ηελ εθηέιεζε cluster, αθνχ κπνξνχλ λα ηα εθηειέζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο νιφθιεξε ηελ 

παιάκε ή ηνλ πήρε ηνπ ρεξηνχ. (New Grove Dictionary of Music, 1995) 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.5 

“Μεινπνίεζε εηθφλαο” (Kampmeier, 2007/8) 

 Ο δάζθαινο δηαιέγεη κηα εηθφλα θαη ηελ βάδεη κπξνζηά ζην αλαιφγην. Απηή  ε 

εηθφλα ζα είλαη ε βάζε ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ. Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ην φξγαλν, κε ηε θσλή, κε νπνηνδήπνηε ήρν κπνξεί λα 

αλαπαξάγεη ν καζεηήο κε ην ζψκα, κε νηηδήπνηε ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο 

θαζψο θαη κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ.  Αλ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη 

ελζάξξπλζε γηα λα μεθηλήζεη ν δάζθαινο κπνξεί λα αξρίζεη λα ηνλ ξσηάεη γηα ηα 

ζηνηρεία ηεο εηθφλαο. «ηα ρξψκαηα είλαη έληνλα ή απαιά;», «αλ ππάξρνπλ άλζξσπνη, 

πψο θαίλεηαη λα ληψζνπλ;», «απεηθνλίδεη ήξεκε ή ηεηακέλε θαηάζηαζε;», «ππάξρεη 

θάηη πνπ λα ππνδειψλεη θίλεζε ή ήρν;», «ηη ζπλαηζζήκαηα πξνθαιεί ε εηθφλα;».  

 Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε ληνπέην αλάκεζα ζην καζεηή 

θαη ην δάζθαιν ή κεηαμχ δχν καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ν δάζθαινο παίδεη ην πνηάκη 

θαη ν καζεηήο ηε βάξθα. Ζ ζπκβνπιή ηεο Kampmeier γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ε εμήο: «Μελ ην πνιπζθέθηεζηε. Δκπηζηεπηείηε ηνλ 

εαπηφ ζαο θαη γίλεηε μαλά παηδηά.» (Kampmeier, 2007/8, ζει. 23). 

 

 

3.3.2. Ο ΡΤΘΜΙΚΟ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ Ω ΞΕΦΩΡΙΣΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 Ο απηνζρεδηαζκφο ζε ξπζκηθφ επίπεδν, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ξπζκηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη ε ζπγθνπή, ν αληηρξνληζκφο, νη 

ππνδηαηξέζεηο ηνπ ρξφλνπ (ηξίερα, πεληάερα, εμάερα) θ.ιπ. Κάζε θαηλνχξην ξπζκηθφ 

θαηλφκελν πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν καζεηήο κπνξεί λα δνπιεπηεί θαζαξά 

ξπζκηθά κε ηε ρξήζε κηαο θαη κφλν λφηαο ή αθφκα θαη κε ηελ θξνχζε ηνπ νξγάλνπ, 

κε παιακάθηα θαη κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο. Ζ ρξήζε απιψλ ξπζκηθψλ κνηίβσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κίκεζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ δίλνπλ ζηνλ καζεηή ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμεη ην ξπζκηθφ ηνπ ιεμηιφγην θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί κε απηνπεπνίζεζε 

(Hackert, 2001). 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

“Απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζε νζηηλάην” (Hickey, 1997) 

 Ο δάζθαινο παίδεη έλα ξπζκηθφ νζηηλάην ρξεζηκνπνηψληαο έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ξπζκηθφ κνηίβν, π.ρ. φγδνν παξεζηηγκέλν κε δέθαην έθην. Ο καζεηήο απηνζρεδηάδεη 

ξπζκηθά πάλσ ζην νζηηλάην ηνπ δαζθάινπ. Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη 

ειεχζεξνο αιιά θαιφ ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηνηρεία παξκέλα απφ ην 

νζηηλάην. 

Επέθηαζε: Ρπζκηθφο απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζε κεισδηθφ νζηηλάην. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2 

“Απηνζρεδηαζκφο κε κηα λφηα” 

 Δπηιέγεηαη κηα λφηα απφ ηνλ δάζθαιν ή ηνλ καζεηή θαη εμεξεπλνχληαη φινη νη 

πηζαλνί ηξφπνη αλαπαξαγσγήο ηεο. Καιφ είλαη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν 

δάζθαινο λα ζπλνδεχεη κε δηάθνξεο αξκνληθέο αθνινπζίεο θάζε θνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. (βι. παξάξηεκα) 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ε εμεξεχλεζε ησλ ηξφπνλ παξαγσγήο ήρνπ 

κε ην φξγαλν. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε απηφ ην ζηάδην 

ηεο εμεξεχλεζεο, επεηδή βνεζά ηνλ καζεηή λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ 

εμεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ ηνπ σο πξνο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ήρνπ. χκθσλα κε ηνλ Volz, (2005) ν επθνιφηεξνο ηξφπνο λα μεθηλήζεη 

θαλείο ηνλ απηνζρεδηαζκφ είλαη ε εμεξεχλεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα αθνπζηεί κηα λφηα. Ζ Blaker (2003) ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ 

Volz, ιέγνληαο φηη φηαλ ππάξρνπλ φξηα, ηφηε κπνξεί θαλείο λα εμεξεπλήζεη 

πξαγκαηηθά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζε απηά ηα φξηα. 

Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Όηαλ δηάβαδα ηελ βηνγξαθία ηεο δσγξάθνπ Georgia O’Keefe, παξαηήξεζα ηνλ 

πεξηνξηζκό πνπ έζεηε ζηνλ εαπηό ηεο δσγξαθίδνληαο γηα πνιύ θαηξό κόλν κε 

άζπξν θαη καύξν. Πξνζπαζνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα ρξώκαηα κε όινπο 

ηνπο δπλαηνύο εθθξαζηηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ είραλ λόεκα γη’ απηήλ.» (Blaker, 

2003, ζει. 37). 

 

 Πνιιέο θνξέο νη αξράξηνη απηνζρεδηαζηέο, φηαλ δελ έρνπλ πεξάζεη απφ απηφ ην 

ζηάδην πεηξακαηηζκνχ, αιιά έρνπλ πξνρσξήζεη θαηεπζείαλ ζηνλ πεηξακαηηζκφ πάλσ 
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ζε θάπνηα πεληαηνληθή θιίκαθα, έρνπλ ηελ ηάζε λα παίδνπλ ηηο λφηεο ηεο θιίκαθαο 

ρσξίο ηελ παξακηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ ήρνπ. Δπηπιένλ 

είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν λα κελ παίδνπλ θακία λφηα δχν θνξέο. Απηφ ζπκβαίλεη 

αθξηβψο επεηδή δελ είραλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνπο  δηάθνξνπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπ ήρνπ.  Γηα ην παξαπάλσ ζέκα, ν Kane ιέεη: 

«Όηαλ ξσηήζεηο έλαλ αξράξην απηνζρεδηαζηή λα ζνπ πεη ηη ζθεθηόηαλ ηελ ώξα 

πνπ απηνζρεδίαδε, ζρεδόλ πάληα παίξλεηο ηελ ίδηα απάληεζε. «Πξνζπαζνύζα λα 

κελ παίμσ θακία ιάζνο λόηα.» Επηπρώο νη λένη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ γξήγνξα 

όηη απηό δελ αξθεί γηα λα είλαη έλαο απηνζρεδηαζκόο σξαίνο θαη ελδηαθέξσλ. 

Απηό πνπ θάλεη έλαλ απηνζρεδηαζκό νπζηαζηηθό είλαη ε πξνζσπηθή έθθξαζε ηνπ 

απηνζρεδηαζηή, ε νπνία μεπεξλάεη ην ζηάδην ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο 

“ζσζηώλ” θζόγγσλ.» (Kane, 2007, ζει. 42). 

 

 Ζ θξάζε “πξνζσπηθή έθθξαζε” ζην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνπ Kane 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ ζπλεηδεηή επηινγή πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ. Απηφ ινηπφλ ην πξψην ζηάδην ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο ηνπ ήρνπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ 

απηνζρεδηαζηή. 

 Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ, πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ 

καζεηή πάλσ ζε φια ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ πξέπεη λα μέξεη φηη έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ. ε απηφ ην ζηάδην, κε αθνξκή ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη κηα 

εηζαγσγή ζηελ επεμήγεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Γεληθά 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζην καζεηή φηη νη ζηηγκέο έληαζεο ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γξήγνξεο θηλήζεηο κε κεγάιε έληαζε θπξίσο ζηελ ςειή 

πεξηνρή, ελψ αληίζεηα νη ζηηγκέο ραιάξσζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αξγέο θηλήζεηο ζε 

ρακειή έληαζε, ζηελ ρακειή πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ (Tomassetti, 2003). 
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3.3.3. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΙΜΗΗ13 ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1  

Δθκάζεζε κεισδηψλ κε ην απηί. 

 Ζ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο κηαο κεισδίαο κε ην απηί είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

κε ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο παξηηηνχξαο θαη είλαη ρξήζηκν θαη νπζηψδεο έλαο 

κνπζηθφο λα θαηέρεη θαη ηηο δχν απηέο ηθαλφηεηεο (Fratia, 2002).  Ζ αλαπαξαγσγή 

κηαο κεισδίαο κε ην απηί εληείλεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζε απηφ πνπ αλαπαξάγεη, 

αθνχ δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε ζεκεηνγξαθία. Με απηή ηε δηαδηθαζία ν καζεηήο 

αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί εληνλφηεξα ηελ εζσηεξηθή ηνπ αθνή θαη λα απνθηά 

εκπηζηνζχλε ζε απηήλ (Fratia, 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αθνή. χκθσλα κε ηνλ Snyder 

(2003), ε ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ελφο θνκκαηηνχ κε ηε θσλή βνεζάεη ζηελ 

κεηαθνξά απηνχ πάλσ ζην φξγαλν. Με απιά ιφγηα, «αλ δελ κπνξείο λα ην 

ηξαγνπδήζεηο δελ ην θαηέρεηο» (Donahue, 2006, ζει. 38). 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2  

Ρπζκηθή παξαιιαγή κεισδίαο. (Snyder, 2003) 

 Έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη ε ηθαλφηεηα 

παξαιιαγήο κηαο κεισδίαο (Snyder, 2003). Ζ ξπζκηθή παξαιιαγή, πνπ είλαη ην 

δεηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ξπζκηθήο δηάξζξσζεο ζηε δνκή ηεο 

κνπζηθήο. Ο καζεηήο κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ζα αλαθαιχςεη φηη ε ξπζκηθή 

παξαιιαγή κηαο κεισδίαο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ην χθνο ηεο, δίλνληάο ηεο γηα 

παξάδεηγκα, ρνξεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 Ο καζεηήο παίδεη κηα κεισδία, θαηά πξνηίκεζε θάπνηα απφ απηέο πνπ έρεη 

κάζεη ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα κε ην απηί. Αλ απηφ δελ είλαη αθφκε εθηθηφ, ε 

κεισδία κπνξεί λα είλαη παξκέλε απφ ην βηβιίν ηνπ. Αθνχ ν καζεηήο θαηαθέξεη λα 

                                                 

13
 Ζ ιέμε «κίκεζε», ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ηελ ζπλζεηηθή ηερληθή ηεο κίκεζεο ελφο 

κνηίβνπ ή θξάζεο θαη φρη ηελ κίκεζε ησλ πξαθηηθψλ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ – πξνηχπνπ. 
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παίμεη ηελ κεισδία, ν δάζθαινο πξέπεη λα επηδείμεη κηα ξπζκηθή παξαιιαγή απηήο 

(βι. παξάξηεκα), ψζηε λα δψζεη ζηνλ καζεηή λα θαηαιάβεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα 

θάλεη. Έπεηηα ν καζεηήο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ηηο δηθέο ηνπ παξαιιαγέο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ππάξρεη απφ πίζσ θαη ην 

αξκνληθφ ππφβαζξν. Έηζη θαιφ ζα είλαη ν δάζθαινο λα ζπλνδεχεη κε φπνηνλ ηξφπν 

είλαη δπλαηφλ ηνλ καζεηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.3 

Μεισδηθή παξαιιαγή. 

 Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ κεισδηθήο παξαιιαγήο, ν καζεηήο αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηα επίπεδα δηάξζξσζεο ηεο κνπζηθήο θαη ηελ δηαθνξεηηθή ζεκαζία 

πνπ απνθηά θάζε λφηα αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο κέζα ζηε κεισδία. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο κεισδηθήο παξαιιαγήο εηζάγνπλ ηνλ καζεηή ζηηο έλλνηεο αξκνληθνχ 

θαη μέλνπ θζφγγνπ, ηνπ ηζρπξνχ θαη αζζελνχο κέξνπο ηνπ κέηξνπ θαη ζηελ άξξεθηε 

ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αξκνλία θαη ηε κεισδία. Απηέο νη έλλνηεο δελ 

είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ απφ ηελ αξρή κε ην φλνκά ηνπο ζην καζεηή. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη φηαλ ν καζεηήο έρεη αξρίζεη λα θαηαλνεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζεη ακέζσο ηελ νξνινγία κε ην πξαθηηθφ λφεκά ηεο. Ζ 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν καζεηήο ζα εηζαρζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο κεισδηθήο 

παξαιιαγήο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ξπζκηθήο παξαιιαγήο. 

  Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα γλσζηά παηδηθά ηξαγνχδηα θαη 

ηα δεκνθηιέζηεξα ζέκαηα απφ θνκκάηηα θιαζζηθήο κνπζηθήο είλαη ηα πιένλ 

θαηάιιεια, θαζψο πνιιά απφ απηά εκθαλίδνληαη θαη ζηα βηβιία ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

ηάμεο ησλ νξγάλσλ. Έηζη ν καζεηήο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί είηε πάλσ ζε έλα 

παηδηθφ ηξαγνχδη κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνο είηε πάλσ ζε θάπνην θνκκάηη απφ 

ην βηβιίν ηνπ πνπ ήδε έρεη κάζεη λα παίδεη ζε πξνεγνχκελν κάζεκα.  

 ε απηφ ην ζηάδην είλαη απηνλφεην φηη νη κεισδίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

είλαη πνιχ απιέο θαη ε αξκνλία ηνπο ζα θηλείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο θχξηεο 

βαζκίδεο. 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.4 

πλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ο ζπλδπαζκφο ζπκβαίλεη σο έλα βαζκφ, νχηνο ή άιισο, κε ηελ εηζαγσγή ζηε 

κεισδηθή παξαιιαγή, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ λνηψλ ζα αιιάμνπλ 

απηφκαηα ηα ξπζκηθά κνηίβα πνπ απνηεινχλ ηε κεισδία. Ο επηηεδεπκέλνο φκσο 

ζπλδπαζκφο ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πην πνιχπινθσλ ξπζκνκεισδηθψλ 

παξαιιαγψλ, ηθαλφηεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο κεηέπεηηα θαζαξά 

απηνζρεδηαζηηθέο, δξαζηεξηφηεηεο.  

Επέθηαζε: Παξαιιαγή σο πξνο ηηο δπλακηθέο θαη ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ, 

γηα παξάδεηγκα legato/staccato, pizzicato/arco.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.5  

“Αιιαγή χθνπο.” 

 Αθνχ ν καζεηήο αλαπαξάγεη ηελ πξσηφηππε κεισδία, κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα 

παηρλίδη παξαιιαγήο χθνπο, ην νπνίν κπνξεί λα δνζεί αξρηθά ζπλαηζζεκαηηθά, γηα 

παξάδεηγκα: ραξνχκελν, ζπκσκέλν, ήξεκν, αζηείν. ηαδηαθά κπνξεί λα εζηηαζηεί 

θαη ζηελ αιιαγή χθνπο βάζεη είδνπο κνπζηθήο, κε ηελ εηζαγσγή swing ξπζκηθψλ, 

ηελ αιιαγή ηαρχηεηαο ή θαη ηελ απζφξκεηε αληίδξαζε ζηελ ξπζκηθή αιιαγή ηεο 

ζπλνδείαο.  Γηα ην ζέκα ηεο αιιαγήο χθνπο είλαη πνιχ ρξήζηκν λα αθνχζεη ν 

καζεηήο δηαζθεπέο θνκκαηηψλ. Έηζη ζα κπνξέζεη λα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην πξσηφηππν θνκκάηη απφ ηε δηαζθεπή. Έλα πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αιιαγήο χθνπο είλαη νη δηαζθεπέο πνπ έθαλε ν 

πηαλίζηαο ηεο jazz, Jacques Lussier πάλσ ζε έξγα ηνπ J.S.Bach. 

 

 

Πξνηεηλφκελα θνκκάηηα γηα ρξήζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαιιαγήο. (βι. 

παξάξηεκα): 

Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ, Can-can, Δπεξάζακε φκνξθα, Greensleeves, Happy 

Birthday to you, Να δήζεηο, Σξίγσλα Κάιαληα, Ωδή ζηε ραξά - L.V.Beethoven, Σν 

θαξλαβάιη ηεο Βελεηίαο – Ν. Paganini. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

ηξαγνχδηα πνπ ζα πξνηείλνπλ νη καζεηέο. 
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3.3.4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΥΡΑΕΩΝ ΜΕ ΣΗ ΥΩΝΗ ΚΑΙ 

ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ. 

 Μπαίλνληαο ζε απηφ ην ζηάδην ν καζεηήο ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα θαηαιάβεη 

ηελ έλλνηα ηεο θξάζεο. Μηα εηζαγσγή ζα έρεη γίλεη βέβαηα ήδε απφ ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην θαη ίζσο ν καζεηήο λα μέξεη ην λφεκά ηεο απφ πξνεγνχκελε κνπζηθή 

εκπεηξία. ε θάζε πεξίπησζε ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ν καζεηήο 

θαηαιαβαίλεη ηη ζεκαίλεη θξάζε ζηε κνπζηθή. χκθσλα κε ηνλ Graham (1998): 

«Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη νη λόηεο δελ είλαη απζύπαξθηεο, αιιά 

απνηεινύλ κέξνο ελόο κεγαιύηεξνπ κνπζηθνύ ζπλόινπ θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηεο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ νη καζεηέο θαινύληαη λα 

αλαιύζνπλ ην λόεκα κηαο λόηαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ηα εμήο: Από 

πνύ πξνέθπςε απηή ε λόηα; Πνύ νδεγεί; Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

ζθέθηνληαη καθξνδνκηθά, δηακνξθώλνληαο έηζη έλαλ αλαιπηηθό ηξόπν ζθέςεο, 

ελώ ηαπηόρξνλα λα δηαηεξνύλ ηνλ απζνξκεηηζκό ηνπο» (Graham, 1998, p. 27). 

 

 Οη ζπλήζεηο ηξφπνη δηαρσξηζκνχ ησλ θξάζεσλ είλαη νη παχζεηο, νη αλαπλνέο 

θαη ε ζαθήο δηαθχκαλζε ή ε αιιαγή ηεο έληαζεο. Οη παχζεηο αλάκεζα ζηηο θξάζεηο 

είλαη ν πην πξνθαλήο θαη θαηαλνεηφο ηξφπνο, ηδηαίηεξα φηαλ ν καζεηήο είλαη 

κνπζηθά αλψξηκνο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο εηζαγσγήο ζηελ έλλνηα ηεο 

θξάζεο κπνξεί λα είλαη θαη έλαο κνπζηθφο δηάινγνο, φπνπ καζεηήο θαη δάζθαινο 

παίδνπλ κε ηε ζεηξά θξάζεηο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

καζεηήο πξνζπαζήζεη λα κηκεζεί ηηο θξάζεηο ηνπ δαζθάινπ, θάηη πνπ είλαη 

αλακελφκελν, κπνξεί λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ κίκεζε, αθξηβή ή παξαιιαγκέλε. 

Έπεηηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηή σο κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. Άιισζηε ε 

κίκεζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ πξσηφηππε δεκηνπξγία (Fratia,2002) θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ αιιά θαη ζε θάζε κνξθή κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

παξαιιαγήο ή απηνχζηαο κίκεζεο, παξφιν πνπ δελ είλαη θαζαξά απηνζρεδηαζηηθέο, 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ο ιφγνο είλαη φηη κέζσ ηεο κίκεζεο ν 

καζεηήο «αλαγθάδεηαη» λα ζπγθξαηεί θαη λα ζπκάηαη κνηίβα θαη θξάζεηο πνπ 

άθνπζε απφ ηνλ δάζθαιν ή έπαημε ν ίδηνο λσξίηεξα, θάηη πνπ βνεζάεη ηελ κλήκε θαη 

ηελ κνξθνινγηθή/καθξνδνκηθή ζθέςε. Δπηπιένλ ε ηδέα θαη κφλν φηη, νηηδήπνηε θαη 

λα παηρηεί πξέπεη λα αλαπαξαρζεί, νδεγεί ηνλ καζεηή λα ζθεθηεί πην πξνζερηηθά θαη 

λα πξνζπαζεί λα παίμεη θάηη πνπ λα αμίδεη λα επαλαιεθζεί (Kane, 2007). 
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Η ζημαζία ηηρ σπήζηρ ηηρ θωνήρ ζηον αςηοζσεδιαζμό: Ζ θσλή είλαη ην πξψην 

κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο άλζξσπνο γηα λα εθθξάζεη ηελ κνπζηθφηεηά ηνπ θαη 

ζπλερίδεη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέζν έθθξαζεο γηα θάζε κνπζηθφ, αθφκα θαη αλ 

ζπνπδάδεη θάπνην άιιν φξγαλν. πσο ιέεη θαη ν Kane: «Οη καζεηέο πξέπεη λα 

θαηαιάβνπλ φηη φηαλ απηνζρεδηάδνπλ, ην φξγαλφ ηνπο γίλεηαη ε επέθηαζε ηεο θσλήο 

ηνπο» (Kane, 2007, ζει. 41). 

  Ζ θσλή κπνξεί λα γίλεη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία 

θιηκάθσλ, ζπγρνξδηψλ, εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη θαη‟ επέθηαζε απηνζρεδηαζκνχ. 

ηαλ ινηπφλ ν καζεηήο βηψλεη ηα δηάθνξα κνπζηθά θαηλφκελα κε ηε θσλή ηνπ, 

νπζηαζηηθά απνδεζκεχεηαη απφ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ζην φξγαλν. Γελ 

είλαη ζπάλην θαηλφκελν γηα έλαλ αξράξην απηνζρεδηαζηή λα πεξηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζε απηφ πνπ «μέξνπλ ηα ρέξηα ηνπ», ηδηαίηεξα φηαλ ληψζεη εθηεζεηκέλνο ζε έλαλ, 

νπνηνλδήπνηε αθξναηή. Φπζηθά ε έθζεζε απηή κπνξεί λα θάλεη ηνλ καζεηή λα 

ληψζεη άβνια θαη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο θσλήο, ίζσο κάιηζηα θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη ζην φξγαλν. ηαδηαθά φκσο θαη κέζα απφ ην αζθαιέο 

πεξηβάιινλ πνπ πξέπεη λα ηνπ παξέρεηαη απφ ην δάζθαιν, ν καζεηήο ζα 

απνδεζκεπηεί απφ ην ζπλαίζζεκα απηφ θαη ζα κπνξέζεη λα δηαρσξίζεη ηελ 

δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε απφ ηελ ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα ζην φξγαλν θαη βαζκηαία λα 

ζπγρσλεχζεη ηνπο δχν απηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο, παξάγνληαο έηζη 

έλα απνηέιεζκα πνπ ζα εθθξάζεη ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

Γεκηνπξγία θξάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή. (Mickolajak, 2003) 

 Οη καζεηήο καζαίλεη κηα ξπζκηθή θξάζε βαζηζκέλε ζε θάπνην κηθξφ πνίεκα, 

ζηηράθη ή παξνηκία, ηελ νπνία αλαπαξάγεη αξρηθά κε ηα ιφγηα θαη έπεηηα κε ηελ 

ρξήζε κηαο ζπιιαβήο, γηα παξάδεηγκα «ηα». Έπεηηα πξνζηίζεηαη έλα ηνληθφ χςνο ην 

νπνίν δίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ηνληθφ χςνο 

θαη ηε ζπιιαβή «ηα», κπνξεί λα αξρίζεη λα παξαιιάζεη ηελ αξρηθή ξπζκηθή θξάζε. 

ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηαδηαθά δχν, ηξείο, ηέζζεξηο θαη πέληε λφηεο, 

κηαο πεληαηνληθήο θιίκαθαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζπλνδεία ηνπ απηνζρεδηαζηή γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζδηνξίζεη ην ηνληθφ θέληξν. Σειηθφ ζηάδην απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα 
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είλαη δεκηνπξγία κεισδηψλ ρσξίο ηελ ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ λνηψλ, κε ή ρσξίο 

αξκνληθή ζπλνδεία. Έλα ηέηνην εγρείξεκα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απξφζκελα 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ηνλ απηνζρεδηαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εζσηεξηθή αθνή ηνπ θαη ην έλζηηθηφ ηνπ.   

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2 

Υξήζε ηεο jazz ηερληθήο “Scat
14

”. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Custodero 

(2008). 

  Ο δάζθαινο βάδεη ζηνλ καζεηή έλα κνπζηθφ παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβεη ηη 

αθξηβψο είλαη ην scat. Σν γλσζηφηεξν ηξαγνχδη πνπ πεξηέρεη απηή ηελ ηερληθή είλαη 

ην “Mahna, Mahna” απφ ην Muppet Show. Έπεηηα επηιέγεηαη έλα γλσζηφ ζηνλ 

καζεηή θνκκάηη, ην νπνίν πξέπεη λα ηξαγνπδήζεη ζαλ λα μέραζε ηνπο ζηίρνπο.  

 Αξρηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηξαγνπδήζεη ν καζεηήο είλαη ειεχζεξνο. ηε 

ζπλέρεη κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη πξνθαζνξηζκέλνη ηξφπνη αλαπαξαγσγήο φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ε πξνζπάζεηα κίκεζεο ηνπ ερνρξψκαηνο κηαο ηξνκπέηαο. ηαλ ν 

καζεηήο νηθεηνπνηεζεί ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο κνπζηθφο 

δηάινγνο, ρσξίο ιφγηα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Σν ππφβαζξν κπνξεί λα 

είλαη κηα αξκνληθή αθνινπζία θχξησλ βαζκίδσλ. (βι. παξάξηεκα) 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.3 

Γξαζηεξηφηεηα απηνζρεδηαζκνχ ζε θφξκα Rondo. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Borphy (2001) 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί: α) κε ξπζκηθά κνηίβα παηγκέλα 

κε ηα ρέξηα, β) κε ξπζκηθά θξνπζηά, γ) κε ην φξγαλν, ή ηε θσλή – κε ηε ρξήζε κηαο 

λφηαο, δ) κε κεισδηθά κνηίβα, ε) κε νιφθιεξεο θξάζεηο ζη) κε πξνηάζεηο 4, 8, 12 ή 

16 κέηξσλ, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.  

 Αλ ε δξαζηεξηφηεηα εθαξκνζηεί ζε ζχλνιν, θάζε καζεηήο απηνζρεδηάδεη κε ηε 

ζεηξά. Δηδάιισο, δάζθαινο θαη ν καζεηήο απηνζρεδηάδνπλ ελαιιάμ θαη παίδνπλ ή 

ηξαγνπδνχλ καδί ην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ Rondo.  

                                                 

14
 Φσλεηηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία ν κνπζηθφο αλαπαξάγεη ηελ κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ ή 

απηνζρεδηάδεη, πνιιέο θνξέο κηκνχκελνο θάπνην φξγαλν, γηα παξάδεηγκα κηα ηξνκπέηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπιιαβέο πνπ δελ έρνπλ ιεθηηθφ λφεκα. Π.ρ.  da – dum – ta – riri. 
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To Rondo ζα είλαη ηεο κνξθήο ΑΒΑΓΑΓΑΔΑ θ.ν.θ. Σν Α είλαη θάηη ζηαζεξφ πνπ 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή απφ ηνλ δάζθαιν ή ηνπο καζεηέο. Σα ππφινηπα κέξε 

είλαη θαζαξά απηνζρεδηαζηηθά. Γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία, ηα κέξε Β,Γ,Γ,Δ θ.ιπ. 

πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ κέηξσλ κε ην Α. Ο αξηζκφο απηφο ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηνλ δάζθαιν αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή, φπσο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί επαλάιεςε κηαο 

ηδέαο (Α), βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε αθνπζηηθήο κλήκεο, ηθαλφηεηαο πνιχ ζεκαληηθήο 

γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.4 

Μίκεζε, παξαιιαγή, αληίζεζε. 

 ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θξάζεηο πνπ αθνχεη απφ ηνλ δάζθαιν ή θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο θξάζεηο ηηο νπνίεο ζα επεμεξγαζηεί κε ηε ζεηξά ηνπ θάπνην 

κέινο ηεο νκάδαο. Γηα απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν Marshall (2004b) πξνηείλεη ηελ 

ρξήζε ρεηξνλνκηψλ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ην «ίδην» θαη ην «δηαθνξεηηθφ». Κάζε 

θνξά πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ηα πιαίζηα 

ζηα νπνία πξέπεη λα θηλεζεί ν απηνζρεδηαζηήο. Παξάδεηγκα: 

 

 Κάλε φηη θάλσ (ελαιιάμ): ν δεχηεξνο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα αλαπαξάγεη 

αθξηβψο απηφ πνπ αθνχεη απφ ηνλ πξψην. 

 Κάλε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ θάλσ (ελαιιάμ): Ο δεχηεξνο 

πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε θξάζε ηνπ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν απφ απηήλ ηνπ πξψηνπ. Ο καζεηήο κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

ζα αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη πνηα είλαη απηά ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζε κηα 

θξάζε ην ραξαθηήξα ηεο. Έηζη πξνζπαζψληαο λα δηαθνξνπνηεζεί ζα 

απαληήζεη ζε έλα forte κε piano, ζε κηα γξήγνξε θξάζε κε κηα αξγή, ζε κηα 

έληνλα ξπζκηθή κε κηα πην κεισδηθή, ζε κηα ππθλή θξάζε κε κηα πην απιή 

θ.ν.θ. 

 Παξαιιαγή θξάζεο: Ο καζεηήο ζα θιηζεί λα παξαιιάμεη κηα θξάζε. Ζ 

δηαθνξά απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε απηέο ηεο παξαιιαγήο γλσζηψλ 
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κεισδηψλ είλαη φηη ηψξα ν καζεηήο πξέπεη λα παξαιιάμεη θάηη πνπ δελ ηνπ 

ήηαλ νηθείν πξνεγνπκέλσο. 

 Αληηζηξνθή θξάζεο: ν καζεηήο ζα θιηζεί λα αληηζηξέςεη ηελ θξάζε ηνπ 

δαζθάινπ. Έηζη αλ ν δάζθαινο παίμεη λην – κη – ζνι, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

παίμεη ζνι – κη – λην. (Marshall, 2004b) 

 

 ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο θξάζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο θζφγγσλ γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα εζηηάδεη θάζε θνξά ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. (βι. ππνθεθάιαην «απηνζρεδηαζκφο κε κηα 

λφηα»). Καιφ είλαη, θάζε δξαζηεξηφηεηα λα μεθηλάεη κε κηα λφηα, έπεηηα κε δχν θαη 

λα θαηαιήγεη ζηε ρξήζε ηεζζάξσλ – πέληε πξνθαζνξηζκέλσλ θζφγγσλ.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.5 

“πκπιήξσζε θελψλ” (Βι. παξάξηεκα) 

Ο κπαζίζηαο Ed Zunic δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά  θχιισλ εξγαζίαο γηα λα εηζάγεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο ζπκπιήξσζεο 

θελψλ. Έηζη κηα παξηηηνχξα κπνξεί λα έρεη δχν κέηξα γξακκέλα, έπεηηα δχν θελά θαη 

ηέινο έλα γξακκέλν. Ο καζεηήο ινηπφλ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά κέηξα 

επηιέγνληαο λφηεο απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν (Hackert, 2001). 
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3.4. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ  

 Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ πνιινί κνπζηθνί νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία 

θαη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα λα εθηεινχλ ηε κνπζηθή ρσξίο λα έρνπλ θακία απνιχησο 

γλψζε ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο θαη πνιινί απφ απηνχο είλαη αμηφινγνη 

απηνζρεδηαζηέο. Ωζηφζν, νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ 

κνπζηθφ, δηφηη ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη πιήξε ζπλείδεζε θαη έιεγρν 

ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ηνπ θαη λα γλσξίδεη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο 

ηνπ εθηέιεζεο. Γηα ηελ κεηάβαζε ζε πην εμειηγκέλα ζηάδηα απηνζρεδηαζκνχ είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε ή ε απφθηεζε θάπνησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. Ο 

ιφγνο είλαη φηη έλαο καζεηήο πνπ θαηέρεη ηελ ζεσξία ηεο κνπζηθήο θαη ηελ κνπζηθή 

νξνινγία, ζα θαηαιάβεη επθνιφηεξα, ηελ δνκή ελφο έξγνπ θαη ζα κπνξέζεη 

γξεγνξφηεξα λα αθηεξσζεί ζην θαζαξά πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. 

(Buschmann, ζην Stumme, 1988) Φπζηθά, αθφκα θαη ρσξίο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, 

κπνξεί θάπνηνο λα μεθηλήζεη λα απηνζρεδηάδεη ελψ παξάιιεια ζα εκπινπηίδεη ηηο 

ζεσξεηηθέο ηνπ γλψζεηο.  

 Πνιινί κνπζηθνί ηεο jazz ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα θαηαθηεζεί ε ειεπζεξία ηεο 

απζφξκεηεο δεκηνπξγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ κπξνζηά ζε θνηλφ, 

πξέπεη λα ππάξρεη εθ ησ πξνηέξσλ πξνεηνηκαζία (Campbell, ζην Solis & Nettl 

2009). Ζ πξνεηνηκαζία απηή νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ ζχιιεςε κηαο ηδέαο ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ γλψζεο θαη έκπλεπζεο θαη φρη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ κε ιεπηνκέξεηα. 

Σα βαζηθά ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ή λα αξρίζεη λα θαηαθηά έλαο 

απηνζρεδηαζηήο, είλαη ηα εμήο: 

 Βαζηθή ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ησλ θιεηδηψλ ηνπ νξγάλνπ πνπ παίδεη ν καζεηήο. 

 Αμίεο, παχζεηο. 

 Ρπζκηθή αγσγή, ξπζκφο, κέηξν, παικφο. 

 πγθνπή, αληηρξνληζκφο, ειιηπέο κέηξν. 

 Γηαζηήκαηα: ηη ζεκαίλεη ν φξνο. Σα είδε δηαζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ.  

 Κιίκαθεο: ηη ζεκαίλεη θιίκαθα ζηε κνπζηθή. ρεκαηηζκφο θαη είδε.       

 πγρνξδίεο: ζρεκαηηζκφο θαη είδε. 
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Απμονία: Γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ απηνζρεδηαζκφ δελ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αξκνλίαο ηεο δπηηθήο θιαζζηθήο κνπζηθήο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα είδε κνπζηθήο ζηα νπνία ππάξρεη ή κπνξεί λα ππάξμεη ην ζηνηρείν ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, δελ βαζίδνληαη ζηηο αξκνληθέο αθνινπζίεο ηνπ κπαξφθ, ηνπ 

θιαζηθηζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ. Ζ jazz κνπζηθή γηα παξάδεηγκα παξφιν πνπ 

βαζίδεηαη ζε πησηηθά ζρήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο αξκνλίαο, πεξηέρεη 

πνηφηεηεο θαη αιιεινπρίεο ζπγρνξδηψλ, νη νπνίεο δελ εκθαλίζηεθαλ πνηέ ζηελ 

θιαζηθή κνπζηθή. Απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ή λα κάζεη έλαο καζεηήο φζσλ 

αθνξά ηελ αξκνλία είλαη ηα εμήο: 

 

 Τη ζεκαίλεη «ζύλδεζε δύν ζπγρνξδηώλ». 

 Έλαο καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη νη ζπγρνξδίεο. Αλ δε, πξφθεηηαη γηα καζεηή πνιπθσληθνχ νξγάλνπ, 

ην ηδαληθφ ζα ήηαλ λα κπνξεί ν ίδηνο λα παίδεη αξκνληθέο αθνινπζίεο.  

 

 Πνηεο είλαη νη θύξηεο θαη πνηεο νη δεπηεξεύνπζεο ζπγρνξδίεο ζε κηα θιίκαθα. 

 Απηή ε γλψζε ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη ηελ βαζχηεξε δνκή κηαο 

αξκνληθήο αθνινπζίαο θαη λα αληηκεησπίδεη ηελ θάζε βαζκίδα κε ηελ πξέπνπζα 

ζεκαζία, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο θαη ην ξφιν ηεο. 

 

 Τη ζεκαίλνπλ νη όξνη «αξκνληθή αθνινπζία», «αξκνληθό ππόβαζξν», «αξκνληθόο 

ξπζκόο».  

 Απηνί είλαη φξνη, κε ηνπο νπνίνπο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο 

αθνχ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ελφο 

απηνζρεδηαζκνχ. Άιισζηε ν απηνζρεδηαζκφο ελφο θαιιηηέρλε θαη ην αξκνληθφ 

ππφβαζξν πνπ ηνπ παξέρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα.  

 

 Τη ζεκαίλεη «πηώζε» ζηε κνπζηθή θαη πνηα είδε πηώζεσλ ππάξρνπλ. 

 Απηφο θαζψο θαη νη ππφινηπνη φξνη ηεο κνξθνινγίαο φπσο ζέκα, απάληεζε, 

επαλέθζεζε, παξαιιαγή ζέκαηνο, θξάζε, πεξίνδνο θαη κνηίβν, είλαη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο απηνζρεδηαζηέο παξ‟ φιν πνπ ην αθξηβέο λφεκα ηνπο 

δηαθέξεη θάπνηεο θνξέο απφ απηφ ηεο κνξθνινγίαο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο. 
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Καηαλνψληαο ινηπφλ απηνχο ηνπ νξηζκνχο, ν απηνζρεδηαζηήο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίζεη ηελ δνκή ελφο απηνζρεδηαζκνχ φηαλ ηνλ αθνχεη, λα εληνπίζεη ηα 

θαηαιεθηηθά ζεκεία θαη θαηά ζπλέπεηα λα εθαξκφζεη θαη ν ίδηνο ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ηνπ φια απηά ηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία, αλάινγα πάληα κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ έθθξαζε. 

 

 Τη είλαη νη αιινησκέλεο ζπγρνξδίεο. 

 ηα πην εμειηγκέλα ζηάδηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ν καζεηήο ζα θιεζεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδπαζκφ θιηκάθσλ, αξπηζκνχο ζπγρνξδηψλ θαη arpeggios
15

. 

ιεο απηέο νη πξαθηηθέο είλαη εμαξηψκελεο απφ ην αξκνληθφ ππφβαζξν. Πξέπεη 

ινηπφλ,  λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ έλλνηα ηεο απφθιηζεο ηνληθφηεηαο. Απηφ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηνλ jazz απηνζρεδηαζκφ, αθνχ ζε απηφ ην είδνο 

κνπζηθήο είλαη ζπρλή ε ρξήζε αιινησκέλσλ, παξέλζεησλ θαη δαλεηθψλ 

ζπγρνξδηψλ. 

 

 Με πνηνπο ηξόπνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε από έλα ηνληθό θέληξν ζε έλα 

άιιν (κεηαηξνπία).  

 Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε κεηάβαζε απφ κηα ηνληθφηεηα ζε κηα 

άιιε κέζα ζην ίδην θνκκάηη, ζα επεξεάζεη θαη ηελ θιίκαθα/θεο πάλσ ζηελ/ζηηο 

νπνία/εο απηνζρεδηάδεη. 

 

3.5. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΕΡΩΣΗΗ/ΑΠΑΝΣΗΗ.  

  Γηα ηελ επεμήγεζε ηεο εξσηαπαληεηηθήο πξαθηηθήο ζηε κνπζηθή, ε Scott 

(2007), πξνηείλεη αθφκε έλαλ παξαιιειηζκφ κε ηε γιψζζα. ηνπο καζεηέο κπνξνχλ 

λα ηεζνχλ εξσηήζεηο φπσο, ζε ηη δηαθέξεη κηα εξψηεζε απφ κηα απάληεζε ή ζε ηη 

κνηάδνπλ. ε απηή ηελ θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ δάζθαιν ζπδήηεζε νη πηζαλέο 

απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα εθκαηεπηνχλ είλαη: α) Μηα εξψηεζε θαη ε απάληεζή ηεο 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ θνηλέο ιέμεηο, π.ρ. «Ση έθαγεο γηα πξσηλφ; Έθαγα δεκεηξηαθά 

γηα πξσηλφ.» β) Ζ εξψηεζε αθήλεη ηε ζπδήηεζε αηειή. Ζ απάληεζε ηελ 

νινθιεξψλεη. Άξα γ) ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε απνηεινχλ έλα αδηαίξεην ζχλνιν 

(Scott, 2007). 

                                                 

15
 Βι. παξάξηεκα. 
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 Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε ζπδήηεζε ηα ζπκπεξάζκαηα ζα κεηαθεξζνχλ ζε 

κνπζηθφ επίπεδν. Έηζη ε εξψηεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ειεχζεξα κε κφλν 

πεξηνξηζκφ λα αθήλεη ηε κεισδία αηειή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνθπγή 

ηεο ηνληθήο ζην ηέινο ηεο εξψηεζεο. Ζ δεκηνπξγία ηεο απάληεζεο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο αθνχ ζα πξέπεη λα έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ 

εξψηεζε, ίδηα έθηαζε θαη λα θαηαιήγεη ζηελ ηνληθή (Scott, 2007). 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

Καηαλφεζε Δξψηεζεο/απάληεζεο. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηεο Rabson (2007). 

Σξαγνχδη: Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ. 

 Ο καζεηήο καδί κε ηνλ δάζθαιν, ηξαγνπδάεη ή παίδεη ηηο δχν πξψηεο ζηξνθέο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ. Έπεηηα αθνινπζεί ζπδήηεζε ε νπνία θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν 

θαη ζηφρν έρεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε. Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

πξέπεη λα θαηαιήμεη απηή ε ζπδήηεζε είλαη ηα εμήο: 

 «Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ…» είλαη ε κνπζηθή εξψηεζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη 

θπζηνινγηθά πξψηε, «…θέγγε κνπ λα πεξπαηψ» είλαη ε κνπζηθή απάληεζε. 

Δδψ πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο κνπζηθήο θαη ιεθηηθήο εξψηεζεο 

θαη απάληεζεο ψζηε λα κελ ππάξμεη ζχγρπζε ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

αληηζηνηρίαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαιφ ζα είλαη νη ζηίρνη είηε λα παξαιεθζνχλ, 

είηε λα αλαπαξαρζνχλ κφλν ηελ πξψηε θνξά.  

 

 

  

  

 Ζ εξψηεζε θαηαιήγεη ζε κηα λφηα πνπ δελ είλαη ε ηνληθή, ελψ ε απάληεζε 

θαηαιήγεη ζηελ ηνληθή (Tomassetti, 2003). 

 Οη δχν θξάζεηο αθνινπζνχλ ηα ίδηα ξπζκηθά κνηίβα, έλα θνηλφ ζηνηρείν πνπ ηηο 

θαζηζηά αιιειέλδεηεο. 
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 Σα πξψηα δχν ζηνηρεία είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο εξσηαπαληήζεηο. ζνλ αθνξά ην 

ηξίην πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηνλ καζεηή φηη ε ξπζκηθή νκνηνκνξθία απνηειεί 

κφλν έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κηα εξψηεζε κε ηελ 

απάληεζή ηεο, αθνχ κπνξεί λα ππάξρεη αληίζηνηρα κεισδηθή ή αξκνληθή 

νκνηνκνξθία κε δηαθνξνπνίεζε κφλν ζηελ πηψζε.  

    

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2  

Γεκηνπξγία θξάζεσλ ηεο κνξθήο «εξψηεζε/απάληεζε» (Rabson, 2007). 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο θαιείηαη λα παίμεη ν ίδηνο κηα εξψηεζε ηελ 

νπνία ζα απαληήζεη ν δάζθαινο θαη αληίζηξνθα. Κάζε θνξά πνπ ζα εθηειείηαη απηή 

ε δξαζηεξηφηεηα ζα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο. 

 

 1ε
 θνξά: ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα 

ξπζκηθά κνηίβα θαη δηαθνξεηηθέο λφηεο. 

 

 2ε
 θνξά: ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηηο ίδηεο λφηεο 

θαη δηαθνξεηηθά ξπζκηθά κνηίβα. 

 

 3ε
 θνξά: φηαλ ε κεισδηθή γξακκή ηεο εξψηεζεο είλαη αληνχζα πξέπεη ε 

απάληεζε λα αθνινπζήζεη θαηηνχζα κεισδηθή γξακκή. 

 

 4ε
 θνξά: φηαλ ε κεισδηθή γξακκή ηεο εξψηεζεο είλαη θαηηνχζα πξέπεη ε 

απάληεζε λα αθνινπζήζεη αληνχζα κεισδηθή γξακκή. 

 

 5ε
 θνξά: φηαλ ε εξψηεζε έρεη γξήγνξεο αμίεο, ε απάληεζε πξέπεη λα έρεη αξγέο. 

 

 6ε
 θνξά: φηαλ ε εξψηεζε έρεη αξγέο αμίεο, ε απάληεζε πξέπεη λα έρεη γξήγνξεο. 

 

 7ε
 θνξά: ε απάληεζε πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ηδηαίηεξν εθθξαζηηθφ ζηνηρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξψηεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ηξίιηα, έλα 

glissando ή έλα szf. 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.3  

Γεκηνπξγία ηεηξάκεηξσλ θξάζεσλ ηεο κνξθήο “εξψηεζε/απάληεζε” 

ρξεζηκνπνηψληαο λφηεο κηαο θιίκαθαο.  

 Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη κεκνλσκέλα απφ έλαλ καζεηή (παίδεη 

ελαιιάμ εξψηεζε/απάληεζε), αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ δάζθαιν ή θαη ζε 

δεπγάξηα ή θχθιν, αλ πξφθεηηαη γηα ζχλνιν. Απηή  ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί γηα θάζε θαηλνχξηα θιίκαθα πνπ δηδάζθεηαη ζην κάζεκα. Αξρηθά ν 

καζεηήο ζα πεξηνξηζηεί ζην λα δεκηνπξγεί κφλν απαληήζεηο. Απηφ ζα ηνλ βνεζήζεη 

λα ληψζεη άλεηα ζηνρεχνληαο ζε κηα λφηα (Tomassetti, 2003) θαη παίξλνληαο ηδέεο 

απφ ηελ εξψηεζε ηνπ δαζθάινπ. Έπεηηα νη ξφινη ζα αληηζηξαθνχλ θαη ν καζεηήο ζα 

ρξεζηκνπνηεί κφλν εξσηήζεηο. Μπνξεί λα πεηξακαηηζηεί θαηαιήγνληαο θάζε θνξά ζε 

δηαθνξεηηθή λφηα ηεο πεληαηνληθήο θαη κεηά λα αθνινπζεί κηα ζχληνκε ζπδήηεζε 

γηα ην αθνπζηηθφ απνηέιεζκα θάζε εξψηεζεο. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν καζεηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο  
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3.6. ΦΡΗΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΟΝ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ 

 Οη θιίκαθεο είλαη ην βαζηθφ πιηθφ ζχλζεζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ. Κάζε 

δηαθνξεηηθή αθνινπζία θζφγγσλ έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηθέο ηεο 

έιμεηο θαη ηάζεηο θαη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. ηαλ ινηπφλ ν καζεηήο απνθηήζεη 

ηελ ζηνηρεηψδε ηερληθή ηθαλφηεηα λα αλαπαξάγεη θιίκαθεο, κπνξεί πιένλ λα 

γλσξίζεη ηα δηάθνξα είδε θιηκάθσλ πνπ ππάξρνπλ θαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα 

νηθεηνπνηείηαη ην άθνπζκά ηνπο, αθνχ ζα θιεζεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απηνζρεδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Σν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί εδψ ππ' φςηλ είλαη ε κεηαθνξά ησλ 

θιηκάθσλ ζηηο δηάθνξεο ηνληθφηεηεο. ε θάπνηα φξγαλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

θηζάξα, νη πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε κεγάιε επθνιία απφ 

ηνληθφηεηα ζε ηνληθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην αθξηβψο δαθηπιηζκφ. ην πηάλν 

απηφ δελ ηζρχεη αθνχ ε κεηαθνξά ζεκαίλεη απηφκαηα δηαθνξεηηθά καχξα πιήθηξα.   

Έηζη ν δάζθαινο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε 

ηνληθφηεηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο θιίκαθαο, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηνπ ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή αιιά θαη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ γλψζεηο. Άιισζηε ην δεηνχκελν 

είλαη λα ζπκβαδίδνπλ φζν είλαη δπλαηφλ ε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηελ εθηειεζηηθή 

ηθαλφηεηα.  

 Ζ εθκάζεζε θάζε θαηλνχξηαο θιίκαθαο κπνξεί λα γίλεη αξρηθά ρσξίο ηε ρξήζε 

ζεκεηνγξαθίαο. Ο καζεηήο ζα θιεζεί λα απνκλεκνλεχζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φρη 

κφλν ηε δαθηπινζεζία αιιά θαη ην άθνπζκα ηεο θιίκαθαο. Έηζη ζα αλαπηχμεη ηελ 

ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ηεο θιίκαθαο μεθηλψληαο απφ νπνηαδήπνηε λφηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθνή ηνπ.  

 Ωζηφζν κε ηελ εμέιημε ηνπ απηνζρεδηαζηή θαη ηελ πξνζζήθε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα θάπνηνπ είδνπο θσδηθνπνίεζε, 

θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο. Ζ ζεκεηνγξαθία νπζηαζηηθά 

πξνζδηνξίδεη ηελ δηαζηεκαηηθή αθνινπζία θάζε θιίκαθαο θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ εθκάζεζε θαηλνχξησλ θιηκάθσλ θαη ζην ζπλδπαζκφ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. 
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3.6.1. ΦΗΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟΓΡΑΥΙΑ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 

1
νο

 ηξόπνο: θιαζηθή ζεκεηνγξαθία 

Νην κείδνλα  

 

 

Νην ειάζζνλα (θπζηθή) 

 

 

 

 

2
νο

 ηξόπνο: Αθνινπζία δηαζηεκάηωλ 

Πεξηγξάθνληαη ζπληνκνγξαθηθά νη δηαζηεκαηηθέο αθνινπζίεο. 

Σ = Σφλνο, Ζ = Ζκηηφλην, 3Ζ = Σξηεκηηφλην. 

 

Μείδνλα θιίκαθα Ειάζζνλα αξκνληθή θιίκαθα 

Τ – Τ – Η – Τ – Τ – Τ – Η Σ – Ζ – Σ – Σ – Ζ – 3Ζ – Ζ   

 

 

3
νο

 ηξόπνο: Αξηζκεηηθόο ζπκβνιηζκόο 

Απηφο ν ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά απφ ηνπο απηνζρεδηαζηέο ηεο jazz θαη 

ηεο blues κνπζηθήο. 

Σν αξηζκεηηθφ πξφηππν είλαη ε Νην κείδνλα θιίκαθα. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

Οη αξηζκνί απηνί αληηπξνζσπεχνπλ ηηο βαζκίδεο ηεο κείδνλαο θιίκαθαο, γηα απηφ, 

φιεο νη κείδνλεο θιίκαθεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ απηήλ ηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία. 

Με βάζε απηφ ην πξφηππν δεκηνπξγνχληαη θαη νη ππφινηπεο θιίκαθεο. Δδψ πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη νη δηέζεηο θαη νη πθέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια απφ ηνπο αξηζκνχο 

ζεκαίλνπλ φμπλζε ή βάξπλζε αληίζηνηρα θαη φρη απαξαίηεηα δίεζε ή χθεζε. 
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Παξαδείγκαηα: 

 

Μείδνλα θιίκαθα: 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

 

Φπζηθή ειάζζνλα θιίκαθα 

1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7 – 8  

 

Αλ κε βάζε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαηαζθεπάζνπκε ηελ λην κείδνλα θαη ηελ 

λην ειάζζνλα (θπζηθή) ζα πξνθχςεη ην εμήο: 

 

Νην κείδνλα 

 

        1               2              3              4              5               6              7               8  

 

Νην ειάζζνλα (θπζηθή) 

 

        1               2             b3              4              5            b6             b7             8  

 

 

Δδψ βιέπνπκε φηη νη αιινηψζεηο κπξνζηά απφ ηνπο αξηζκνχο ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

αιινηψζεηο ηεο θιίκαθαο. Απηφ δελ ζα ζπκβεί αλ θαηαζθεπαζηνχλ δχν άιιεο 

θιίκαθεο. 

 

Ρε κείδνλα  

        1              2              3              4               5              6              7               8  

 

Ρε ειάζζνλα (θπζηθή) 

        1              2             b3              4              5            b6             b7             8  
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 Δδψ ζεσξείηαη φηη νη αξηζκνί ρσξίο θακία αιινίσζε αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

βαζκίδεο ηεο κείδνλαο θιίκαθαο αθφκα θαη αλ απηέο έρνπλ θάπνηα αιινίσζε, ελψ ε 

κεηαηξνπή ζε ειάζζνλα απαηηεί ηελ βάξπλζε ηεο ηξίηεο, ηεο έθηεο θαη ηεο έβδνκεο 

βαζκίδαο. Ζ ηξίηε θαη ε έβδνκε βαζκίδα εθφζνλ ήηαλ νμπκέλεο απφ ηελ θπζηθή 

αθνινπζία δηαζηεκάησλ ηεο θιίκαθαο γηα λα βαξπλζνχλ ζα ρξεηαζηεί λα αλαηξεζνχλ 

νη δηέζεηο ηνπο. ζν γηα ηελ έθηε βαζκίδα, ζα αιινησζεί κε κηα χθεζε, αθνχ πξηλ 

δελ είρε θακία αιινίσζε. 

 

 

4
νο

 ηξόπνο: αξηζκεηηθόο ζπκβνιηζκόο βάζε ηεο δωδεθάθζνγγεο ζεηξάο  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβνιηζκνχ θάζε αξηζκφο απφ ην 0 κέρξη ην 11 αληηζηνηρεί ζε 

κηα λφηα ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο.  

 

0= Νην/ζη#, 1=λην#/ξεb, 2=ξε, 3=ξε#/κηb, 4=κη  θ.ν.θ. 

 

Απηφο ν ηξφπνο ζεκεηνγξαθίαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο απηνζρεδηαζηέο. 

 

 

3.6.2. ΠΕΝΣΑΣΟΝΙΚΕ ΚΛΙΜΑΚΕ. 

 Οη πεληαηνληθέο θιίκαθεο απνηεινχληαη απφ πέληε θζφγγνπο θαη ε 

δηαζηεκαηηθή ηνπο αιιεινπρία ζπλήζσο δελ πεξηέρεη εκηηφληα. Απηφ ην γεγνλφο ηηο 

θαζηζηά θαηάιιειεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ απηνζρεδηαζκφ αθνχ ε έιιεηςε 

εκηηνλίσλ πξνζθέξεη έλα ερεηηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

απφ αλεθηφ εψο πνιχ κεισδηθφ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθηειεζηή. Οη πεληαηνληθέο θιίκαθεο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ, κνπζηθφ πιηθφ ηεο 

Blues, ηεο jazz, ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο (Ήπεηξνο), ηεο θηλέδηθεο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαζψο θαη ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ (Debussy). 

 ηαλ ν καζεηήο θαιείηαη λα κάζεη κηα θαηλνχξηα θιίκαθα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ηελ αλαπαξάγεη θαη κε ην φξγαλν αιιά θαη κε ηε θσλή. 
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Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

Απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζε πεληαηνληθή θιίκαθα. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Snyder (2003) 

Ο δάζθαινο παίδεη κηα πεληαηνληθή θιίκαθα γηα παξάδεηγκα ηελ (1 – 2 – 3 – 5 – 6). 

Ο καζεηήο πξνζπαζεί λα ηελ αλαπαξάγεη αξρηθά κε ηε θσλή θαη έπεηηα κε ην φξγαλν 

ρσξίο ηε ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο. Αλ ρξεηαζηεί ν δάζθαινο κπνξεί λα πεη ηηο λφηεο ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα παίμεη ν καζεηήο. Ο δάζθαινο δίλεη ηνλ παικφ θαη παίδεη, κε απιέο 

ξπζκηθέο αμίεο, κηα ή δχν απηνζρέδηεο θξάζεηο πάλσ ζε απηή ηε θιίκαθα. Έπεηηα ν 

καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη ην ίδην. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2 

Πεληαηνληθφο απηνζρεδηαζκφο κε Οζηηλάην. Παξαιιαγή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Snyder 

(2003). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε κνπζηθά ζχλνια. 

Παξφια απηά κπνξεί κε ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο – γηα παξάδεηγκα βνεζεηηθφ 

ερνγξαθεκέλν πιηθφ – λα εθαξκνζηεί θαη ζε έλαλ καζεηή. 

Ο δάζθαινο αλαπαξάγεη ηελ πεληαηνληθή (1 – 2 – 4 – 5 – 6) κε αξρηθή λφηα ηελ λην 

(λην – ξε – θα – ζνι – ια). Έπεηηα ηελ αλαπαξάγνπλ θαη νη καζεηέο. Ο δάζθαινο 

θξαηάεη έλαλ ζηαζεξφ παικφ ηεζζάξσλ ηεηάξησλ θαη παίδεη έλα ξπζκηθφ νζηηλάην 

κε ηε λφηα λην ην νπνίν αλαπαξάγνπλ κεηά θαη νη καζεηέο. Δλψ φινη παίδνπλ ην 

νζηηλάην, θάζε καζεηήο κε ηε ζεηξά ην εγθαηαιείπεη, απηνζρεδηάδεη γηα δχν ή 

ηέζζεξα κέηξα, αλάινγα κε ην ηη έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή,  ρξεζηκνπνηψληαο 

φιεο ηηο λφηεο ηεο πεληαηνληθήο θαη επηζηξέθεη ζην νζηηλάην δίλνληαο ηελ ζέζε ηνπ 

ζηνλ επφκελν καζεηή. 

Ζ αιιαγή απφ καζεηή ζε καζεηή πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο ελδηάκεζα θελά. 

 

Επέθηαζε: Δηζαγσγή δεχηεξνπ νζηηλάην απφ ηε λφηα θα. Σα δχν νζηηλάηη παίδνληαη 

ελαιιάμ αλά δχν κέηξα.  

Δηζαγσγή θαη ηεο λφηαο ζνι. Σα ηξία νζηηλάηη ζε πξψηε θάζε, κπνξνχλ λα 

ελαιιάζζνληαη αλά δχν κέηξα. Έπεηηα κπνξεί λα γξαθηεί έλαο νδεγφο ηνλ νπνίν νη 

καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ, κε ηελ πξννπηηθή λα απνζηεζίζνπλ ηνλ 

θχθιν θαη λα κπνξνχλ λα ηνλ παίμνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα νδεγνχ. 



 

68 

 

 

Παξαηεξήζεηο: Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε φιεο ηηο 

πεληαηνληθέο θιίκαθεο, κε ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε. Ζ επηινγή ηνληθφηεηαο 

πξέπεη λα γίλεη αλάινγα κε ηα φξγαλα ησλ καζεηψλ. Ζ πεληαηνληθή απφ ξε γηα 

παξάδεηγκα είλαη πην βνιηθή γηα ηα βηνιηά, ελψ γηα ην πηάλν είλαη ε λην# (κφλν 

καχξα πιήθηξα). ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν απαξηίδεηαη απφ καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα επηιερζεί κηα ηνληθφηεηα πνπ λα είλαη βνιηθή γηα 

φινπο.  

 

3.6.3. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΝΩ Ε ΔΟΜΕΝΗ 

ΑΡΜΟΝΙΑ.  

 Ο πεηξακαηηζκφο πάλσ ζε κηα θιίκαθα, ρσξίο πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο είλαη 

έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζηάδην πνπ πξέπεη λα πεξάζεη έλαο καζεηήο απηνζρεδηαζκνχ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή φηαλ έπεηαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμεξεχλεζεο ησλ 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο θξάζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ πξψην 

εθηεηακέλν απηνζρεδηαζκφ ηνπ καζεηή. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα είλαη νκαδηθφ θαη νη καζεηέο δελ έρνπλ αθφκα 

εμνηθεησζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ν πεηξακαηηζκφο κπνξεί λα γίλεη 

ηαπηφρξνλα απφ φινπο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηε Hickey (1997), 

πξνζθέξεη ην επηζπκεηφ αζθαιέο πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν, αθφκα θαη ν πην 

ληξνπαιφο καζεηήο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί ρσξίο λα ληψζεη εθηεζεηκέλνο.   

 Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη φιεο νη αθφινπζεο απαηηνχλ πιένλ ηε 

ρξήζε θιηκάθσλ γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα έρνπλ εηπσζεί 

λσξίηεξα γηα ηε ρξήζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηε δεκηνπξγία θξάζεσλ. Έηζη ν 

απηνζρεδηαζηήο πξέπεη πιένλ λα έρεη γλψζε ηνπ πιηθνχ ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνρσξήζεη ζηα επφκελα ζηάδηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Ο Kane (2006), ζε κηα 

απφπεηξα λα ζπλνςίζεη φιεο ηηο επηινγέο πνπ έρεη έλαο απηνζρεδηαζηήο ζηε δηάζεζή 

ηνπ, παξαζέηεη ηνλ γεληθφ θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηξεηο επηινγέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ: α) Ζ κείσζε, β) ε αχμεζε, γ) ε δηαηήξεζε, 

ηεο έληαζεο
16

. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα παξαδείγκαηα πνπ πξνηείλεη ν Kane 

                                                 

16
 Ο φξνο «έληαζε» ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ αθνξά κφλν ηηο έλλνηεο «δπλαηά/ζηγά». Απνηειεί 

κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο ιέμεο “tension” ε νπνία νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ «ζπλαηζζεκαηηθή» ή 

«ςπρνινγηθή» έληαζε πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα κνπζηθά θαηλφκελα, φπσο κηα 
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(2006) γηα ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηάζηαζε έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

απηνζρεδηαζκνχ. 

 

1. Ζ ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ ςειή πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ. 

2. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο. 

3. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο έληαζεο. 

4. Ζ ζπλερήο επαλάιεςε κηαο λφηαο, κε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δπλακηθήο ή κε 

ζηαζεξή δπλακηθή  (f) απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

5. Ζ απξνζδφθεηε πνξεία κηαο θξάζεο – γηα παξάδεηγκα ε απξνζδφθεηε 

δηάξθεηα – δεκηνπξγεί έθπιεμε ζηνλ αθξναηή θαη θαη‟ επέθηαζε θάπνηα 

έληαζε. 

6. Ζ ρξήζε ηεο ζπλερφκελεο επαλάιεςεο κηαο θξάζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο 

ελφο είδνπο νζηηλάην. Ζ ηερληθή απηή απμάλεη ηελ έληαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ηελ απμάλεη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο εξψηεζεο μαλά θαη μαλά κέζα ζε κηα 

ζπδήηεζε. 

7. Ζ ρξήζε δηαθσληψλ ζε ζρέζε κε ην αξκνληθφ ππφβαζξν. 

8. Ζ απφηνκε κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε. Παξάδεηγκα: szf-p. 

(παξάδεηγκα ηεο γξάθνπζαο.)   

 

Γηα ηελ ειάηησζε ηεο έληαζεο, εθηφο ηεο ρξήζεο ησλ αθξηβψο αληίζεησλ 

ηερληθψλ απφ ηηο παξαπάλσ πξνηείλεηαη επίζεο απφ ηνλ Kane (2006): 

 

1. Απιέο θξάζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε ηερληθή δπζθνιία, έληαζε ή ηαρχηεηα.  

2. πρλή ρξήζε ηεο παχζεο. Μεγαιχηεξα θελά αλάκεζα απφ ηηο θξάζεηο.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

δηαθσλία ή κηα θξαηεκέλε λφηα. Ζ αληίζεηε θαηάζηαζε ηεο έληαζεο, είλαη ε εξεκία ε νπνία ζηα 

αγγιηθά εθθξάδεηαη σο απειεπζέξσζε “release”.  
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3.6.4. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ BLUES ΥΟΡΜΑ 

 Ζ θφξκα ηεο Blues είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο θφξκεο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ πεληαηνληθέο θιίκαθεο. Οη δχν πην ζπλεζηζκέλεο είλαη 

νη εμήο δχν: 

 Blues πεληαηνληθή: 1 - b3 – 4 – (#4/b5) 
17

– 5 – b7   

 Μείδνλα πεληαηνληθή: 1 – 2 – (#2/b3) 
18

– 3 – 5 – 6  

 

 Οη Blue notes ησλ δχν απηψλ θιηκάθσλ έρνπλ ζρεδφλ πάληα δηαβαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζεσξνχληαη ελεξγνί θζφγγνη αθνχ πάληα απαηηείηαη ε κεηάβαζε ζηελ 

επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε λφηα αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεισδηθήο 

θίλεζεο. 

 Πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ Blues θφξκα, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ καζεηή λα 

αθνχζεη κεξηθέο απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην είδνο ερνγξαθήζεηο. Απηφ ηζρχεη 

θπζηθά γηα θάζε θαηλνχξην είδνο κνπζηθήο ζην νπνίν εηζάγεηαη ν καζεηήο. 

(Πξνηεηλφκελε δηζθνγξαθία ζην Παξάξηεκα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο, ν 

καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θφξκαο απηήο. Γηα ηε blues θφξκα ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη δσδεθάκεηξνη θχθινη
19

, ην turnaround
20

, ε ρξήζε ησλ blue 

notes
21

, νη κείδνλεο (ζε νξηζκέλα θνκκάηηα θαη ειάζζνλεο) ζπγρνξδίεο κεζ΄ εβδφκεο 

θαη ε ρξήζε ηεο Blues πεληαηνληθήο θιίκαθαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Kane (2007), ν απηνζρεδηαζκφο ζε blues θφξκεο δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη απιά σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο πξνο ην δξφκν γηα πην πνιχπινθα είδε 

απηνζρεδηαζκνχ, φπσο ε jazz, αθνχ ε blues κπνξεί λα πξνζθέξεη αλεθηίκεην 

                                                 

17
 Ζ 5

ε
 ειαηησκέλε/4

ε
 απμεκέλε απφ ηελ ηνληθή, είλαη ε blue note (βι. ππνζεκείσζε 20) απηήο ηεο 

πεληαηνληθήο θιίκαθαο. 

 
18

 Ζ 3
ε
 κηθξή απφ ηελ ηνληθή, είλαη ε blue note απηήο ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο. 

 
19

 Βι. παξάξηεκα 

20
 Πηψζε πνπ εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα blues θνκκάηηα, ζην ηέινο θάζε δσδεθάκεηξνπ. 

Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ παξαιιαγέο γηα ην turnaround, φιεο φκσο έρνπλ θνηλή βάζε θαη 

δηαθξίλνληαη εχθνια (βι. παξάξηεκα ζηηο πηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ δσδεθάκεηξνπ).  

 
21

 Οξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ θξηηηθνχο θαη κνπζηθνχο ηεο jazz, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. θαη 

αθνξνχζε ηελ Αθξνακεξηθάληθε κνπζηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ blues θαη ηε jazz. χκθσλα κε απηφλ ηνλ 

νξηζκφ, blue note είλαη νπνηαδήπνηε λφηα έρεη απφθιηζε απφ ηηο λφηεο ηνπ ζπγθεξαζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο (New Grove Dictionary of Music, 1995). Πιένλ blue notes 

ραξαθηεξίδνληαη νη δχν βαζκίδεο ησλ πεληαηνληθψλ θιηκάθσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
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δηδαθηηθφ πιηθφ (Buschmann, ζηνλ Stumme, 1988). Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ έλαο 

καζεηήο λα κπνξεί λα απηνζρεδηάδεη, πάλσ ζε απιέο θφξκεο.  

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1 

Απηνζρεδηαζκφο ζε έλα δσδεθάκεηξν. 

 Ο δάζθαινο εθηειεί ηελ αξκνληθή αθνινπζία ελφο blues θνκκαηηνχ θαη ν 

καζεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ blues πεληαηνληθή ή ηελ κείδνλα πεληαηνληθή 

δεκηνπξγψληαο θξάζεηο θαη αμηνπνηψληαο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ, λα 

θαηαθέξεη λα απηνζρεδηάζεη πάλσ ζε έλα νιφθιεξν δσδεθάκεηξν.  

Ζ αθνινπζία είλαη ε εμήο
22

:  

 

 

 Ο καζεηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαζψο θαη λα 

θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ απηνζρεδηαζκφ κε λφεκα θαη δνκή θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ δσδεθάκεηξνπ. ηαλ ζα έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα εηζαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο 

ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, δξαζηεξηφηεηα πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζχλζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Tomassetti (2003), ε ζεκαηηθή 

επεμεξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: 

1. Ζ ηδέα (ζέκα). Δίλαη ε πξψηε θξάζε πνπ ζα αθνπζηεί ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. 

2. Ζ επαλάιεςε ηεο ηδέαο (απηνχζηα ή κε παξαιιαγή). 

3. Κάηη δηαθνξεηηθφ (αληίζεκα) Μηα εζθεκκέλε απφθιηζε απφ ηελ ηδέα, πνπ 

πεξηέρεη λέν πιηθφ. Απηφ βνεζά ζην λα δηαηεξεζεί ν απηνζρεδηαζκφο 

ελδηαθέξνλ. 

                                                 

22
 Δδψ παξνπζηάδεηαη ην δσδεθάκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε παξαδείγκαηα γηα ηελ δνκή ηεο 

blues κνπζηθήο. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη πνιιέο απφ ηηο παξαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά απφ ηνπο blues κνπζηθνχο. 
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 Μεηά απφ ηελ εηζαγσγή ζε απηά ηα βαζηθά ζηνηρεία, ν δάζθαινο πξέπεη λα 

παίμεη έλα δσδεθάκεηξν κε απηή ηε κνξθή απηνζρεδηαζκνχ ψζηε λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ν καζεηήο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο θφξκαο απηήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ blues αθνχ ηελ ίδηα θφξκα αθνινπζνχλ 

ζπρλά θαη νη ζηίρνη. 

Π.ρ.   

Well now tell me, what in the world can be wrong (A) 

I said tell me, what in the world can be wrong (A) 

Woke up this morning, trouble‟s knocking at my door (B) 

HOWLIN' WOLF, “Tell me”, 'the Rocking Chair LP' (Chess 1469), released 

January 11 1962. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.2 

Μεηάβαζε ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ζε δχν δσδεθάκεηξα. 

1
ν
 δσδεθάκεηξν: ηδέα – επαλάιεςε – θάηη δηαθνξεηηθφ 

2
ν
 δσδεθάκεηξν: θαηλνχξηα ηδέα – επαλάιεςε θαηλνχξηαο ηδέαο – επαλαθνξά 

κέξνπο ηεο αξρηθήο ηδέαο. 

 

 Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο πξέπεη λα 

αθήλεηαη ειεχζεξνο λα εθθξάζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα 

ηξνθνδνηείηαη θαη κε θαηλνχξηεο. Γη‟ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγψληαο θαη ν ίδηνο ηνπο δηθνχο ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχο. Δπηπιένλ θαη ζηα δχν ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, πξέπεη, 

εθηφο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηδεψλ λα ππάξρνπλ θαη πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα ζηα 

νπνία ν καζεηήο πξέπεη λα απηνζρεδηάζεη.  Παξάδεηγκα ζην πξψην ζηάδην, ε ηδέα 

πξέπεη λα είλαη πνιχ δπλακηθή (forte, ζηελ ςειή πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ, θαη ζρεηηθά 

γξήγνξε) ελψ ην θάηη δηαθνξεηηθφ πξέπεη λα είλαη αξγφ, p ή mp θαη λα εθηειεζηεί 

ζηελ ρακειή πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη ζην δεχηεξν ζηάδην 

κε ηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα λα θαζνξίδνληαη γηα ηα δχν δσδεθάκεηξα. Ζ ηδέα ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ κπνξεί λα θαίλεηαη μέλε πξνο ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ζηα 

πξψηα ζηάδηα φκσο είλαη απαξαίηεηε ε επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ, επεηδή 

βνεζνχλ ην καζεηή λα κάζεη λα ειέγρεη ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη λα ληψζεη άλεηα κε 
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απηά. χκθσλα κε ηνλ Tomassetti (2003), φηαλ έλαο καζεηήο κπνξέζεη λα θέξεη εηο 

πέξαο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγψληαο έλαλ απηνζρεδηαζκφ ν νπνίνο 

πεξηέρεη δηαθπκάλζεηο, έρεη ζαθείο ηδέεο θαη ηειεηψλεη κε μεθάζαξε πηψζε, 

πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηε δνκή, ηφηε έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα θαηέρεη ηελ βαζηθή 

ηδέα ηνπ νξγαλσκέλνπ απηνζρεδηαζκνχ.     

 

3.6.5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΜΕ ΣΗΝ BLUES ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ. 

Μέρξη ζηηγκήο ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ αξκνληθή αθνινπζία δελ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηε κε εμαίξεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εξψηεζεο/απάληεζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε 

φκσο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε, φζν ν απηνζρεδηαζηήο εμειίζζεηαη 

θαη μεπεξλάεη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ε έιιεηςε ιάζνπο, απφ κεισδηθήο πιεπξάο, 

θαζηζηά ηνλ απηνζρεδηαζκφ πεηπρεκέλν. Δπηπιένλ ε εηζαγσγή ζε θιίκαθεο πνπ 

πεξηέρνπλ εκηηφληα απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηεο αξκνληθήο δνκήο. Δπνκέλσο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν καζεηήο αγλνεί ηελ αξκνλία πξέπεη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλν.  

 Ζ blues αξκνληθή αθνινπζία είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ε αξκνληθή αθνινπζία ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, κηαο 

θαη παξνπζηάδεη ειάρηζηεο θαη ππνηππψδεηο αιιειεπηδξάζεηο. Ο καζεηήο πξέπεη 

πιένλ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο επαλαιακβαλφκελεο πεξηφδνπο, ησλ δψδεθα 

κέηξσλ θαη λα αληηδξά ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ. Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ν 

καζεηήο κπνξεί ελδεηθηηθά λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ φηη ζπλήζσο αθνινπζνχληαη νη 

εμήο ηξεηο πξαθηηθέο: 

1. Ζ επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ ηνληθή θάζε ζπγρνξδίαο πνπ 

αθνχγεηαη. Παξάδεηγκα ζε έλα blues θνκκάηη απφ Λα κείδνλα, ζηα πξψηα 

ηέζζεξα κέηξα ν απηνζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη ζηελ λφηα Λα, ελψ 

αληίζηνηρα ζηα επφκελα δχν κέηξα, επηθεληξψλεηαη ζηελ λφηα Ρε. 

2. Ωο αληίζεζε ζηελ πξψηε πξαθηηθή, ζπρλά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

κνηίβν ην νπνίν δηαηεξείηαη αλάκεζα απφ ηηο αιιαγέο ησλ βαζκίδσλ, σο 

ηζνθξάηεο, πνιιέο θνξέο αθφκε θαη γηα ηα πξψηα νρηψ κέηξα, θπξίσο φηαλ 

ην θνκκάηη είλαη γξήγνξν
23

. 

                                                 

23
 Σα blues θνκκάηηα ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα αξγά, ηα ιεγφκελα slow blues θαη ηα 

γξήγνξα, ηα ιεγφκελα shuffle. ε έλα slow blues ε δηαηήξεζε ελφο θαη κφλν κνηίβνπ γηα νρηψ κέηξα 
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3. Ζ θνξχθσζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην έλαην κέηξν φπνπ 

θαη εκθαλίδεηαη ε V βαζκίδα γηα πξψηε θνξά θαη ην δσδεθάκεηξν πιεζηάδεη 

πξνο ην ηέινο ηνπ.  

 

 Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο είλαη πνιχ εχθνια πξνζπειάζηκεο, είλαη φκσο 

ζεκαληηθφ λα εμαζθεζνχλ απφ ηνλ καζεηή αθνχ αξγφηεξα, κε ηελ εηζαγσγή 

θιηκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ εκηηφληα, νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην αξκνληθφ 

ππφβαζξν είλαη πεξηζζφηεξνη θαη πνιιέο θνξέο “αλαγθαίνη”, γηα λα πξνθχςεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 

3.6.6. ΆΝΣΛΗΗ ΙΔΕΩΝ 

 Κάπνηνη πηζηεχνπλ φηη νη απηνζρεδηαζηέο έρνπλ πάληα ηδέεο έηνηκεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή. Μεξηθέο θνξέο απηφ ηζρχεη αιιά ζίγνπξα δελ 

ηζρχεη πάληα. χκθσλα κε ηελ Harmon (1995), νη απηνζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλά, ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, νη νπνίεο ηνπο βνεζνχλ λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θαηλνχξηεο ηδέεο. Πέληε απφ απηέο ηηο ηερληθέο παξνπζηάδεη ε Harmon ζην βηβιίν ηεο 

«Improvise!» 

1. Υξήζε ηκεκάησλ απφ θιίκαθεο γηα ηελ δεκηνπξγία κεισδηψλ. 

2. Ρπζκηθή ζθέςε. Υξήζε ξπζκηθψλ κνηίβσλ γηα ηε δεκηνπξγία κεισδηψλ. 

3. Υξήζε αθνινπζηψλ (κεισδηθέο αιπζζίδεο) γηα ηε δεκηνπξγία κεισδηψλ. 

4. Υξήζε αξπηζκάησλ ζπγρνξδηψλ. 

5. Υξήζε ηεο ζπλζεηηθήο ηερληθήο ζέκαηνο θαη παξαιιαγψλ.  

 

 Σα πεξηζζφηεξα solos απηνζρεδηαζηηθνχ ραξαθηήξα πεξηέρνπλ γεληθά 

ηνπιάρηζηνλ δχν απφ απηέο ηηο ηερληθέο (Harmon, 1995).   

 ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο άληιεζεο ηδεψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, ν Hynes (2000), πξνηείλεη κηα ηερληθή, ε νπνία είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη απνηειεί κέξνο ηεο έκπλεπζεο πνιιψλ βηξηνπφδσλ 

απηνζρεδηαζηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Hynes, ε ρξήζε ηεο κεισδίαο ηνπ 

θνκκαηηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη  ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη νη 

θιίκαθεο ή ηα κνηίβα. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα είλαη θαη πην ζεκαληηθή. Με ηελ 

                                                                                                                                           

είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, ελψ ζηα shuffle, ιφγσ ηεο γξήγνξεο κεηάβαζεο απφ ην έλα κέηξν ζην άιιν ε 

ηερληθή απηή, πξνζθέξεη ζπρλά, ελδηαθέξνληαη απνηειέζκαηα. 
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εθκάζεζε ηεο κεισδίαο ηνπ θνκκαηηνχ ν καζεηήο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 

απηνχζηα, κε παξαιιαγέο ή λα απνκνλψζεη θξάζεηο ηεο θαη ηηο επεμεξγαζηεί φπσο 

απηφο ζέιεη. Άιισζηε ε ρξήζε ηεο κεισδίαο ηνπ θνκκαηηνχ θαη ησλ παξαιιαγψλ 

ηεο, δελ απνηειεί απαξαίηεηα, ζπκβηβαζκφ ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο. Απφδεημε γη‟ 

απηφ είλαη ην solo ηνπ Miles Davis ζην θνκκάηη “Automn Leaves” απφ ην άικπνπκ 

ηνπ ζαμνθσλίζηα Julian “Cannonball” Adderley, “Somethin’ Else” (Blue Note CDP 

7 46338 2), (Hynes, 2000).   

 

 

3.6.7. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ. 

 Οη εθθιεζηαζηηθνί ηξφπνη θαη γεληθά φιεο νη θιίκαθεο πνπ πεξηέρνπλ εκηηφληα 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ρσξίο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηηο πεληαηνληθέο θιίκαθεο. Γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο, πξέπεη απφ ηελ αξρή λα 

ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο, νη νπνίνη ζα δηεπξχλνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ην 

επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπο απφ ηνλ καζεηή. Οη κεισδίεο πνπ αληινχλ ην θζνγγηθφ 

ηνπο πιηθφ απφ ηνπο ηξφπνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην αξκνληθφ ππφβαζξν 

πνπ ηηο ζπλνδεχεη. Έηζη γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ κε ηε 

ρξήζε ηξφπσλ, πξέπεη λα θαηαλνεί ην αξκνληθφ ππφβαζξν πνπ ηνπ δίλεηαη θαη λα 

ελεξγεί ζχκθσλα κε απηφ. Απηφο ν ηξφπνο απηνζρεδηαζκνχ αθνινπζείηαη απφ ηνπο 

jazz κνπζηθνχο ζηα πεξηζζφηεξα είδε ηεο jazz, γη‟ απηφ θαη ε jazz ζεσξείηαη φηη 

ζπλδπάδεη ηελ άπηαηζηε γλψζε κε ηελ πξσηφηππε δεκηνπξγία. 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα Νν.1  

 Ο δάζθαινο θαηαζθεπάδεη έλαλ νθηάκεηξν νδεγφ, ζε Ηψλην ηξφπν (κείδνλα 

θιίκαθα), ζην νπνίν παξηζηάλνληαη γξαθηθά νη ρξφλνη θάζε κέηξνπ. Έπεηηα 

ζεκεηψλεηαη ε ηνληθή θάζε ζπγρνξδίαο πάλσ απφ ηα αληίζηνηρα κέηξα ζηα νπνία 

γίλεηαη ε αιιαγή. (Η-IV-V-I) 
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 Ο καζεηήο ζα αθνχζεη κηα θνξά ηελ αιιεινπρία θαη έπεηηα ζα πξέπεη λα παίδεη 

ηελ λφηα πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε δίκεηξν ζε ηέηαξηα. Έπεηηα ζε κηζά, ζε 

νιφθιεξα θαη ηέινο κε δηάξθεηα νθηψ ρξφλσλ (κφλν ζηελ αξρή ηεο θάζε αιιαγήο 

ζπγρνξδίαο). Πξηλ εηζαρζνχλ θαη άιιεο λφηεο, ν καζεηήο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί κε 

δηάθνξα ξπζκηθά ζρήκαηα, κε δπλακηθέο, κε ηνληζκνχο, κε ελαιιαγέο legato/staccato 

θαη κε νθηάβεο (ίδηα λφηα ζε δηαθνξεηηθή/εο νθηάβα/εο). 

 ηαλ ν καζεηήο εμνηθεησζεί κε ην άθνπζκα ηεο αιιεινπρίαο κπνξεί πιένλ λα 

πξνζζέζεη θαη ηηο ππφινηπεο λφηεο ηηο θιίκαθαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξέπεη ζε 

θάζε αιιαγή ζπγρνξδίαο, λα παίδεη ηελ εθάζηνηε ηνληθή. Έηζη ν καζεηήο αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηε άκεζε ζχλδεζε πνπ έρεη ην ηζρπξφ κέξνο ηνπ κέηξνπ κε ηνπο 

αξκνληθνχο θζφγγνπο θαη αληίζηνηρα ηελ ζρέζε πνπ έρεη ην αζζελέο κέξνο ηνπ 

κέηξνπ κε ηνπο μέλνπο θζφγγνπο. ηαδηαθά κπνξνχλ πάιη λα εηζαρζνχλ ξπζκηθά 

κνηίβα θαη ηερληθέο φπσο έγηλε θαη ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

 

Επέθηαζε: απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηξίηεο 

λφηαο θάζε ζπγρνξδίαο γηα ην πξψην ηζρπξφ θάζε δίκεηξνπ, νπφηε θαη ν καζεηήο 

αξρίδεη λα έρεη ηελ επηινγή αλάκεζα απφ δχν λφηεο. ηαδηαθά κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ  ε 5ε θαη ε 7ε (κηθξή ή κεγάιε αλάινγα κε ηνλ νπιηζκφ ηεο θιίκαθαο) 

ηεο θάζε ζπγρνξδίαο. Με ηελ πξνζζήθε θαη ηεο 7
εο

 ν καζεηήο ζα πξέπεη λα εηζαρζεί 

ζηελ έλλνηα ηεο ιχζεο ησλ ελεξγψλ θζφγγσλ κηαο ζπγρνξδίαο. 

 

 

 

 



 

77 

 

3.6.8. «ΕΝΕΡΓΟΙ» ΥΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ «ΕΝΕΡΓΑ» ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ 

 Έλαο ελεξγφο θζφγγνο απαηηεί ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ φζνλ αθνξά ηε ιχζε ηνπ. Γηα 

λα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο θζφγγνο ελεξγφο πξέπεη λα πθίζηαηαη κέζα ζε έλα 

αξκνληθφ πιαίζην ην νπνίν νπζηαζηηθά ηνλ θαζηζηά δηάθσλν ζε ζρέζε κε έλα 

ζχκθσλν ππφβαζξν. Δλεξγνί θζφγγνη είλαη: α) ε ηξίηε κείδνλαο ζπγρνξδίαο, ε νπνία 

απνηειεί εμαίξεζε γηα ηελ παξαπάλσ παξαδνρή φηη νη ελεξγνί θζφγγνη ζρεκαηίδνπλ 

δηάθσλν δηάζηεκα κε θάπνηνλ απφ ηνπο άιινπο θζφγγνπο ηεο ζπγρνξδίαο, β) ε 

έβδνκε, ε έλαηε, ε ελδέθαηε θαη ε δέθαηε ηξίηε, θάζε πηζαλήο πνηφηεηαο, γ) ε 

πέκπηεο ησλ απμεκέλσλ θαη ειαηησκέλσλ ζπγρνξδηψλ, δ) νη 4
εο

 θαη 2
εο

 πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ηξίηεο κηαο ζπγρνξδίαο
24

, θαη ε) νη 

ρξσκαηηθέο
25

 λφηεο. 

 

Οη ζπλεζέζηεξεο ιχζεηο ησλ θζφγγσλ απηψλ είλαη νη εμήο: 

 Σξίηε κείδνλαο ζπγρνξδίαο: ιχζε κε αληνχζα βεκαηηθή θίλεζε δεπηέξαο 

κηθξήο. Ζ ηξίηε κηαο ζπγρνξδίαο δελ ζρεκαηίδεη δηάθσλν δηάζηεκα κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο άιινπο θζφγγνπο ηεο ζπγρνξδίαο. Θεσξείηαη φκσο ελεξγφο 

θζφγγνο επεηδή έρεη ζπρλά ηνλ ξφιν ηνπ πξνζαγσγέα. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηαο θάζε κείδνλαο ζπγρνξδίαο λα κπνξεί λα απνηειεί δεζπφδνπζα 

κηαο θιίκαθαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία ηεο δηεχξπλζεο ηνληθφηεηαο 

κε ηε ρξήζε παξέλζεησλ ζπγρνξδηψλ, φηαλ δχν δηπιαλέο ζπγρνξδίεο έρνπλ 

ζρέζε αληνχζαο 4
εο

 ή θαηηνχζαο 5
εο

 θαη ε πξψηε απφ απηέο είλαη κείδνλα, 

ηφηε   κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δεζπφδνπζα ηεο δεχηεξεο. 

 

 Έβδνκε κηθξή: ε έβδνκε κηαο κείδνλαο ζπγρνξδίαο φηαλ είλαη κηθξή ζρεκαηίδεη 

δηάθσλν δηάζηεκα θαη κε ηελ ηνληθή θαη κε ηελ ηξίηε (δηάζηεκα 4
εο

 

απμεκέλν). Ζ κηθξή έβδνκε ειάζζνλαο ζπγρνξδίαο ζρεκαηίδεη δηαθσλία 

κφλν κε ηελ ηνληθή.  Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε ζπλήζεο ιχζε είλαη ε 

θαηηνχζα βεκαηηθή θίλεζε δεπηέξαο κηθξήο ή κεγάιεο. 

 

                                                 

24
 Οη ζπγρνξδίεο απηέο ζηελ αγγιηθή ζπληνκνγξαθηθή νξνινγία νλνκάδνληαη sus4 θαη sus2 

αληίζηνηρα. Ζ ζπληνκνγξαθία sus αληηζηνηρεί ζηελ αγγιηθή ιέμε suspended πνπ θπξηνιεθηηθά 

ζεκαίλεη αλαζηνιή. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κεηαθξάδεηαη σο θαζπζηέξεζε. 

 
25

 Ο φξνο ρξσκαηηθή λφηα αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε λφηα ε νπνία έρεη αιινίσζε πέξαλ ησλ 

αιινηψζεσλ ηνπ νπιηζκνχ κηαο θιίκαθαο. 



 

78 

 

 Έβδνκε κεγάιε: Ζ κεγάιε έβδνκε κπνξεί λα ιπζεί ην ίδην απνηειεζκαηηθά θαη 

κε αληνχζα θαη κε θαηηνχζα βεκαηηθή θίλεζε. 

 

 Έλαηε, ελδέθαηε, δέθαηε ηξίηε: Λχζε κε θαηηνχζα βεκαηηθή θίλεζε.  

 

 Απμεκέλε πέκπηε: ε λφηα πνπ ζρεκαηίδεη δηάζηεκα πέκπηεο απμεκέλεο κε ηελ 

ηνληθή ηεο ζπγρνξδίαο ιχλεηαη κε αληνχζα βεκαηηθή θίλεζε ζπλήζσο 

δεπηέξαο κηθξήο. 

 Διαηησκέλε πέκπηε: ε λφηα πνπ ζρεκαηίδεη δηάζηεκα πέκπηεο ειαηησκέλεο κε 

ηελ ηνληθή ηεο ζπγρνξδίαο ιχλεηαη κε θαηηνχζα βεκαηηθή θίλεζε ζπλήζσο 

δεπηέξαο κηθξήο. 

 

 Καζπζηεξήζεηο 4
εο

 θαη 2
εο

: ιχλνληαη ζπλήζσο κέζα ζηελ ίδηα ζπγρνξδία κε 

βεκαηηθή θίλεζε πξνο ηελ 3
ε
 ηεο ζπγρνξδίαο, ή ζηελ επφκελε ζπγρνξδία ε 

νπνία ζπλήζσο πεξηέρεη ηελ λφηα ηεο ιχζεο.  

 

 Υξσκαηηθέο λφηεο: νη ρξσκαηηθέο λφηεο πξνθχπηνπλ ζπλήζσο βεκαηηθά κεηά 

ηελ αιινίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θζφγγνπ. Αλάινγα ινηπφλ ην είδνο ηεο 

αιινίσζεο απαηηείηαη θαη ε αληίζηνηρε ιχζε. Οη ρξσκαηηθέο λφηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ φμπλζε ηεο πξνεγνχκελεο λφηαο ιχλνληαη βεκαηηθά κε 

αληνχζα θίλεζε, ελψ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ βάξπλζε ηεο 

πξνεγνχκελεο λφηαο ιχλνληαη βεκαηηθά κε θαηηνχζα θίλεζε.  

 

 

 Οη ελεξγνί θζφγγνη βνεζνχλ ηνλ απηνζρεδηαζηή αιιά θαη ηνλ αθξναηή λα  

αληηιεθζεί ην αξκνληθφ ππφβαζξν (Welch, 2002). Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ βάζε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο αξκνλίαο. Παξφιν πνπ ε ζσζηή ρξήζε φισλ απηψλ ησλ θζφγγσλ 

απαηηεί πξνεγκέλε απηνζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα, είλαη δπλαηφλ γηα έλαλ αξράξην 

απηνζρεδηαζηή λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ηνπ, αλ θαζνδεγεζεί βήκα – βήκα, απφ ηνλ δάζθαιν (Welch, 

2002). Άιισζηε γηα λα εμειηρζεί έλαο καζεηήο απφ αξράξην ζε πξνρσξεκέλν 

απηνζρεδηαζηή πξέπεη ηαπηφρξνλα κε ην ηερληθφ κέξνο ηεο εθηέιεζεο, λα 

ηξνθνδνηείηαη θαη κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο. 
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3.6.9. ΠΩ ΒΡΙΚΟΤΜΕ ΣΟΝ ΟΠΛΙΜΟ ΕΝΟ ΣΡΟΠΟΤ  

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ηξφπνη είλαη πάληα ε εμήο: 

Τξόπνο Αξρηθή λόηα 

Ιώληνο  ΝΣΟ 

Δώξηνο ΡΔ 

Φξύγηνο ΜΗ 

Λύδηνο ΦΑ 

Μημνιύδηνο ΟΛ 

Αηόιηνο ΛΑ 

Λόθξηνο Η 

  

 Αλ έλαο ηξφπνο παηρηεί απφ άιιε αξρηθή λφηα εθηφο ηεο ζπλεζηζκέλεο (π.ρ. 

Γψξηνο απφ θα) απνθηά νπιηζκφ φπσο αθξηβψο νη κείδνλεο θαη νη ειάζζνλεο 

θιίκαθεο. Έλαο ηξφπνο γηα λα βξεζεί ν νπιηζκφο ηνπ ηξφπνπ είλαη ν εμήο: 

 

Κάζε κείδνλα θιίκαθα έρεη κηα ζρεηηθή ειάζζνλα κε ηελ νπνία έρνπλ ηνλ ίδην 

νπιηζκφ αιιά δηαθνξεηηθφ ηνληθφ θέληξν.  

 

Ζ κείδνλα θιίκαθα φκσο είλαη ν Ηψληνο ηξφπνο θαη ε θπζηθή ειάζζνλα ν 

Αηφιηνο.  

 

Ο Ηψληνο ηξφπνο ινηπφλ δελ έρεη κφλν ηνλ ζρεηηθφ ηνπ Αηφιην αιιά θαη ηνλ 

ζρεηηθφ ηνπ Γψξην, Φξχγην θ.ν.θ. 

 

Έηζη ν Ηψληνο απφ Νην, ν Γψξηνο απφ Ρε, ν Φξχγηνο απφ Μη θ.ν.θ. δελ έρνπλ 

νπιηζκφ.  

 

Ο Ηψληνο απφ νι φκσο έρεη θα#. Δπνκέλσο θαη ν Γψξηνο απφ Λα, ν Φξχγηνο 

απφ η θ.ν.θ ζα έρνπλ νπιηζκφ θα#. 

 

ηαλ ινηπφλ αλαδεηείηαη ν νπιηζκφο ελφο ηξφπνπ απφ νπνηαδήπνηε αξρηθή 

λφηα, ζα πξέπεη απηή ε λφηα λα ζεσξεζεί βαζκίδα ηνπ Ηψληνπ ηξφπνπ.  
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Παξάδεηγκα:  

Αλαδεηείηαη ν νπιηζκφο ηνπ Λχδηνπ απφ Λα.  

Ζ λφηα Λα είλαη ε ηέηαξηε βαζκίδα ελφο Ηψληνπ (κείδνλαο θιίκαθαο), αθνχ ν Λχδηνο 

είλαη ν ηέηαξηνο ζηε ζεηξά ηξφπνο. 

Αλ ε Λα είλαη ηέηαξηε ηφηε ε ηνληθή είλαη Μη. 

Δπνκέλσο ν Λχδηνο απφ Λα έρεη νπιηζκφ: θα#, λην#, ζνι#, ξε#. (νπιηζκφο ηεο Μη 

κείδνλαο). 

Παξαηήξεζε: Γηα λα είλαη έγθπξνο απηφο ν ηξφπνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη 

πνηφηεηεο ησλ δηαζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δηάζηεκα ηνληθήο-ηξίηεο βαζκίδαο 

ζηελ κείδνλα θιίκαθα είλαη πάληα κεγάιν θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ππνινγίδεηαη. 

 

3.6.10.  ΆΛΛΕ ΚΛΙΜΑΚΕ 

 ηνλ απηνζρεδηαζκφ, θπξίσο φζνλ αθνξά  ηε jazz κνπζηθή ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάπνηεο θιίκαθεο νη νπνίεο “πεξλνχλ”, ζπλήζσο δηαβαηηθά αλάκεζα ζηηο αιιαγέο 

ηξφπσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε πην εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο 

θιίκαθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο jazz κνπζηθνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ απηνχο, φπσο είλαη ε θιίκαθα bebop γηα παξάδεηγκα. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο θιίκαθεο είλαη: 

 

 Whole-tone
26

: εμαηνληθή ζπκκεηξηθή θιίκαθα πνπ απνηειείηαη απφ ζπλερήο 

ηφλνπο. Ζ ειιεληθή ηεο νλνκαζία ζχκθσλα κε ηνλ Ππξγηψηε (2003) είλαη 

«Οινηνληθή, ζπκκεηξηθή ηνπ Messiaen-1) 

 

 Chromatic: δσδεθάθζνγγε ζπκκεηξηθή θιίκαθα, πνπ απνηειείηαη απφ ζπλερή 

εκηηφληα. 

 

 Half-whole: νθηάθζνγγε ζπκκεηξηθή θιίκαθα, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ 

ελαιιαγή εκηηνλίσλ (half step) θαη ηφλσλ (Whole step). Ζ ειιεληθή ηεο 

νλνκαζία ζχκθσλα κε ηνλ Ππξγηψηε (2003), είλαη «Αληίζηξνθε ειαηησκέλε, 

Οθηαηνληθή Ζκηηνλίνπ – Σφλνπ, ζπκκεηξηθή Messiaen-2» 

                                                 

26
 ε φιεο ηηο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηείηαη πξψηα ε αγγιηθή ηνπο νλνκαζία, επεηδή έηζη ζπλεζίδεηαη λα 

ηηο νλνκάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη απηνζρεδηαζηέο αθφκε θαη ζηελ Διιάδα. 
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 Whole-half: νθηάθζνγγε ζπκκεηξηθή θιίκαθα, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ 

ελαιιαγή ηφλσλ θαη εκηηνλίσλ. Ζ ειιεληθή ηεο νλνκαζία ζχκθσλα κε ηνλ 

Ππξγηψηε (2003), είλαη «Διαηησκέλε, Οθηαηνληθή Σφλνπ – Ζκηηνλίνπ»  

 

 Diminished: Ζ ζπκκεηξηθή απηή θιίκαθα απνηειεί νπζηαζηηθά, αξπηζκφ ηεο 

ειαηησκέλεο ζπγρνξδίαο
27

. Ζ ειιεληθή ηεο νλνκαζία είλαη «Διαηησκέλε 

θιίκαθα» 

 

 Altered: 1 – b2 – b3 – b4 – b5 – b6 – b7  ή   Ζ – Σ – Ζ – Σ – Σ – Σ – Σ.   

Ζ ειιεληθή ηεο νλνκαζία ζχκθσλα κε ηνλ Ππξγηψηε (2003), είλαη 

«Τπεξινθξηθή ή Αιινησκέλε». 

 

 Bebob: νθηάθζνγγεο θιίκαθεο. Δκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη:  

 1, 2, 3, 4, 5, #5, 6, 7, 1 (Major
28

=Μείδνλα) 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7, 7, 1 (Dominant 7
th

=δεζπφδνπζα κεζ‟ εβδφκεο) 

 1, 2, b3, 3, 4, 5, 6, b7, 1 (Minor=Διάζζνλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 Με ηελ ίδηα ινγηθή θάζε αξπηζκφο ζπγρνξδίαο κπνξεί λα ζεσζεζεί σο ηξίθζνγγε, ηεηξάθζνγγε, 

πεληάθζνγγε, εμάθζνγγε ή επηάθζνγγε θιίκαθα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζπγρνξδίαο. 

28
 Ολνκαζίεο πνπ δίλνληαη ζηηο θιίκαθεο bebop, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα δηαζηεκάησλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Aebersold (2000). 
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3.7. ΟΙ ΤΓΦΟΡΔΙΕ ΣΟΝ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ 

3.6.1. ΦΗΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟΓΡΑΥΙΑ ΣΩΝ ΤΓΦΟΡΔΙΩΝ 

 Ζ ζεκεηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο νδεγνχο ησλ απηνζρεδηαζηψλ 

δηαθέξεη απφ ηελ θιαζζηθή δπηηθή ζεκεηνγξαθία θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα 

νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ λα θαηέρεη ηε ζεκεηνγξαθία απηή. 

 

Σςμβολιζμόρ ζςγσοπδιών:  

 

1
νο

 ηξόπνο ζπκβνιηζκνύ: Με λφηεο θαη ρσξίο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

 

2
νο

 ηξόπνο ζπκβνιηζκνύ: κε ρξήζε γξακκάησλ θαη αξηζκψλ.  

Σα εθηά πξψηα γξάκκαηα ηνπ αγγιηθνχ αιθάβεηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

νλνκαζία ηεο ζπγρνξδίαο κε βάζε ηελ ηνληθή ηεο. 

A=Λα,  B=η,  C=Νην,  D=Ρε,  E=Μη,  F=Φα,  G=νι 

Ζ ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ m πξνζδηνξίδεη αλ ε ζπγρνξδία είλαη κείδνλα ή ειάζζνλα
29

.  

C=Νην κείδνλα, Cm=Νην ειάζζνλα.  

Οη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη δεμηά απφ ην φλνκα ηεο ζπγρνξδίαο θαζνξίδνπλ  

αλ ε ζπγρνξδία είλαη ηεηξάθσλε, πεληάθσλε, εμάθσλε θ.ν.θ. θαη ηη  

πνηφηεηαο δηαζηήκαηα πεξηέρεη.  

C7=Νην κείδνλα κεζ‟ εβδφκεο – γηα κηθξή έβδνκε. 

Cmaj7=Νην κείδνλα κεγάιεο εβδφκεο. 

Παξάδεηγκα: 

 

 

 

                                                 

29
 ε νξηζκέλα βηβιία ε ειάζζνλα ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε έλα κείνλ (-) δηπιά απφ ην γξάκκα. Π.ρ. 

C
-
. Δπίζεο ε ειάζζνλα κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί κε κηθξφ γξάκκα ζε αληίζεζε κε ην θεθαιαίν ηεο 

κείδνλαο. Π.ρ. C = λην κείδνλα, c = λην ειάζζνλα 
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Επεμήγεζε ηωλ ππόινηπωλ ζπληνκνγξαθηώλ: 

 

 Suspended: αθνξά ηηο ζπγρνξδίεο πνπ έρνπλ θαζπζηέξεζε ηεο ηξίηεο. 

 Ζ Csus2 απνηειείηαη απφ ηηο λφηεο: λην-ξε-ζνι 

 Ζ Csus4 απνηειείηαη απφ ηηο λφηεο: λην-θα-ζνι 

 

 Aug/dim: απμεκέλε/ειαηησκέλε ζπγρνξδία. Απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο augmented= 

απμεκέλνο θαη diminished= ειαηησκέλνο. Πνιιέο θνξέο ε απμεκέλε ζπγρνξδία 

εκθαλίδεηαη έηζη: C+, ελψ ε ειαηησκέλε: C
○
. 

 

 Add9, add11, add13: ζεκαίλεη ηελ πξνζζήθε ηεο αλαθεξφκελεο βαζκίδαο ζηελ 

ηξίθσλε ζπγρνξδία ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ ελδηάκεζσλ θζφγγσλ. 

 Cadd9 – λην-κη-ζνι-ξε 

 Cadd11 – λην-κη-ζνι-θα 

 Cadd13 – λην-κη-ζνι-ια 

 

ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπγρνξδίεο. 

 

3.6.2. ΦΡΗΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΤΓΦΟΡΔΙΕ ΣΟΤ 

ΑΡΜΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπγρνξδίεο θαη νη 

θιίκαθεο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη ζηνλ Jazz
30

 απηνζρεδηαζκφ φπσο πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ Ππξγηψηε (2003), αιιά θαη απφ ηελ γξάθνπζα: 

 

 

 

 

 

                                                 

30
 Απηή ε ζπζρέηηζε αθνξά θαη ηα άιια είδε κνπζηθήο ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο απφ 

απηέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Blues ή ε Latin κνπζηθή. 
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Dominant7, (Μείδνλα κεζ’ εβδόκεο) Μημνιχδηνο, blues πεληαηνληθή, 

ειάζζνλα πεληαηνληθή, half-whole, 

whole-half, ρξσκαηηθή 

Dominant7b5, (Μείδνλα κεζ’ εβδόκεο 

θαη βεβαξπκέλε 5
ε
) 

Τπεξινθξηθή (Altered), Οινηνληθή 

Maj7, (Μείδνλα κεγάιεο έβδνκεο) Ηψληνο, Λχδηνο 

Maj6, (Μείδνλα κεγάιεο έθηεο) Ηψληνο, Λχδηνο, Μημνιχδηνο, Μείδνλα 

πεληαηνληθή. 

m7, (Ειάζζνλα κηθξήο έβδνκεο) Γψξηνο, Φξχγηνο, Αηφιηνο, Διάζζνλα 

Πεληαηνληθή, blues πεληαηνληθή, 

Dominant9 (Μείδνλα κεζ’ ελάηεο) Μημνιχδηνο, blues πεληαηνληθή, 

ειάζζνλα πεληαηνληθή, half-whole, 

whole-half, ρξσκαηηθή 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΑΚΑΛΟ 

ΚΑΙ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΑΘΗΣΗ. 

 

4.1.  ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θεσξεηηθά, ε απηνζρέδηα κνπζηθή δελ κπνξεί λα θξηζεί. χκθσλα κε ηνλ Smith: 

«Κάζε θνξά πνπ θάηη  απόιπηα κνλαδηθό θαη αζύγθξηην δεκηνπξγείηαη, 

θπζηνινγηθά θέξεη ηνπο δηθνύο ηνπο θαλόλεο θαηαλόεζεο, εξκελείαο θαη 

εθθξαζηηθήο ηέρλεο.» (Smith, 1981, ζει.34). 

 

 Έλαο απφ ηνπο πνιινχο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα θξηζεί έλαο απηνζρεδηαζκφο 

κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα είλαη ε επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

κνπζηθφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, φπσο είλαη νη αθξναηέο, ν πεξηβάιισλ ρψξνο, ε 

ζεξκνθξαζία ή ε δεδνκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή (Smith, 1981).  

 Παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ θάπνηα θνηλψο απνδεθηά θξηηήξηα ηα νπνία 

θαζηζηνχλ έλαλ απηνζρεδηαζκφ επηηπρεκέλν. χκθσλα κε ηνλ Riley (2005), γηα λα 

ζεσξεζεί αμηνκλεκφλεπηνο έλαο απηνζρεδηαζκφο πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα θαη 

«ζηπι». Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ξπζκηθήο πνηθηιίαο, ηηο 

δηαβαζκίζεηο ηεο έληαζεο, ηε πνηφηεηα ηεο κεισδηθήο γξακκήο φζνλ αθνξά ηελ 

επηινγή δηαζηεκάησλ θαη ηε εχζηνρε ρξήζε ηερληθψλ. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

έλδεημεο πνηφηεηαο είλαη ε ηζνξξνπία φισλ απηψλ ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ. «Ζ 

κνπζηθή είλαη ε ηέρλε ηεο επηινγήο κεισδηθψλ ζηνηρείσλ, φρη ε αλαπαξαγσγή φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θζφγγσλ.» (Riley, 2005, ζει. 23) 

 πσο ιέλε πνιινί απηνζρεδηαζηέο: "Γελ ππάξρνπλ ιάζνο λφηεο. Τπάξρνπλ 

κφλν άζηνρεο ιχζεηο δηαθσληψλ." (Azzara, 1999). Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

θξάζε «δελ ππάξρνπλ ιάζνο λφηεο» ζεκαίλεη ηελ ζπλεηδεηή απφθιηζε ηνπ καζεηή 

απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο, ιφγσ πείξαο 

θαη πξνζσπηθήο επηινγήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ έλαο καζεηήο δελ έρεη 

θαηαλνήζεη ηελ δνκή ηνπ θνκκαηηνχ πάλσ ζην νπνίν απηνζρεδηάδεη, αθφκα θαη νη 

λφηεο κηαο πεληαηνληθήο θιίκαθαο κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ «ιάζνο». Δθεί ζηεξίδεηαη 

ε δεχηεξε πξφηαζε απηήο ηεο δήισζεο, θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη παξ' φιν 

πνπ ν απηνζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζε ειεχζεξε απηνέθθξαζε, ππάξρνπλ νξηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί θαη θαλφλεο. Βαζηδφκελνο ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο, ν Azzara, 
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παξνπζηάδεη θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ απφ ην 

δάζθαιν αιιά θαη ηνλ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν απηνζρεδηαζκφο. Σν 

πξψην θξηηήξην αθνξά ηελ κνηηβηθή αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε. Έλαο θαιφο 

απηνζρεδηαζκφο ινηπφλ πξέπεη λα πεξηέρεη, έλα ή πεξηζζφηεξα κνηίβα, ηα νπνία λα 

επαλεκθαλίδνληαη, λα παξαιιάζζνληαη ξπζκηθά ή/θαη κεισδηθά θαη λα 

αλαπηχζζνληαη κε φπνην ηξφπν είλαη δπλαηφλ. Σν δεχηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην, είλαη ε εχζηνρε ρξήζε ηεο παχζεο. Πνιινί καζεηέο, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλ ηελ ηάζε λα παίδνπλ αζηακάηεηα λφηεο, ρσξίο λα 

αθνχλ πξαγκαηηθά απηφ πνπ παίδνπλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεηξακαηηθφ 

ραξαθηήξα απηήο ηεο πξψηεο θάζεο θαη ζηελ ηδηφηεηα ησλ πεληαηνληθψλ θιηκάθσλ 

λα αθνχγνληαη εχερα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεη ν εθηειεζηήο ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα. Έηζη, ε θαηαλφεζε θαη ζσζηή ρξήζε ησλ παχζεσλ είλαη έλα ζεκάδη 

εμέιημεο ηεο απηνζρεδηαζηηθήο ζθέςεο ελφο κνπζηθνχ. Σν ηξίην θξηηήξην είλαη ε 

επίδεημε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ χθνπο αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο θαη ηα 

πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο. Σν ηέηαξην θξηηήξην αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ζηηγκψλ έληαζεο θαη ραιάξσζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο δηαθσλίαο θαη ηεο ιχζεο θαζψο θαη κέζσ ηεο ξπζκηθήο, 

κεισδηθήο θαη αξκνληθήο ππθλφηεηαο θαη πνηθηιίαο. Σέινο, σο πέκπην θξηηήξην ν 

Azzara αλαθέξεη ηελ παξαιιαγή κνηίβσλ θαη ηελ ρξήζε δηαθνζκεηηθψλ θζφγγσλ. 

Απηφ ην θξηηήξην φπσο θαη ην πξψην, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγεζεί 

ε ηθαλφηεηα ηνπ απηνζρεδηαζηή λα αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

παξνπζίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο ζηελ κνπζηθή πξάμε. Σα πέληε απηά 

θξηηήξηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ ζε φζα πεξηζζφηεξα είδε κνπζηθήο είλαη 

δπλαηφλ. 

 

4.2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 

ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ. 

 χκθσλα κε ηνπο Hickey θαη Webster (2001), ην απνηέιεζκα κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη δεκηνπξγηθφ αλ είλαη πξσηφηππν θαη πνιχηηκν ή 

επράξηζην. Οη φξνη “πξσηφηππν” θαη “πνιχηηκν”, ζρεηίδνληαη πάληα κε ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δξαζηεξηφηεηα. Έλα κνπζηθφ δεκηνπξγηθφ 

πξντφλ, θξίλεηαη ζπγθξηλφκελν κε αληίζηνηρα πξντφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππφ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο απφ θάπνηνλ άιινλ. Ζ πξσηνηππία δελ έρεη ηελ ίδηα αμία αλ δελ έρεη 
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πξνθχςεη απφ πξφζεζε. Ο Brophy (2001), ζέηεη θάπνηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ελφο δεκηνπξγηθνχ πξντφληνο: 

 Μεισδία: έθθξαζε, ρξήζε κεισδηθψλ κνηίβσλ, επαλάιεςή ηνπο, ρξήζε 

θιίκαθαο. 

 Ρπζκφο: κέηξν, ξπζκηθέο αμίεο θαη παχζεηο, ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κνηίβα θαη 

επαλάιεςε. 

 Γνκή: θφξκα, ρξήζε αληίζεησλ ηκεκάησλ, θξάζεηο, πηψζεηο. 

 Θεσξία: θιίκαθα, ηνληθφ χςνο, αξκνληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ζεκεηνγξαθία. 

 Αηζζεηηθέο επηινγέο: ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζπλαίζζεκα, δηάζεζε. 

Υξήζε δπλακηθήο, άξζξσζε, legato, staccato.  

 

πλνςίδνληαο κε γεληθφηεξεο έλλνηεο ην λφεκα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, ν Kane 

(2007) παξαζέηεη ηξεηο παξακέηξνπο νη νπνίεο πξνζδίδνπλ ζε έλαλ απηνζρεδηαζκφ 

λφεκα: 

 Ζ ρξήζε ηδησκάησλ πνπ αλαδεηθλχεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε είδνπο 

κνπζηθήο. 

 Ζ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο θξάζεο. Ζ αξρή θαη ην ηέινο θάζε απηνζρέδηαο 

θξάζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ δνκή ηνπ ππνβάζξνπ. 

 Ζ πξνζσπηθή πξφζεζε, πνπ δίλεη λφεκα ζηηο λφηεο. Ζ ρξήζε δειαδή ηεο 

κνπζηθήο ζαλ γιψζζα. 

 

4.3.  ΣΟ ΡΙΚΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΜΟ 

 χκθσλα κε ηνλ Riley (2005), έλαο απηνζρεδηαζηήο πξέπεη ηελ ψξα πνπ 

απηνζρεδηάδεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα φξηά ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ηνπ. Άιισζηε, αθφκα θαη κηα απιή 

κεισδία φηαλ εθηειείηαη κε απηνπεπνίζεζε θαη άλεζε, ραίξεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο 

απφ ηνλ αθξναηή απφ έλα κεισδηθφ πέξαζκα ην νπνίν μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ 

εθηειεζηή θαη κεηαθέξεη φιε ηελ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ππέξβαζε.     

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη έλαο ελδηαθέξνλ 

απηνζρεδηαζκφο δελ απνηειείηαη απαξαίηεηα απφ πνιιέο, γξήγνξεο λφηεο, φπσο 

αληίζηνηρα έλα ελδηαθέξνλ κνπζηθφ έξγν δελ έρεη απαξαίηεηα γξήγνξν tempo ή 

αξκνληθφ ξπζκφ.  
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 πλερίδνληαο ζην ίδην πλεχκα, ν Riley πξνηείλεη ζηνλ απηνζρεδηαζηή λα κελ 

ιεηηνπξγεί βεβηαζκέλα, αιιά λα παίξλεη φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη αλάκεζα ζηηο θξάζεηο 

ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ζθεθηεί ηελ επφκελε θίλεζή ηνπ. Έηζη ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αθνχεη πξαγκαηηθά φ, ηη παίδεη, θάηη πνπ νδεγεί ζε νπζηαζηηθή 

βειηίσζε. Ζ ηδέα απηή πεξί δηαηήξεζεο ησλ νξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαη φζσλ αθνξά ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ηερληθήο αξηηφηεηαο, κηαο θαη ν απηνζρεδηαζηήο είλαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγφο θαη 

εθηειεζηήο ηεο ηδέαο ηνπ. Πξέπεη ινηπφλ λα ππνζηεξίδεη εμίζνπ ηνπο δχν ξφινπο 

ηνπ. Ο Riley ηειεηψλεη ηε ζεηξά ησλ πξνηάζεψλ ηνπ ιέγνληαο φηη ν απηνζρεδηαζηήο 

πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ ξνή ηεο κνπζηθήο θαη λα δξα σο κέξνο ελφο ζπλφινπ, 

θάλνληαο ην θάζε ηη λα κνηάδεη αβίαζην θαη απζφξκεην αθφκε θαη αλ δελ είλαη. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ ν απηνζρεδηαζηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειίζζεηαη. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη ηνλ απηνζρεδηαζκφ ηνπ ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα πνπ αληηκεησπίδεη ηελ θάζε ζηηγκή, λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αξρηθή 

ηνπ ζθέςε αλ απηή δελ νδεγεί ζην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί θαη επηπιένλ λα είλαη ζε 

ζέζε λα «μεγειάζεη» ηνλ αθξναηή, εμάγνληαο ζηαδηαθά ηδέεο πνπ δελ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη αληηθαζηζηψληαο ηεο κε θαηλνχξηεο.  

 Ζ αληίζεηε άπνςε, ππνζηεξίδεη φηη αλ δελ πξνζπαζήζεη θαλείο λα ππεξβεί ηα 

φξηά ηνπ δελ ζα κπνξέζεη λα ηα εμειίμεη. Ίζσο ε αιήζεηα λα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε 

κέζε. Δίλαη ζεκαληηθή θαηάθηεζε γηα έλαλ άλζξσπν λα έρεη γλψζε ησλ νξίσλ ηνπ. 

εκαληηθή θαηάθηεζε είλαη επίζεο ε απηνπεπνίζεζε λα κπνξεί θαλείο λα ηνικάεη λα 

ππεξβεί ηα φξηά ηνπ. Οη δχν απηέο αληηθξνπφκελεο, θαηλνκεληθά απφςεηο νπζηαζηηθά 

ζεκαίλνπλ ηελ ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη ηελ 

ηφικε γηα πεηξακαηηζκφ κε άγλσζηεο δπλαηφηεηεο. (Blaker, 2003). Πεξί ηνπ ζέκαηνο 

απηνγλσζίαο θαη απηνπεπνίζεζεο ν Argell (2008) πξνηείλεη, ίζσο ραξηηνινγψληαο, 

δχν θαλφλεο απηνζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη απνδίδνπλ ην λφεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ ιήςε ξίζθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ: 

 «Καλόλαο απηνζρεδηαζκνύ Νν.1: πάληα λα κέλεηε ζηελ αζθαιή θαηάζηαζε  

 όπνπ όια είλαη ήξεκα θαη ππό έιεγρν. Παίμηε κόλν όηη κπνξείηε.  

 Καλόλαο απηνζρεδηαζκνύ Νν.2: ζπάζηε ηνλ πξώην θαλόλα όζν πην ζπρλά 

 κπνξείηε.» (Argell, 2008, ζει. 45) 
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 4.4.  Η ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΜΗΗ ΑΛΛΩΝ ΑΤΣΟΦΕΔΙΑΣΩΝ 

 χκθσλα κε ηνλ Knox (2004), ε κειέηε ησλ solos ελφο βηξηνπφδνπ 

απηνζρεδηαζηή είλαη κηα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμέιημε 

ελφο λένπ απηνζρεδηαζηή. Ο Davison (2010), παξαζέηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

ηελ παηδαγσγηθή  (Aebersold, 1992, Steinel, 1995, Azzara & Grunow, 2005) αιιά 

θαη ηελ εξεπλεηηθή (Bitz, 1998, Laughlin, 2001, Madura, 1996, May, 2003, Parchey, 

1973) βηβιηνγξαθία πεξί απηνζρεδηαζκνχ, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε κίκεζε είλαη 

ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ πνξεία ελφο απηνζρεδηαζηή. Ωζηφζν, ε αληηγξαθή ελφο 

απηνζρεδηαζκνχ είλαη ζαλ ηδέα ηειείσο αληίζεηε κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Κάλνληαο 

φκσο έλαλ αθφκε παξαιιειηζκφ κε ηε γιψζζα φκσο, ε νπζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο γίλεηαη πξνθαλήο. Ζ κίκεζε είλαη ην πξψην ζηάδην εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. 

χκθσλα κε ηελ Steele (2004), νη ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

κνπζηθήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο γιψζζαο ζαλ δεχηεξε γιψζζα είλαη νη εμήο: 

1. Μίκεζε. 

2. Αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. 

3. Καηαλφεζε ηεο ζχληαμεο ηεο γιψζζαο. 

4. Δμαηνκίθεπζε ηνπ ιφγνπ. 

 

 Κάζε άλζξσπνο, ινηπφλ εμαζθψληαο ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα απνθηά έλαλ 

κνλαδηθφ ηξφπν έθθξαζεο φηαλ κηιάεη, απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αληίιεςεο 

γηα ηε γιψζζα θαη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη, ν 

ηξφπνο έθθξαζεο ησλ γνληψλ ηνπ, ησλ δαζθάισλ ηνπ, αιιά θαη νη επηξξνέο πνπ 

δέρεηαη δηαβάδνληαο ινγνηερλία θαη πνίεζε, είλαη παξάκεηξνη πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ ιφγν. 

 Ζ αληηζηνηρία κε ηνλ κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζαθήο. Ο πην άκεζνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα εκπινπηίζεη θαλείο ην κνπζηθφ 

ηνπ ιεμηιφγην είλαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ. (Campbell, ζην 

Solis & Nettl, 2009) Ο καζεηήο ινηπφλ πξνζπαζψληαο λα αλαπαξάγεη αθξηβψο ην 

solo ελφο άιινπ απηνζρεδηαζηή, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα απνθσδηθνπνηήζεη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ αιιά θαη λα θαηαθηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ. Έηζη, ηξνθνδνηείηαη κε 

εθθξαζηηθφ πιηθφ (Harckert, 2001) θαη ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ ηερληθή ηνπ 

ηθαλφηεηα. 
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 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε αληηγξαθή, 

αθνξά κφλν ηελ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο. Πξέπεη λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ απφ 

ηνλ καζεηή φηη, ε κίκεζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε. 

Γελ είλαη ιίγνη νη απηνζρεδηαζηέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ απιψο θαηαθέξεη 

λα αληηγξάςνπλ ηελ απηνζρεδηαζηηθή ηερληθή θάπνηνπ κεγάινπ βηξηνπφδνπ 

«κπινθάξνληαο», ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή έθθξαζε. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 Ο απηνζρεδηαζκφο, είλαη έλαο ηξφπνο πξνζσπηθήο έθθξαζεο, γη‟ απηφ είλαη κηα 

κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα έπξεπε, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο ηνπ 

παξφληνο θεηκέλνπ, καδί κε ηε ζχλζεζε, λα εκπεξηέρεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη δχν απηνί «αληίζεηνη 

πφινη» ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, δελ παχνπλ λα απνηεινχλ κέζα έθθξαζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε, θαλέλαο απφ 

ηνπο κεγάινπο ζπλζέηεο δελ δηάιεμε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν δξφκνπο. Γηαηί άιισζηε 

λα ην θάλεη, αθνχ ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο κνπζηθήο νινθιήξσζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 Ζ εξγαζία απηή, δελ έρεη ζε θακία πεξίπησζε πξφζεζε λα κεηψζεη ηελ αμία ηεο 

εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο κέζσ ησλ έξγσλ ησλ κεγάισλ ζπλζεηψλ. Αληίζεηα 

ππνζηεξίδεηαη αθξάδαληα ε άπνςε φηη αλ έλαο κνπζηθφο δελ πεξάζεη απφ ην ζηάδην 

ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο κειέηεο, θαη ηεο εθηέιεζεο θιαζζηθήο κνπζηθήο δελ 

κπνξεί λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλνο. Ωζηφζν δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη 

νινθιεξσκέλνο αλ δελ είλαη επίζεο ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ε κνπζηθή πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζθαηξηθά, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ρξφληα ησλ 

κνπζηθψλ ζπνπδψλ. Ζ εμεηδίθεπζε κπνξεί λα επηδησρζεί αξγφηεξα, φηαλ ζα είλαη 

πξαγκαηηθά πξντφλ «ειεχζεξεο βνχιεζεο». Μέρξη ηφηε ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

εθηίζεηαη ζε θάζε είδνπο κνπζηθή δεκηνπξγία θαη ζε φζεο πεξηζζφηεξεο κνπζηθέο 

παξαδφζεηο είλαη δπλαηφλ, γηα λα ιάβεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φια ηα εθφδηα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ραξάμεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν. 

 Ο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί αλακθίβνια έλα ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δσή ελφο 

κνπζηθνχ αιιά φπσο θάζε άιιν κνπζηθφ επίηεπγκα δελ πξνθχπηεη «ελ κηα λπθηί». 

Γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνζρεδηαζηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη πξνζπάζεηα, 

εμάζθεζε θαη αθνζίσζε. ηε δηαδξνκή πξνο ηνλ απηνζρεδηαζκφ ην ζπλαίζζεκα ηεο 

έιιεηςεο έκπλεπζεο θαη νη ζηηγκέο φπνπ ηίπνηε δελ κπνξεί λα ηεζεί ππφ έιεγρν θαη 

φια «θαηαξξένπλ», είλαη αλαπφθεπθηε πξαγκαηηθφηεηα. πσο φκσο ιέεη θαη ν Riley 

(2005, ζει. 24): «Πνηνο κπνξεί λα κάζεη λα πεξπαηάεη, θαζηζκέλνο ζην πάησκα;».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Οη ηξόπνη θαη νη νπιηζκνί ηνπο 

ηαλ πξνθχπηνπλ δηπινί νπιηζκνί νη ηξφπνη πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη. 

 ΝΤΟb ΝΤΟ ΝΤΟ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Δώπιορ Εναρμόνιση με Σι Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# 

Φπύγιορ Εναρμόνιση με Σι Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# 

Λύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Ρεb 

Μιξολύδιορ Εναρμόνιση με Σι Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 

Αιόλιορ Εναρμόνιση με Σι Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Σι Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# 

 

 ΡΕb ΡΕ ΡΕ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# Εναρμόνιση με Μιb 

Δώπιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Φπύγιορ Εναρμόνιση με Ντο# Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# 

Λύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# Εναρμόνιση με Μιb 

Μιξολύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Μιb 

Αιόλιορ Εναρμόνιση με Ντο# Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Ντο# Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# 

 

 ΜΙb ΜΙ ΜΙ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# Εναρμόνιση με Φα 

Δώπιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# Εναρμόνιση με Φα 

Φπύγιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Λύδιορ Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# Εναρμόνιση με Φα 

Μιξολύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# Εναρμόνιση με Φα 

Αιόλιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Φα 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Ρε# Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 
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 ΦΑb ΦΑ ΦΑ# 

Ιώνιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 

Δώπιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# 

Φπύγιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# 

Λύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Μιξολύδιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# 

Αιολιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Μι Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# 

 

 ΣΟΛb ΣΟΛ ΣΟΛ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Λαb 

Δώπιορ Εναρμόνιση με Φα# Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 

Φπύγιορ Εναρμόνιση με Φα# Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# 

Λύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# Εναρμόνιση με Λαb 

Μιξολύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Αιολιορ Εναρμόνιση με Φα# Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Φα# Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# 

 

 

 

 

 ΛΑb ΛΑ ΛΑ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# Εναρμόνιση με Σιb 

Δώπιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Σιb 

Φπύγιορ Εναρμόνιση με Σολ# Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# 

Λύδιορ Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# Εναρμόνιση με Σιb 

Μιξολύδιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# Εναρμόνιση με Σιb 

Αιολιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 

Λόκπιορ Εναρμόνιση με Σολ# Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# 

 ΣΙb ΣΙ ΣΙ# 

Ιώνιορ Σιb,Mιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα# Εναρμόνιση με Ντο 

Δώπιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb Φα#,Ντο#,Σολ# Εναρμόνιση με Ντο 

Φπύγιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb Φα# Εναρμόνιση με Ντο 

Λύδιορ Σιb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι# Εναρμόνιση με Ντο 

Μιξολύδιορ Σιb,Mιb,Λαb Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε# Εναρμόνιση με Ντο 

Αιολιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb Φα#,Ντο# Εναρμόνιση με Ντο 

Λόκπιορ Σιb,Mιb,Λαb,Ρεb,Σολb,Ντοb,Φαb - Φα#,Ντο#,Σολ#,Ρε#,Λα#,Μι#,Σι# 
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Οη ζεκαληηθόηεξεο (ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο) θιίκαθεο αλαιπηηθά 

 

πκβνιηζκφο κε ηελ θιαζηθή ζεκεηνγξαθία = εκ. 

Αξηζκεηηθφο ζπκβνιηζκφο = Αξ. 

Γηαζηεκαηηθφο ζπκβνιηζκφο = Γηαζη. 

Μείδνλα/Ιώληνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1             2            3            4            5            6             7            8 

Δηαζη.                Σ           Σ            Ζ            Σ            Σ            Σ            Ζ 

 

Δώξηνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1             2          b 3           4             5            6           b7            8 

Δηαζη.                Σ            Ζ             Σ            Σ            Σ          Ζ             Σ              

 

Φξύγηνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1           b2          b 3            4            5          b 6          b7            8 

Δηαζη.              Ζ             Σ             Σ            Σ           Ζ            Σ             Σ              

 

Λύδηνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1            2            3           #4            5            6             7             8 

Δηαζη.                Σ            Σ           Ζ             Σ           Σ             Σ           Ζ 

 

Μημνιύδηνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1            2            3            4             5            6           b7            8 

Δηαζη.               Σ             Σ           Ζ            Σ             Σ           Ζ             Σ  
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Αηόιηνο Τξόπνο/Φπζηθή Ειάζζνλα 

Σεκ. 

 

Αξ.        1            2            b3            4            5          b6           b7            8 

Δηαζη.                Σ             Ζ             Σ             Σ             Ζ               Σ            Σα 

 

Λόθξηνο Τξόπνο 

Σεκ. 

 

Αξ.        1           b2           b3            4           b5          b6           b7           8 

Δηαζη.                Ζ           Σ            Σ             Ζ            Σ           Σ             T 

 

Aξκνληθή Ειάζζνλα 

Σεκ. 

 

Αξ.        1             2           b3           4              5          b6            7            8 

Δηαζη.                Σ           Ζ            Σ             Σ             Σ          3Ζ          Ζ 

 

Μειωδηθή Ειάζζνλα 

Σεκ. 

 

Αξ.       1      2      b3      4       5       6       7       8     b7     b6       5      4      b3       2      1 

Δηαζη.         Σ     Ζ       Σ      Σ       T      Σ     H      T       T     H     T      T     H      T 

 

Μείδνλα Πεληαηνληθή 

Σεκ. 

 

Αξ.        1                  2                 3                 4                 5                 8 

Δηαζη.                  Σ                 Σ               3
ε
 κ.               Σ              3

ε
 κ.                    
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Ειάζζνλα Πεληαηνληθή 

Σεκ. 

 

Αξ.        1                 b3               4                  5                b7                 8 

Δηαζη.                3
ε
 κ.              Σ                Σ               3

ε
 κ.                 T    

 

Blues Πεληαηνληθή 

Σεκ. 

 

Αξ.       1               b3             4             (#4)
31

         5             b7              8 

Δηαζη.               3
ε
 κ.             Σ               Ζ                Ζ            3

ε
 κ.              Σα 

 

Φξωκαηηθή  

Σεκ. 

 

Αξ.       1      #1        2      #2       3        4      #4       5      #5        6     #6        7        8 

Δηαζη.           Ζ       Ζ      Ζ       Ζ       Ζ      Ζ        Ζ       Ζ        Ζ      Ζ       Ζ        Ζ 

 

Οινηνληθή  

Σεκ. 

 

Αξ.          1                2                3             #4                #5               #6                  8 

Δηαζη.                   Σ                 Σ                 Σ                 Σ                 Σ                   Σ  

 

Half-Whole 

Σεκ. 

 

Αξ.          1          b2         b3            3           #4           5            6           b7              8 

Δηαζη.                Ζ           Σ           Ζ           Σ            H           T          Ζ              T 

 

 

 

 

                                                 

31
 Blue note 
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Whole-Half 

Σεκ. 

 

Αξ.         1           2           b3           4          b5          b6            6            7            8 

Δηαζη. T         Ζ           Σ           Ζ           Σ            H           T          Ζ              T 

 

Ειαηηωκέλε/Diminished  

Σεκ. 

 

Αξ.          1                     b 3                    b5                       6                       8 

Δηαζη.                3
ε
 κ.                       3

ε
 κ.         2ε

 απμ. (3
ε
 κ.)            3

ε
 κ. 

 

Αιινηωκέλε/Altered ή Superlocrian/Υπεξινθξηθή 

Σεκ. 

 

Αξ.         1            b2           b3            b4            b5           b6             b7             8 

Δηαζη.                Σ             Ζ             Σ             Σ             Σ            3Ζ             Ζ 

 

Bebop Major 

Σεκ. 

 

Αξ.         1            2            3             4           5          #5            6            7            8 

Δηαζη.                Σ             T           H           Σ          H           Ζ            T           Ζ 

 

Bebop Dominant 7
th

  

Σεκ. 

 

Αξ.         1            2            3            4            5            6          b7           7             8 

Δηαζη.                Σ             T          H           Σ          T           Ζ            H           Ζ 

 

Bebop Minor 

Σεκ. 

 

Αξ.         1            2          b3           3            4            5           6            b7           8 

Δηαζη.                Σ           Ζ             H           H          Σ           T            Ζ             T 
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Αξκνληθέο αθνινπζίεο γηα απηνζρεδηαζκό κε κηα λόηα 

Αλ ε λφηα πνπ επηιερζεί είλαη γηα παξάδεηγκα ε Μη θάπνηεο πηζαλέο ζπγρνξδίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην δάζθαιν είλαη νη εμήο: 

| Am | C | E7 | 

| C | Am | C | 

| Am | G | F | E | 

| E7 | A7 | 

| Em | C | Am |   

 

 

Γηα απηνζρεδηαζκό κε ηε θωλή κε θύξηεο βαζκίδεο ζε κείδνλα ή ειάζζνλα 

ηνληθόηεηα 

| I | V | I |   

| I | IV | I | V | I |   

| I | V | I | IV | V | I | 

| I | V7 | I |   

| I7 | IV7 | I7 | V7 | I7 |   

| I7 | V9 | I7 | IV9 | V9 | I7 |  

Δξαζηεξηόηεηα ξπζκηθήο παξαιιαγήο  

Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ 

Πξσηφηππν 

 

 

Ρπζκηθή παξαιιαγή Νν.1 

 

 

Ρπζκηθή παξαιιαγή Νν.2 

 

 



 

104 

 

Μεισδηθή παξαιιαγή Νν.1 

 

 

Μεισδηθή παξαιιαγή Νν.2 

 

πλδπαζκφο ησλ δχν εηδψλ παξαιιαγήο 

 

 

 

 

Μηθξέο κειωδίεο γηα ρξήζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο παξαιιαγήο 

 

Can-Can 

 

 

Δπεξάζακε φκνξθα 

 

 

Greensleeves 

 

 

Happy Birthday to you 
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Να Εήζεηο 

 

 

Ωδή ζηε Υαξά 

 

 

Σν θαξλαβάιη ηεο βελεηίαο 

 

 

Σξίγσλα Κάιαληα 

 

 

Δξαζηεξηόηεηα κε ηελ ηερληθή Scat 

“Mahna Mahna” 
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Παξάδεηγκα απηνζρεδηαζηηθνύ Rondo 

 

 

 

Παξάδεηγκα δξαζηεξηόηεηα ζπκπιήξωζεο θελώλ 
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Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπγρνξδίεο 

Σπγρνξδία Δηαζηήκαηα Νόηεο Όλνκα 

C 1-3-5 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ Μείδνλα 

Cm 1-b3-5 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ Διάζζνλα 

C+ 1-3-#5 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ# Απμεκέλε 

C+7 1-3-#5-b7 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ#-Ηb Απμεκέλε κεζ‟7
εο

 

C
○
 1-b3-b5 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛb Διαηησκέλε 

C
○
7 1-b3-b5-b7 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛb-Ηb Διαηησκέλε κεζ‟7

εο
 

Cdim 1-b3-b5-bb7 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛb-Ηbb Διαηησκέλε κε 

ειαηησκέλε 7
ε
 

(Diminuita) 

Csus2 1-2-5 ΝΣΟ-ΡΔ-ΟΛ Με θαζπζηέξεζε 2
εο

 

Csus4 1-4-5 ΝΣΟ-ΦΑ-ΟΛ Με θαζπζηέξεζε 4
εο

 

Cadd9 1-3-5-9 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-ΡΔ Μείδνλα κε πξνζζήθε 

ηεο 9
εο

 

Cm(add9) 1-b3-5-9 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-ΡΔ Διάζζνλα κε 

πξνζζήθε ηεο 9
εο

 

Cadd11 1-3-5-11 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-ΦΑ Μείδνλα κε πξνζζήθε 

ηεο 11
εο

 

Cm(add11) 1-b3-5-11 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-ΦΑ Διάζζνλα κε 

πξνζζήθε ηεο 11
εο

 

Cadd13 1-3-5-13 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-ΛΑ Μείδνλα κε πξνζζήθε 

ηεο 13
εο

 

Cm(add13) 1-b3-5-13 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-ΛΑ Διάζζνλα κε 

πξνζζήθε ηεο 13
εο

 

C5 1-5 ΝΣΟ-ΟΛ Πέκπηεο 

C6 1-3-5-6 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-ΛΑ
32

 Μείδνλα έθηεο 

Cm6 1-b3-5-6 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-ΛΑ Διάζζνλα έθηεο 

C6(add9) 1-3-5-6-9 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-ΛΑ-ΡΔ Μείδνλα έθηεο κε 

πξνζζήθε ηεο 9
εο

 

Cm6(add9) 1-b3-5-6-9 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-ΛΑ-ΡΔ Διάζζνλα έθηεο κε 

                                                 

32
 Ζ δηαθνξά ηεο C6, Cadd13 είλαη φηη ζπλήζσο ζηε add13, ε 13

ε
, ην Λα δειαδή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, παίδεηαη πξαγκαηηθά ζε απφζηαζε 13
εο

 απφ ηελ ηνληθή, ελψ ζηελ C6 ην Λα εκθαλίδεηαη 

νπνπδήπνηε. Απηφο ν θαλφλαο δελ ηζρχεη πάληα, κε απνηέιεζκα νη δχν ζπγρνξδίεο λα έρνπλ αθξηβψο 

ην ίδην άθνπζκα θαη ξφιν κέζα ζηελ αιιεινπρία. 
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πξνζζήθε ηεο 9
εο

 

C7 1-3-5-b7 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Ηb Μείδνλα κεζ‟ 7
εο

 

Cm7 1-b3-5-b7 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-Ηb Διάζζνλα κεζ‟ 7
εο

 

Cmaj7 1-3-5-7 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Η Μείδνλα κεγάιεο 7
εο

 

Cm(maj7) 1-b3-5-7 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-Η Διάζζνλα κεγάιεο 7
εο

 

C7(b5) 1-3-b5-b7 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛb-Ηb Μείδνλα κεζ‟ 7
εο 

θαη 

βεβαξπκέλε 5
ε
 

C7(b9) 1-3-5-b7-b9 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Ηb-ΡΔb Μείδνλα κεζ‟ 7
εο 

θαη 

βεβαξπκέλε 9
ε
 

C9 1-3-5-b7-9 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Ηb-ΡΔ Μείδνλα κεζ‟ 9
εο

 

Cmaj9 1-3-5-7-9 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Η-ΡΔ Μείδνλα κεγάιεο 7
εο

 

κεζ‟ 9
εο

 

Cm9 1-b3-5-b7-9 ΝΣΟ-ΜΗb-ΟΛ-Ηb-ΡΔ Διάζζνλα κεζ‟ 9
εο

 

C11 1-3-5-b7-9-11 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Ηb-ΡΔ-ΦΑ Μείδνλα κεζ‟ 11
εο

 

C13 1-3-5-b7-9-11-13 ΝΣΟ-ΜΗ-ΟΛ-Ηb-ΡΔ-ΦΑ-ΛΑ Μείδνλα κε 13
ε
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Τύπνη swing 

Ο φξνο swing ζεκαίλεη γεληθά ηελ εθηέιεζε ησλ δχν νγδφσλ ελφο ρξφλνπ, κε 

άληζε θαηαλνκή. Αλάινγα κε ην είδνο κνπζηθήο ή κε ην χθνο ηνπ θάζε θνκκαηηνχ 

ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ swing ξπζκηθνχ. 

(http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz) 

 

1. Καλνληθά φγδνα (Straight eights) 

 

 

2. Swing ή Shuffle: ζεκεηνγξαθηθά δελ κπνξεί λα απνδνζεί αθξηβψο ν ηχπνο απηφο. 

Ζ αλαινγία κε ηελ νπνία ρσξίδνληαη ηα δχν φγδνα κέζα ζην ρξφλν είλαη πεξίπνπ 

3:2 (http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz). Θα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο πεληάερν ρσξηζκέλν ζε ηέηαξην παξεζηηγκέλν θαη φγδνν, αιιά 

θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη κε αθξίβεηα. Γηα απηφ ην ιφγν ε ζεκεηνγξαθία παξακέλεη 

ίδηα κε απηήλ ησλ θαλνληθψλ νγδφσλ. 

 

 

 

3. Medium Swing ή Medium Shuffle: ε απηφλ ην ηχπν Swing ε αλαινγία είλαη 2:1 

(http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz).  

Οη δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ κπνξεί λα γξαθηεί θαη λα εθηειεζηεί απηφο ν 

ηχπνο είλαη νη εμήο: 

 

 

 

 

 

4. Hard Swing ή Hard Shuffle: ε απηφλ ην ηχπν Swing ε αλαινγία είλαη 3:1. πσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηνπ, απηνχ ηνπ είδνπο ην swing είλαη αξθεηά ζθιεξφ 

θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζπρλά, αθνχ ε αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ δελ απνδίδεη, 

απηή ηελ «ειεπζεξία», πνπ επηζπκείηαη ζηελ jazz θαη ζηε blues κνπζηθή. 

http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz
http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz
http://www.jazzinamerica.org/JazzResources/Glossary/q/zz
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πλήζσο ηα βηβιία πνπ ζέινπλ λα ππνδείμνπλ έλαλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο 

γξάθνπλ θαλνληθά ηα φγδνα, θαη θέξνπλ κηα ζεκείσζε ζηελ αξρή ηνπο, ε νπνία είηε 

ππνδεηθλχεη ηνλ αθξηβή ηχπν swing π.ρ. eaa z=[ep  ]r,  είηε απιψο αλαθέξεη “swing” ή 

“swing feel”. 

 

Η δηαθνξά Arpeggio θαη αξπηζκνύ 

Αξπηζκφο ή άξπηζκα, ζηελ θηζάξα νλνκάδεηαη ζπλήζσο έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο «νξηδφληηαο» εθηέιεζεο ηεο ζπγρνξδίαο, πνπ εθηειείηαη κε ζπγθεθξηκέλε 

δαρηπινζεζία ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ ελψ ην αξηζηεξφ ρέξη θξαηάεη ηε ζπγρνξδία απηή 

ζηαζεξά. Έηζη νη λφηεο ηεο ζπγρνξδίαο παξφιν πνπ δελ εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα, 

ζπλερνχλ, φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηηο λφηεο πνπ εθηεινχληαη φηαλ είλαη 

παηεκέλν ην πεληάι δηαξθείαο ηνπ πηάλνπ. 

Αληίζεηα ζην Arpeggio νη λφηεο δελ ζπλερνχλ αιιά παίδνληαη δηαδνρηθά. 

Κάζε θνξά ινηπφλ πνπ ν εθηειεζηήο αλαπαξάγεη κηα θαηλνχξηα λφηα, αθήλεη ηελ 

πξνεγνχκελε κε απνηέιεζκα ε ζπγρνξδία λα παξνπζηάδεηαη πξαγκαηηθά 

«ζπαζκέλε» ζηνλ ρξφλν. 

 

Παξαιιαγέο δωδεθάκεηξνπ 

 1ε
 παξαιιαγή 

 

Παξάδεηγκα ζπγρνξδηψλ:  

1. I7=A7,   IV7=D7,   V7=E7 

2. I7=Am7,   IV7=Dm7,   V7=Em7 
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 2ε
 παξαιιαγή 

 

 

 

 3ε
 παξαιιαγή 

 

 

 4ε
 παξαιιαγή 

 

 

Παξάδεηγκα ζπγρνξδηψλ:  

1. I7=A7,   IV7=D7,   V7=E7,    VI7=F7 

2. I7=Am7,   IV7=Dm7,   V7=Em7,   VI7=F7 

 

 5ε
 παξαιιαγή 

 

Παξάδεηγκα ζπγρνξδηψλ:  

1. I7=A7,   IV7=D7,   V7=E7,    VI7=F
#
7,   II7= Bm7 
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 6ε
 παξαιιαγή 

 

Παξάδεηγκα ζπγρνξδηψλ:  

1. I7=A7,   IV9=D9,   V9=E9,    VI9=F9 

 

Backing Tracks: εμάζθεζε ζην ζπίηη. 

Σα Backing Tracks ή αιιηψο Play Alongs, είλαη έηνηκα θνκκάηηα γηα ηα πεξηζζφηεξα 

είδε κνπζηθήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ «ζπλνδεία», αθήλνληαο ηνλ 

απηνζρεδηαζηή πνπ ηα αθνχεη λα ζπκπιεξψζεη ην ζνιηζηηθφ κέξνο. Σα θνκκάηηα 

απηά ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν είηε ειεχζεξα είηε πξνο πψιεζε. Backing tracks 

κπνξνχλ επίζεο λα ερνγξαθεζνχλ απφ ηνλ δάζθαιν ή απφ ηνλ ίδην ην καζεηή ζε κηα 

πνιχ απιή ζπζθεπή ερνγξάθεζεο ή ζε έλαλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή. Ζ πνηφηεηα 

ηεο ερνγξάθεζεο δελ ζα είλαη ηδαληθή αλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα, αιιά 

είλαη κηα πνιχ θαιή ιχζε γηα εμάζθεζε ζην ζπίηη. Τπάξρνπλ επίζεο ινγηζκηθά φπσο 

είλαη ην Band in a box ηα νπνία πεξηέρνπλ έηνηκα Backing Tracks αιιά κπνξεί ν 

ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ. 

 

 

Jazz standards 

Σα jazz standards πνπ πεξηέρνληαη ζηα real books είλαη εκθαλίδνληαη σο εμήο: 

Ζ κεισδία ηνπ θνκκαηηνχ είλαη γξακκέλε. 

Πάλσ απφ ηε κεισδία είλαη γξακκέλεο νη ζπγρνξδίεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

πλήζσο ζηελ αξρή αλαθέξεηαη ε ξπζκηθή αγσγή  

Δλλνείηαη φηη κεηά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο κεισδίαο δηαηεξείηαη ε ίδηα αξκνληθή 

αθνινπζία θαη αξρίδεη ν απηνζρεδηαζκφο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κεισδία επαλέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ. 
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Ελδεηθηηθή δηζθνγξαθία 

Johnson, Robert King of the Delta Blues Singers 

Holiday, Billie Songs For Distingue Lovers 

Howlin' Wolf Moanin' In The Moonlight 

Vaughan, Stevie Ray Texas Flood 

Clapton, Eric Me and Mr. Johnson 

Guy, Buddy Damn Right I‟ve Got The Blues 

Waters, Muddy Hoochie, Coochie man 

B.B. King Sings Spiritual 

B.B. King Greatest Hits 

Walter, Little His Best 

Loussier, Jaques Jaques Loussier plays Bach 

Parker, Charlie Bird 

Davis, Miles Kind of Blue 

Armstrong, Louis  Plays WC Handy 

Telonius Monk Monk‟s Dream 

Benson, George It‟s Uptown 

Ellington,Duke - 

Basie, Count 

Together for the first time 

Santana, Carlos  Supernatural 

Evans, Bill The Solo Sessions, Vol. 1 & 2 

Mode plagal Mode plagal II 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Solo_Sessions,_Vol._1

