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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την έννοια του μουσικού 

αυτοσχεδιασμού και την ανάγκη της απαραίτητης ενσωμάτωσής του στο σημερινό 

σύστημα της «κλασικής» μουσικής εκπαίδευσης . 

   Στόχος της εργασίας, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι η γνωριμία με την έννοια του 

μουσικού αυτοσχεδιασμού.  Το πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, γίνεται αναφορά για τον 

ορισμό του μουσικού αυτοσχεδιασμού, τα είδη του και τις διαφορές του με τη 

διαδικασία της σύνθεσης.  Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία ιστορική 

αναδρομή του αυτοσχεδιασμού στις διάφορες μουσικές παραδόσεις ανά τον κόσμο.  

   Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας 

του αυτοσχεδιασμού στη μουσική εξέλιξη του μαθητή όπως επίσης και της 

απαραίτητης ενσωμάτωσής του στα πλαίσια της κλασικής μουσικής εκπαίδευσης.  

Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται κάποια από τα μοντέλα του αυτοσχεδιασμού και 

αναλύονται τα οφέλη του σε μουσικό και προσωπικό επίπεδο.   

   Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, παρατίθεται η έρευνα που έγινε σε μουσικούς 

κλασικής μουσικής εκπαίδευσης, σχετικά με το αν ο αυτοσχεδιασμός αποτέλεσε 

μέρος της εκμάθησης της μουσικής, αν θα ήθελαν να μάθουν να αυτοσχεδιάζουν και 

αν πιστεύουν ότι αυτοσχεδιασμός πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας. 

   Η επιλογή του θέματος της εργασίας προέκυψε από την παρακολούθηση του 

μαθήματος «Ζητήματα Αυτοσχεδιασμού» του καθηγητή και επιβλέποντα της 

πτυχιακής μου, κ. Βασιλειάδη, όπου και παρατήρησα τον φανερό δισταγμό αρκετών 

φοιτητών στο να αυτοσχεδιάσουν καθώς και την αμηχανία που επικρατούσε  κατά τη 

διάρκεια των αυτοσχεδιασμών τους . Έπειτα από συζητήσεις, συνειδητοποίησα πως η 

αιτία βρισκόταν στο γεγονός πως αρκετοί από τους σπουδαστές – μία εκ των οποίων 

ήμουν και εγώ- δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν σε μία αντίστοιχη μουσική 

δραστηριότητα πέρα από την στείρα απομνημόνευση της μουσικής παρτιτούρας . 

Έτσι, κατέληξα στην υπόθεση πως το γεγονός αυτό οφείλεται στην απουσία του 

αυτοσχεδιασμού από το εκπαιδευτικό σύστημα της «κλασικής» μουσικής και στις 

βάσεις του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα . Κύριος, λοιπόν, σκοπός 

της εργασίας αυτής είναι να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα του αυτοσχεδιασμού 
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στη διδασκαλία της κλασικής μουσικής καθώς και τα οφέλη του στη μουσική 

ανάπτυξη του μαθητή. 

   Με απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές 

μου κ. Βασιλειάδη και κ. Νηστικάκη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της εργασίας.  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για 

την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός έχει αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο όλων 

μουσικών πολιτισμών από το παρελθόν έως και σήμερα,  και είναι μία πρακτική της 

οποίας η εφαρμογή συναντάται σε πολλά σύγχρονα μουσικά είδη.  Ο αυτοσχεδιασμός 

είναι μία  ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί και να κατακτηθεί όπως και οι υπόλοιπες 

μουσικές ικανότητες.  Οι εκτελεστές της jazz, του εκκλησιαστικού οργάνου και των 

περισσότερων παραδοσιακών μουσικών του κόσμου διδάσκονται –είτε μέσω της 

άτυπης, είτε μέσω της πιο άμεσης μουσικής διδασκαλίας- και μαθαίνουν να 

ενσωματώνουν τον αυτοσχεδιασμό στις εκτελέσεις τους.  Το ίδιο, ωστόσο, δε 

συμβαίνει με τους εκτελεστές του κλασικού ρεπερτορίου, καθώς η αυτοσχεδιαστική 

δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται σχεδόν σε κανένα πρόγραμμα διδασκαλίας τους 

(Covington, 1997).  Το σύγχρονο παιδαγωγικό σύστημα Δυτικής μουσικής τέχνης, 

προσανατολισμένο προς της διαφύλαξη της κλασικής μουσικής και την εκπαίδευση 

μουσικών που περιορίζονται στην αυστηρή μελέτη και ερμηνεία της παρτιτούρας, δεν 

επιτρέπει στους σπουδαστές της να αναπτύξουν την αυτοσχεδιαστική δεξιότητα.  Ο 

Robert Levin υποστηρίζει πως: 

   «Οι κλασικοί μουσικοί έχουν γίνει πολύ εξειδικευμένοι. Οι περισσότεροι εκτελεστές 

σήμερα εξασκούνται πολλές ώρες την ημέρα επιμελώς, μαθαίνοντας και τελειοποιώντας 

συνθέσεις γραμμένες από άλλους.  Έχοντας ιδιαίτερες ικανότητες στο να αναπαράγουν 

μουσική, συχνά εξασκούνται λίγο ή καθόλου στο να τη δημιουργούν.» (Solis & Nettl, 

2009, σελ. 143) 

   Η διδασκαλία του μουσικού αυτοσχεδιασμού για έναν μαθητή μπορεί αποβεί 

ιδιαίτερα ευεργετική, αφού μέσω αυτού μπορεί να διευρύνει τους μουσικούς του 

ορίζοντες, να αναπτύξει μία πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τη μουσική, να 

βελτιώσει τις μουσικές του ικανότητες, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να 

γίνει πιο δημιουργικός και να εκφραστεί.  Στόχος, λοιπόν, της εκμάθησης του δεν 

είναι μόνο η δημιουργία ενός καλού αυτοσχεδιαστή.  Για τα οφέλη του μουσικού 

αυτοσχεδιασμού ο Michele Biasutti (2017) αναφέρει: 

   «Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να γίνει μία εκπαιδευτική τεχνική για να καινοτομήσει τις 

τωρινές μεθόδους (διδασκαλίας) φέρνοντας νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. […] 

Μπορεί να ανοίξει καινούργιες προοπτικές σχετικά με τη διδασκαλία, προτείνοντας ένα 
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μοντέλο που βασίζεται στη δημιουργική ανάπτυξη και την διαδραστική κατασκευή της 

γνώσης.» (Biasutti, 2017) 
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

   Έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές προσεγγίσεις από μουσικούς για την προσπάθεια 

ορισμού του μουσικού αυτοσχεδιασμού.  Όλες συμφωνούν στο ότι πρόκειται για μια 

διαδικασία σύνθεσης ενός μουσικού κομματιού τη στιγμή που εκτελείται, και όπως 

αναφέρεται και στο Grove Music Online, ο αυτοσχεδιασμός είναι «η δημιουργία ενός 

μουσικού έργου, ή η τελική μορφή ενός μουσικού έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 

του».  Ωστόσο, πέρα από την «επί τόπου» σύνθεση, μπορεί να είναι και η 

επεξεργασία και τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος μουσικού πλαισίου.  Ο 

παραπάνω ορισμός υποδηλώνει πως κάθε μουσική εκτέλεση περιέχει 

αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, αφού ο κάθε εκτελεστής με τη δική του ξεχωριστή 

ερμηνεία, αφήνει το δικό του προσωπικό στίγμα τη στιγμή που παίζει.  Αυτό φυσικά 

ισχύει έως έναν βαθμό καθώς ο κάθε αυτοσχεδιασμός βασίζεται σε διάφορες 

συμβάσεις και «σιωπηρούς» κανόνες (Oxford Music Online, 2001). 

   Η Patricia Shehan Campbell προσεγγίζοντας την έννοια του μουσικού 

αυτοσχεδιασμού, υπογραμμίζει το βασικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από 

οποιαδήποτε άλλη μουσική διαδικασία.  Επισημαίνει, λοιπόν,  πως ο αυτοσχεδιασμός 

είναι η «αυθόρμητη» κατασκευή μελωδίας και ρυθμού ως αντίδραση σε μία 

«απρόβλεπτη παρόρμηση ή συναίσθημα», χωρίς κάποια ιδιαίτερη προμελέτη.  Μία 

ταυτόχρονη συνύπαρξη σύνθεσης και εκτέλεσης (Campbell, 1991).   

   Έτσι, όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο αυτοσχεδιασμός είναι μια παρορμητική 

μουσική διαδικασία που επιτρέπει στον εκτελεστή να απελευθερώσει τη 

δημιουργικότητά του, είτε μέσω της σύνθεσης ενός κομματιού τη στιγμή της 

εκτέλεσής του, είτε μέσω της ανάπτυξης μίας ήδη υπάρχουσας μουσικής ιδέας, πάντα 

μέσα στα πλαίσια μίας συγκροτημένης συνέχειας, προκειμένου να είναι κατανοητή 

και να έχει ενδιαφέρον (Czerny, 1983).  
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1.2. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

   Η λέξη «αυτοσχεδιασμός» (αγγλικά: improvisation) πιθανώς προέρχεται από το 

επίθετο “improvisus”, που στα λατινικά σημαίνει «απρόοπτος», το οποίο δίνει στον 

αυτοσχεδιασμό την έννοια της μη προμελετημένης και αυθόρμητης μουσικής 

δημιουργίας (Campbell, στο Solis & Nettl, 2009).  Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί 

κατά διαστήματα για το μουσικό αυτοσχεδιασμό, ως επί το πλείστον, στηρίζονται 

στην ερμηνεία του αυτή ως κάτι απρόβλεπτο· αυτό όμως δε σημαίνει πως η δομή του 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτή του την ερμηνεία.  Η πρακτική του 

αυτοσχεδιασμού, σχεδόν σε όλους τους μουσικούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο, 

βασίζεται σε κάποιες προμελετημένες αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα προκειμένου 

να επιτευχθεί η αυτοσχεδιαστική δραστηριότητα  (Durant, στο Stenström, 2009). 

   Ο  αυτοσχεδιασμός χωρίζεται σε δύο βασικά είδη: τον ιδιωματικό και το μη 

ιδιωματικό.  Η λέξη «ιδίωμα» στη μουσική έχει τη σημασία του χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους.  Ο Derek Bailey, στην 

προσπάθειά του να προσδιορίσει τα δύο αυτά είδη, (1992) αναφέρει πως ο 

ιδιωματικός αυτοσχεδιασμός είναι πιο ευρύς στη χρήση του και ότι ο αυτοσχεδιαστής 

εφαρμόζει κάποιους κανόνες προκειμένου να εκτελέσει ένα είδος μουσικής, όπως για 

παράδειγμα jazz, flamenco, baroque.  Οι κανόνες αυτοί έχουν άμεση σχέση με το ίδιο 

το ιδίωμα.  Αυτός ο τύπος αυτοσχεδιασμού ορίζεται και ως «συστηματικός 

αυτοσχεδιασμός» (Pressing, στο Stenström, 2009).  Από την άλλη επισημαίνει πως το 

μη ιδιωματικό είδος συναντάται συχνά στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και δεν 

σχετίζεται με καμία ιδιωματική ταυτότητα (Bailey, 1992).  Για τον μη ιδιωματικό 

αυτοσχεδιασμό έχουν αποδοθεί και άλλες ονομασίες όπως «ελεύθερος» και 

«πειραματικός» (Pressing, στο Stenström, 2009).   

   Όπως γίνεται φανερό από τους δύο ορισμούς, η βασική διαφορά των δύο αυτών 

αυτοσχεδιαστικών ειδών βρίσκεται στη χρήση ή μη του ιδιώματος.  Ο Bailey σε 

συνέντευξή του υποστήριξε πως ο ιδιωματικός αυτοσχεδιασμός δημιουργείται 

στηριζόμενος σε ένα ιδίωμα και όχι στην ίδια την αυτοσχεδιαστική διαδικασία, και 

πως σχηματίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σχηματίζεται και η γλώσσα.  

Αντιθέτως, ο μη ιδιωματικός αυτοσχεδιασμός δε βασίζεται σε κανένα ιδίωμα και σε 

καμία στυλιστική δέσμευση.  Ωστόσο, παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο ειδών, 

υπάρχει και ένα κοινό χαρακτηριστικό· η εφαρμογή αυτοσχεδιαστικών τεχνικών. 
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1.3. ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

   Συχνά, όταν κάποιος καλείται να συγκρίνει τον αυτοσχεδιασμό με τη σύνθεση, 

αναφέρεται στην ύπαρξη, ή μη, μουσικής σημειογραφίας, περιγράφοντας τον 

αυτοσχεδιασμό ως μια μουσική πρακτική που αναπτύσσεται μέσω της «προφορικής 

παράδοσης», ενώ τη σύνθεση ως μια διαδικασία της οποίας η δημιουργία στηρίζεται 

στη χρήση της σημειογραφίας·  το κύριο, ωστόσο, κριτήριο διάκρισής τους είναι οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργούνται. 

   Σύμφωνα με τον Bruno Nettl, η σύνθεση είναι το είδος μουσικής δημιουργίας κατά 

την οποία ο συνθέτης, προκειμένου να κατορθώσει τη μεγαλύτερη δυνατή 

καινοτομία, αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, κατασκευάζοντας με ιδιαίτερη 

προσοχή το έργο του.  Από την άλλη, υποστηρίζει πως ο αυτοσχεδιασμός είναι μία 

μουσική διαδικασία κατά την οποία ο αυτοσχεδιαστής, υπό την παρόρμηση της 

στιγμής, κατασκευάζει αυθόρμητα ένα μουσικό έργο που συνήθως βασίζεται σε ένα 

μοντέλο (Nettl, 1974).     

   Μία, επίσης, σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μουσικών διαδικασιών 

είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εκτελεστές προσεγγίζουν τη μουσική δημιουργία.  

Στην περίπτωση της εκτέλεσης ενός γραμμένου μουσικού κομματιού, ο μουσικός 

αναλαμβάνει περισσότερο το ρόλο του ερμηνευτή παρά του εκτελεστή.  Έχοντας 

απομνημονεύσει το μουσικό έργο, επιδεικνύει την τεχνική του παραμένοντας 

«αντικειμενικός» στην ερμηνεία του.  Αντιθέτως, στην περίπτωση μίας 

αυτοσχεδιαστικής εκτέλεσης,  οι ιδιότητες που αποδίδονται στον μουσικό είναι τόσο 

αυτές του «επί τόπου» συνθέτη όσο, ταυτόχρονα, και του εκτελεστή.  Ο 

αυτοσχεδιαστής, είναι υποκειμενικός στο παίξιμό του, έχοντας άμεση επιρροή στο 

στυλ και το μουσικό λεξιλόγιο του κομματιού (Hinz, 1995). 

   Παρά, όμως, τις διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται σκόπιμο να 

επισημανθεί και η βασική ομοιότητα των δύο διαδικασιών η οποία έχει σχέση με την 

δημιουργία τους.  Και στις δύο περιπτώσεις μουσικής δημιουργίας, τόσο ο συνθέτης 

όσο και αυτοσχεδιαστής ακολουθούν κάποιες συμβάσεις ώστε να δημιουργήσουν το 

έργο τους.  Οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με το ύφος που πρέπει να έχει η 

κάθε σύνθεση και ο κάθε μουσικός αυτοσχεδιασμός ανάλογα με το στυλ το οποίο 

αντιπροσωπεύει.  Έτσι, λοιπόν, αν και διαφορετικές ως προς τον τρόπο ανάπτυξης 

και προσέγγισής τους, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι διαδικασίες αυτές μοιάζουν, 
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αφού ουσιαστικά ο αυτοσχεδιασμός είναι μία μορφή σύνθεσης που κατασκευάζεται 

στιγμιαία και αυθόρμητα.   
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2.1. Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ο αυτοσχεδιασμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Δυτική μουσική παράδοση  

καθώς υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της μέχρι και τον 19ο αιώνα.  Οι πρώτες 

σωζόμενες αναφορές για τον αυτοσχεδιασμό χρονολογούνται γύρω στον 4ο αιώνα και 

σχετίζονται με το “Jubilus”, ένα μεγάλο μέλισμα στην τελευταία συλλαβή του 

“alleluia”, που εντοπίζεται στα γραπτά των πρώτων Χριστιανών Πατέρων της 

Εκκλησίας.  Την περίοδο του Μεσαίωνα η σημειογραφία κάνει τα πρώτα της βήματα 

έχοντας καθοδηγητικό ρόλο.  Λειτουργεί σαν μία «μνημονική μηχανή γραπτών 

συμβόλων» (Charpentier, στο Bailey, 1993), αφού οι μουσικοί της περιόδου 

βασίζονται στην προφορική παράδοση και αυτοσχεδιάζουν πάνω στο μελισματικό 

γρηγοριανό μέλος.  Οι πρώτες ουσιαστικές πληροφορίες εμφανίζονται στις διάφορες 

πραγματείες που είχαν ως σκοπό να καθοδηγήσουν τον τραγουδιστή να 

αυτοσχεδιάσει πάνω σε έναν λειτουργικό ύμνο (Horsley, στο Grove Music Online, 

2001).  Στην Αγγλία την εποχή της Αναγέννησης αναπτύσσεται ο αυτοσχεδιασμός 

στην φωνητική μουσική με επικρατέστερο είδος τα μαδριγάλια1 (Baumman, χ.χ.).  

Την εποχή αυτή, επίσης, συγγράφονται εγχειρίδια αποκλειστικά για την εκμάθηση 

της μεθόδου του αυτοσχεδιασμού πάνω στο cantus firmus2 περιλαμβάνοντας οδηγίες 

για τον καλλωπισμό των μεγάλων νοτών καθώς και τεχνικές μίμησης (Horsley, στο 

Grove Music Online, 2001).    

   Το Μπαρόκ (1600 – 1750) υπήρξε μία «κάπως πειραματική» περίοδος κατά τη 

διάρκεια της οποίας  ο αυτοσχεδιασμός αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη 

και εξέλιξη της μουσικής.  Ταυτόχρονα εξελίσσεται και η σημειογραφία, δίνοντας 

πάντα στον εκτελεστή τη δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα.  Κατά τον 17ο και 18ο 

αιώνα η οργανική μουσική αναπτύσσεται κυρίως από τον αυτοσχεδιασμό των 

εκτελεστών καθώς επίσης, ένα  μεγάλο μέρος του γρηγοριανού μέλους και της 

πολυφωνίας στηρίζεται σ’ αυτόν.  Είναι η περίοδος κατά την οποία κάνει την 

                                                           
1 Μη στροφικά κομμάτια με συνοδεία τσέμπαλου, στα οποία ο τραγουδιστής κατά την ερμηνεία τους 
προσέθετε ποικίλματα (Μichels, 1995). 
2 Μία προϋπάρχουσα μελωδία που αποτελούσε τη βάση για ένα πολυφωνικό έργο (Michels, 1995). 
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εμφάνισή του το συνεχές βάσιμο3, “figured bass” ή “basso continuo”, η πιο 

χαρακτηριστική μουσική τεχνική της εποχής που αντικαθιστά το cantus firmus, πάνω 

στο οποίο αυτοσχεδίαζαν οι μουσικοί παίζοντας στο εκκλησιαστικό όργανο ή στο 

λαούτο (Bailey, 1993).  Αναπτύσσεται επίσης η αρχή κοντσερτάντε4 (Michels, 1995). 

    Στις αρχές του Μπαρόκ τα αυτοσχεδιαστικά στολίδια είναι διακριτά τόσο στην 

κοσμική όσο και στην εκκλησιαστική μουσική.  Η χρήση των καλλωπισμών γινόταν 

κυρίως στα αργά μέρη των έργων.  Τέτοια στολίδια έκαναν την εμφάνισή τους σε 

διάφορα μουσικά έργα όπως στην άρια, το ορατόριο, το θρησκευτικό κοντσέρτο,  το 

τραγούδι, αλλά και σε καινούργιες μορφές οργανικής μουσικής όπως τη σονάτα και 

το κοντσέρτο (Bailey, 1993).  Την εμφάνισή τους κάνουν και τα αυτοσχεδιαστικά 

πρελούδια και οι ελεύθερες φαντασίες.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελεύθερου 

αυτοσχεδιασμού αποτελεί η cadenza5 που έχει ως στόχο την ανάδειξη της 

δεξιοτεχνίας του εκτελεστή (Collins, στο Grove Music Online, 2001).  O Paganini, 

μουσικός και συνθέτης της εποχής, αναφέρει:  

   « Tα καθήκοντά μου απαιτούν να παίζω σε δύο κοντσέρτα κάθε βδομάδα και πάντα 

αυτοσχεδιάζω με συνοδεία πιάνου. Γράφω αυτή τη συνοδεία εκ των προτέρων και 

δουλεύω το θέμα μου καθώς αυτοσχεδιάζω» (Bailey, 1993). 

   Ο αυτοσχεδιασμός ολόκληρων μουσικών κομματιών ήταν επίσης μία συνήθης 

τακτική της περιόδου αυτής.  Ο J. S. Bach ήταν ένας από τους μουσικούς της εποχής 

που κατάφερε να εκτελέσει τέτοια κομμάτια με εξαιρετική δεξιοτεχνία. Μια ιστορία 

λέει πως όταν ο Bach επισκέφτηκε το 1747 τον βασιλιά Φρειδερίκο τον Μέγα, 

αυτοσχεδίασε μία φούγκα6 πάνω σε ένα θέμα που του δόθηκε από τον βασιλιά.  

Επίσης, το τελευταίο κεφάλαιο του C.P.E. του Bach είναι αφιερωμένο στον 

αυτοσχεδιασμό των φαντασιών7 (Collins, στο Grove Music Online, 2001). 

   Η τέχνη του αυτοσχεδιασμού συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της κλασσικής 

περιόδου τόσο στην οργανική όσο και στη φωνητική μουσική.  Η μουσική τέχνη 
                                                           
3 «Μία συνεχής γραμμή στο μπάσσο, η οποία με την υπονοούμενη αρμονία της (που 
συμπληρωνόταν από τον εκτελεστή), δημιουργεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι 
φωνές κοντσερτάντε (Michels, 1995).  
4 «Η ανεξαρτητοποίηση των μεμονωμένων φωνών, των οποίων η ελευθερία διαμόρφωσης 
ενισχύεται μέσω του αυτοσχεδιασμού και της χρήσης ποικιλμάτων» (Michels, 1995). 
5 Το μουσικό μέρος στο οποίο ο εκτελεστής είχε τη δυνατότητα να αναδείξει τη δεξιοτεχνία του 
αυτοσχεδιάζοντας. 
6 Πολυφωνικό έργο με αντιστικτικό χαρακτήρα. 
7 Μουσική σύνθεση με αυτοσχεδιαστικά χαρακτηριστικά. 
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διδάσκονταν και διαιωνίζονταν, κυρίως προφορικά και όχι μέσω της σημειογραφίας, 

από τη μία γενιά των μουσικών της αυλής στην άλλη (Moore, 1992).  Διατηρήθηκαν 

τρία είδη του αυτοσχεδιασμού του 17ου αιώνα: οι καλλωπισμοί, η ελεύθερη φαντασία 

και η cadenza (Levin, στο Grove Music Online, 2001).  Ο Levin (Solis & Nettl, 2009) 

αναφέρει πως τον 18ο αιώνα «όλοι οι συνθέτες ήταν εκτελεστές και σχεδόν όλοι οι 

εκτελεστές συνέθεταν».  Οι συνθέτες της εποχής κατέγραφαν τους καλλωπισμούς στα 

έργα τους με σκοπό να τους διδάξουν στους μαθητές τους και όχι για τους ίδιους.  Ο 

σόλο αυτοσχεδιασμός αφορούσε κυρίως τους παίκτες πληκτροφόρων οι οποίοι 

αυτοσχεδίαζαν στις φαντασίες, τα πρελούδια8αλλά και στα ορχηστρικά ritornellos 

των κοντσέρτων (Grove Music Online, 2001).  Ο Mozart, μεγάλος συνθέτης του 18ου 

αιώνα, στις συναυλίες του επιδείκνυε το ταλέντο του ως «αυτοσχεδιαστής, πιανίστας 

και συνθέτης» (Levin, στο Solis & Nettl, 2009).  Ορισμένες από τις καντέντσες στα 

κοντσέρτα όπως και τα διανθίσματα στις σονάτες του προορίζονταν για μαθητές ή 

συναδέλφους που δεν είχαν την δική του ικανότητα να αυτοσχεδιάσουν.  Ένας επίσης 

μεγάλος συνθέτης της εποχής, ο L. V. Beethoven, ήταν φημισμένος για τους 

αυτοσχεδιασμούς του.  Σύμφωνα μάλιστα με τον Czerny, στις συναυλίες του 

συγκεντρώνονταν περισσότερο κοινό όταν έφτανε η ώρα να αυτοσχεδιάσει.  Οι 

αυτοσχεδιασμοί του θεωρούνταν από τους συγχρόνους του καλύτεροι και από τις 

συνθέσεις του (Dolan, 2005).    

   Στις αρχές της περιόδου του Ρομαντισμού ο αυτοσχεδιασμός ήταν μία συνηθισμένη  

μουσική πρακτική.  Τα πιο διαδεδομένα αυτοσχεδιαστικά μουσικά είδη του 19ου 

αιώνα ήταν το πρελούδιο και οι παραλλαγές9(Bauman, χ.χ.).  Οι πιανίστες της εποχής 

ενσωμάτωναν πάντα αυτοσχεδιαστικά έργα στις συναυλίες τους.  Οι Hummel και 

Liszt αυτοσχεδίαζαν σε θέματα που τους δίνονταν από το κοινό.  Στις ρομαντικές 

συνθέσεις περιέχονταν  ρετσιτατίβι καθώς και άλλοι αυτοσχεδιαστικοί μηχανισμοί, 

όπως οι καντέντσες και τα στολίδια (Grove Music Online, 2001).  Ένας από τους 

διασημότερους συνθέτες της εποχής ήταν ο Chopin, του οποίου οι συνθέσεις λέγεται 

πως στηρίχθηκαν σε σημαντικό βαθμό στους αυτοσχεδιασμούς του (Hatten, στο Nettl 

& Solis, 2009).  Άλλοι διακεκριμένοι συνθέτες του 19ου αιώνα ήταν o Mendelssohn, o 

R. Schuman, η Clara Schuman και ο Rubinstein (Woodring, 1996). 

                                                           
8 Μουσικά κομμάτια αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα που παίζονταν ως εισαγωγές σε συνθέσεις. 
9« Τεχνική σύνθεσης κατά την οποία το μουσικό υλικό επαναλαμβάνεται παραλλαγμένο 
ποικιλοτρόπως», ρυθμικά, αρμονικά, μελωδικά, αντιστικτικά, ή ενορχηστρωτικά 
(https://el.wikipedia.org/wiki/Παραλλαγή_(μουσική). 
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Η «ΠΤΩΣΗ» ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

   Μπορεί ο 19ος αιώνας να υπήρξε μία ιδιαίτερα ανθηρή περίοδος για τον μουσικό 

αυτοσχεδιασμό στο Δυτικό πολιτισμό, από τα μέσα όμως του αιώνα αρχίζει να 

παρακμάζει.  Σύμφωνα με τον Jacques Charpentier (Bailey, 1993) η παρακμή αυτή 

συνδέεται άμεσα με την τελειοποίηση και τη  συστηματική καθιέρωση και χρήση της 

μουσικής σημειογραφίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.  Σ’ αυτό συνέβαλαν οι 

κοινωνικές αλλαγές της περιόδου, καθώς η πλέον επικρατούσα, πολιτικά και 

οικονομικά, αστική τάξη εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για την εισαγωγή της 

μουσικής της αριστοκρατικής αυλής  στα δικά της πλαίσια.  Οι αστοί, λοιπόν,  

έχοντας πλέον την οικονομική ευχέρεια για την αγορά ενός μουσικού οργάνου αλλά 

όχι τη δυνατότητα πρόσληψης επαγγελματιών μουσικών, όπως συνηθίζονταν στους 

κύκλους των πλουσίων, άρχισαν να διδάσκονται τη μουσική αυτή στα ωδεία.  Έτσι, η 

παρτιτούρα έγινε το παιδαγωγικό μέσο εκμάθησης της αριστοκρατικής μουσικής 

στους αστούς, προσφέροντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 

ερμηνεία του είδους της μουσικής που επιθυμούσαν να παίξουν (Moore, 1992).  

   Ο Horsley (Moore, 1992) αναφέρει πως στα εγχειρίδια της εποχής σημείωναν πως 

κανείς δεν έπρεπε να επέμβει στα ήδη γραμμένα έργα άλλων προσθέτοντας δικά του 

στοιχεία.  Η αυξανόμενη αυτή άνοδος όμως της σημειογραφίας οδήγησε και στην 

ταυτόχρονη εξαφάνιση της χρήσης του αυτοσχεδιασμού που δεν θεωρούνταν πλέον 

«σωστή» μουσική πρακτική (Goehr, 2007).  Η δημιουργία ωδείων, η εδραίωση του 

ρόλου του μαέστρου, η εξάπλωση του κλασικού ρεπερτορίου και η σταδιακή 

ανάπτυξη της ηχογράφησης, ήταν οι λόγοι που συντέλεσαν στην οριστική εξαφάνιση 

του μουσικού αυτοσχεδιασμού από τη Δύση (Moore, 1992). 

   Τον 20ο αιώνα ο αυτοσχεδιασμός συνδέθηκε  κυρίως με τη μουσική των 

κοινωνικών εκδηλώσεων και με τη συνοδεία πιάνου στο βουβό κινηματογράφο.  

Ορισμένοι συνθέτες προσπάθησαν να διατηρήσουν αυτοσχεδιαστικά στοιχεία στα 

έργα τους, εκτελώντας αυτοσχεδιαστικές καντέντσες.  Η πρακτική του όμως στην 

κλασική μουσική περιορίστηκε στις εκτελέσεις των παικτών του εκκλησιαστικού 

οργάνου (Griffiths, στο Grove Music Online). 
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2.2. ΑΦΡΟ – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Τον 16ο και 17ο αιώνα οι Αφρικανοί που έφθασαν στην Αμερική ήταν σκλάβοι οι 

οποίοι δούλευαν είτε σε φυτείες, είτε στις πόλεις.  Οι σκλάβοι της υπαίθρου κατά τη 

διάρκεια των σκληρών χειρονακτικών εργασιών  τους συνήθιζαν να σιγοτραγουδούν 

εκφράζοντας τα συναισθήματά τους και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον.  Τα 

τραγούδια αυτά ονομάζονταν work songs και αφορούσαν την καθημερινή τους ζωή.  

Όταν τελείωναν τα καθήκοντά τους συνήθιζαν να συναντιούνται κρυφά προκειμένου 

να μοιραστούν «τις χαρές τους, τους πόνους τους και τις ελπίδες τους».  Στις 

συγκεντρώσεις αυτές άκουγαν τα κηρύγματα των περιπλανώμενων ιεροκηρύκων και 

τραγουδούσαν (negro) spirituals. Τα spirituals ήταν τραγούδια άμεσα συνδεδεμένα 

με τις ζωές των σκλάβων συγγραφέων τους και εμπνευσμένα από το μήνυμα του 

Ιησού Χριστού.  Στις αγροτικές αυτές περιοχές τα spirituals τραγουδιούνταν κυρίως 

έξω από το χώρο της εκκλησίας (https://www.negrospirituals.com/history.htm).  

   Γύρω στο 1850, αφού οι σκλάβοι ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό, γεννήθηκε στις 

αστικές περιοχές το gospel10 τραγούδι, ένας συνδυασμός «μουσικής, χορού, ποίησης 

και δράματος» (Williams-Jones, 1975).  Το gospel προήλθε από το κίνημα των 

Προτεσταντών και δέχθηκε επιρροές από τα spirituals των αγροτικών περιοχών.  Τα 

θέματα των gospel ήταν εμπνευσμένα από τα Ευαγγέλια και τη Βίβλο.  Αυτό που τα 

ξεχώριζε από τους ύμνους και τους ψαλμούς ήταν το γεγονός πως είχαν άμεση σχέση 

με την καθημερινή τους ζωή, και έτσι οι σκλάβοι έβρισκαν έναν τρόπο να 

μοιραστούν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν 

(https://www.negrospirituals.com/history.htm).  Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 

για το σκελετό πάνω στον οποίο αναπτυσσόταν η gospel μουσική,  ωστόσο το μόνο 

βέβαιο είναι πως διαδόθηκε και διασώθηκε μέσω της προφορικής παράδοσης 

(Williams-Jones, 1975.)  Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των gospel τραγουδιών είναι ο  

αυτοσχεδιαστικός τους χαρακτήρας, που επικρατεί έως και σήμερα.  Απώτερος 

σκοπός του αυτοσχεδιαστή τραγουδιστή δεν είναι η ορθή χρήση της τεχνικής της 

αναπνοής και η επίτευξη ενός «καλού» ήχου, αλλά η έκφραση των συναισθημάτων 

του (Smallwood, 1980). 

   Στα τέλη του 19ου αιώνα την εμφάνισή του έκανε ένα ακόμη αυτοσχεδιαστικό είδος 

φωνητικής και οργανικής μουσικής, αφρο-αμερικανικής προελεύσεως, με επιρροές 

                                                           
10 Gospel = Ευαγγέλιο 
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από τα spirituals.  Αυτό το είδος μουσικής ονομάστηκε blues11 και βασίστηκε σε ένα 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο δωδεκάμετρης μορφής ΑΑΒ, χρησιμοποιώντας την 

τεχνική της ερώτησης – απάντησης.  Σύμφωνα με την τεχνική αυτή το 

αυτοσχεδιαστικό σόλο του τραγουδιστή εναλλασσόταν με αυτό του οργάνου 

συνοδείας.  Ένα από τα προσόντα που έπρεπε να διαθέτει ένας τραγουδιστής blues 

φωνητικής μουσικής ήταν η ικανότητα να μπορεί να αυτοσχεδιάζει και να προσθέτει 

δικές του φράσεις στον ήδη δοσμένο στίχο, τη στιγμή της εκτέλεσης (Smallwood, 

1980).  Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της blues, πέρα από το μοτίβο της ερώτησης – 

απάντησης, ήταν η χρήση της blues κλίμακας και των συγχορδιών, και οι 

αποκαλούμενες “blue notes”12.  Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η blues ηλεκτρική 

μουσική έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύτερο κοινό και αποτέλεσε τη βάση πάνω 

στην οποία εξελίχθηκαν και άλλα μεταγενέστερα είδη μουσικής 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Blues). 

 

2.3. Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ JAZZ 

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας καθολικός ορισμός που να περιγράφει όλο το μουσικό 

φάσμα που καλύπτει η jazz και αυτό διότι υπήρξε μία συνεχώς εξελισσόμενη μουσική 

που πέρασε από διάφορες φάσεις ανάπτυξης.  Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες ορισμού της jazz ως μίας μουσικής της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό 

είναι ο αυτοσχεδιασμός.  Ένας τέτοιος όμως ορισμός θα ήταν ιδιαίτερα 

περιοριστικός, καθώς η αυτοσχεδιαστική διαδικασία είναι μόνο ένα από τα στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος μουσικής.   

   Μπορεί το πιο αντιπροσωπευτικό γνώρισμα της jazz να είναι ο αυτοσχεδιασμός, 

ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ ένα είδος μουσικής ολοκληρωτικά αυτοσχεδιαστικό.  Η 

σύνθεση, η οργάνωση και τα σύνολα αποτέλεσαν επίσης σημαντικά στοιχεία της.  

Ουσιαστικά, δεν ήταν ποτέ μια αποκλειστικά συντεθειμένη αλλά ούτε και μία 

αποκλειστικά αυτοσχεδιαστική μουσική.  Αντιθέτως, καθ’ όλη την πορεία της, τα δύο 

αυτά στοιχεία βρίσκονταν σε συνεχή αλληλεξάρτηση. 

                                                           
11 Blues > Blue Devils = Μελαγχολία και Λύπη. 
 
12 Οι ελαττωμένες νότες της τρίτης, της έβδομης και, κάποιες φορές, της πέμπτης νότας της μείζονος 
τονικότητας (https://www.merriam-webster.com/dictionary/blue%20note).  
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   H jazz γεννήθηκε τον 20ο αιώνα στη Νέα Ορλεάνη από τους Αφρο-αμερικανούς 

σκλάβους και αναπτύχθηκε από τη ragtime μουσική και τη blues.  Εφευρέτης της 

θεωρείται ο πιανίστας Roll Morton ο οποίος ενσωμάτωσε αυτά τα δύο είδη μουσικής 

σε ένα νέο.  Η μουσική όμως που διαμορφώθηκε τελικά και σήμερα είναι γνωστή ως 

jazz, προέκυψε από τη πρόσμιξη τόσο αφρικανικών, όσο και ευρωπαϊκών στοιχείων.  

Έτσι, τα ρυθμικά και δομικά της στοιχεία αλλά και η χρήση οργάνων, όπως το 

μπάντζο, η κιθάρα και τα κρουστά, πηγάζουν από τις Δυτικές Αφρικανικές 

παραδόσεις, ενώ η αρμονία και η χρήση συμβατικών οργάνων όπως η τρομπέτα, το 

τρομπόνι, το σαξόφωνο, το κοντραμπάσο και το πιάνο πηγάζουν από Ευρωπαϊκές 

επιρροές (Schuller, χ.χ.). 

   Οι συγκοπές είναι ένα επίσης χαρακτηριστικό της jazz μουσικής, το οποίο 

δανείστηκε από τη ragtime.  Και στα δύο αυτά είδη οι συγκοπές είναι το αποτέλεσμα 

της απλοποίησης των περίπλοκων ρυθμικών σχημάτων που ενυπήρχαν στα είδη 

μουσικής της Δυτικής Αφρικής.  Σε ότι αφορά τη μελωδία, η προέλευσή της είναι πιο 

ασαφής.  Το πιθανότερο είναι πως προήλθε από τη μίξη Αφρικανικών και 

Ευρωπαϊκών στοιχείων που ανέπτυξαν οι Αφρο-Αμερικανοί.  Η αρμονία της 

Ευρωπαϊκής μουσικής ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό που απορροφήθηκε από 

τους Αφρο–Αμερικανούς, αφού σ’ αυτήν στηρίχτηκε η δημιουργία της blues 

κλίμακας (Schuller, χ.χ.). 

   Είναι συχνό το φαινόμενο στη jazz μουσική οι έννοιες «αυτοσχεδιασμός» και 

«σόλο» να ταυτίζονται.  Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει πως όλα τα σόλο περιέχουν 

αυτοσχεδιασμούς , ούτε πως όλοι οι αυτοσχεδιασμοί παίζονται από σολίστες.  Σε ένα 

jazz σύνολο οι αυτοσχεδιασμοί δεν εκτελούνται μόνο από τους σολίστες.  Η συνοδεία 

μπορεί επίσης ως ένα βαθμό να είναι αυτοσχεδιαστική· αυτό εξαρτάται από το σχέδιο 

πάνω στο οποίο βασίζεται το κομμάτι (Kernfeld, στο Grove Music Online, 2001).  

   Συνήθως ένα jazz κομμάτι ξεκινά και τελειώνει με την έκθεση του θέματος από το 

μουσικό σύνολο.  Μεταξύ των δύο αυτών εκθέσεων οι μουσικοί μπορούν να 

αυτοσχεδιάσουν.  Στις αρχές, το μόνο μελωδικό υλικό που μπορούσε να διακοσμηθεί 

ήταν αυτό του θέματος, αλλά από τον Louis Armstrong και τον Sidney Becket έως 

τον Charlie Parker και τους μουσικούς που ακολούθησαν, η αυτοσχεδιαστική 

διαδικασία γινόταν και σε καινούργιες μελωδίες που προσαρμόζονταν με την 

ακολουθία των συγχορδιών του θέματος.  Η συγχορδιακή αυτή ακολουθία τις 
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περισσότερες φορές αποτελούνταν από δώδεκα ή τριάντα δύο μέτρα σε μορφή 

ΑΑΒΑ ή ΑΒΑΒ (Johnson-Laird, 2002), πάνω σε ένα ρυθμό 4/4 (Dobbins, 1980). 

   Σύμφωνα με τον Panassie (Kennedy, 1987), μία δοσμένη μελωδία στη jazz μπορεί 

να τροποποιηθεί κατά την αυτοσχεδιαστική διαδικασία με διάφορες τεχνικές.  Ενώ η 

μελωδία διατηρείται ίδια, μπορούν να αλλάξουν οι ρυθμικές αξίες των νοτών της.  

Ακόμη, κάποιες νότες της μελωδίας μπορούν να επαναληφθούν αντί να κρατηθούν.  

Όσον αφορά τη μελωδία, ο σολίστας μπορεί να την αλλάξει χρησιμοποιώντας άλλους 

τόνους ή να αναπτύξει μία δική του μελωδία πάνω στις ήδη υπάρχουσες αρμονίες. 

   Εξετάζοντας, λοιπόν, κάποιος τη jazz μουσική διαπιστώνει πως ο μουσικός είναι 

ένας «δημιουργικός συνθέτης που αυτοσχεδιάζει», σε αντίθεση με έναν μουσικό της 

κλασικής μουσικής ο οποίος «ερμηνεύει τη σύνθεση κάποιου άλλου» (Schuller, χ.χ.).   

Στη jazz   ο μουσικός εκφράζει τα συναισθήματά του μέσω της εκτέλεσής του, 

μαθαίνει να παίζει μέσω της προφορικής παράδοσης και της μίμησης (Dobbins. 

1980).  

 

2.4. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το 1950 και 1960 οι συνθέτες της κλασικής μουσικής άρχισαν να αναθεωρούν τον 

τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόταν μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή μουσική.  Ξεκίνησαν, 

λοιπόν, να πειραματίζονται με τη σημειογραφία, την ηλεκτρονική μουσική αλλά και 

με μη οικείες ενορχηστρώσεις, επηρεασμένοι από την παράλληλη εξέλιξη της jazz 

μουσικής.  Ο αυτοσχεδιασμός στη jazz, την περίοδο αυτή, απομακρύνθηκε από το 

παλαιότερο ιδιωματικό του χαρακτήρα και τις στυλιστικές συμβάσεις, και απέκτησε 

μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τη δομή του.  Η ατονικότητα, η πυκνή υφή, ο 

ελεύθερος ρυθμός και οι «ανοιχτές» φόρμες ήταν πλέον κάποια από τα στοιχεία που 

πλαισίωναν τόσο τη σύγχρονη jazz όσο και την avant-garde μουσική που 

αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και στην Αμερική (Nunn, 1998 και Sansom, 2001). 

   Το 1960 αναδύθηκε μία νέα αυτοσχεδιαστική μουσική πρακτική, ο ελεύθερος 

αυτοσχεδιασμός, φανερά επηρεασμένη από τη free jazz και την πειραματική μουσική.  

Σύμφωνα με τον Tom Nunn, o ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι μία «πολύπλοκη και 

αυθόρμητη» δραστηριότητα που συμβαίνει σε «πραγματικό χρόνο», χωρίς τη βοήθεια 
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κάποιας παρτιτούρας ή ενός προσχεδίου.  Ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός πηγάζει 

αποκλειστικά από την παρορμητική και προσωπική  έκφραση του εκτελεστή.  Είναι 

μία μη προκαθορισμένη και απρόβλεπτη διαδικασία που δε στηρίζεται σε τίποτα, 

παρά μόνο στην ίδια της την ύπαρξη όπου τίποτα δεν επιβάλλεται και δε θεωρείται 

δεδομένο· «απλώς ξεκινά και αναπτύσσεται» χωρίς κανόνες.  Ωστόσο, αυτό δε 

σημαίνει πως είναι μία ασυναίσθητη και αυθαίρετη πρακτική· αντιθέτως απαιτεί 

σκέψη και αφοσίωση (Nunn, 1998).  H Ann Farber εξηγεί: 

    « Στόχος μας είναι να παίζουμε μαζί με όσο δυνατόν περισσότερη ελευθερία – που, 

απέχει πολύ από τη σημασία χωρίς περιορισμούς· στην πραγματικότητα σημαίνει το να 

παίζουμε μαζί επαρκώς με επιδεξιότητα και επικοινωνία, να είμαστε ικανοί να 

επιλέξουμε κατάλληλους περιορισμούς κατά τη διάρκεια του κομματιού, από το να 

εξαρτόμαστε ακριβώς από επιλεγμένους.» (Ann Farber, στο Borgo, 2002, σελ. 167)    

   Οι απόψεις σχετικά με το ποιος μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία του ελεύθερου 

αυτοσχεδιασμού διίστανται καθώς υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν πως είναι μία 

δραστηριότητα κατά την οποία δεν είναι απαραίτητη η μουσική δεξιοτεχνία, 

ικανότητα, γνώση και εμπειρία, αλλά και εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο από επιδέξιους μουσικούς.  Ο Derek Bailey (1992), θεωρεί 

πως όλοι, ανεξαρτήτου μουσικού επιπέδου και μουσικής εκπαίδευσης, μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη αυτοσχεδιαστική πρακτική.  Επίσης, πιστεύει πως ο 

ελεύθερος αυτοσχεδιασμός μπορεί να «υπηρετήσει τους μουσικούς στόχους όλων των 

ειδών ανθρώπων» αφού κύρια μέριμνά του είναι η προσωπική έκφραση. 
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3. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1. Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι παιδαγωγοί της μουσικής θεωρούν πως ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι ένα έμφυτο 

δώρο, αλλά μία ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί.  Ο Jaques 

Dalcroze, μεγάλος μουσικοπαιδαγωγός του 20ου αιώνα, ήταν θερμός υποστηρικτής 

αυτής της άποψης,  και για το λόγο αυτό ανέπτυξε μία εκπαιδευτική μέθοδο στην 

οποία διαδραμάτιζε κύριο ρόλο ο αυτοσχεδιασμός.  Πίστευε ότι μέσω της 

αυτοσχεδιαστικής διαδικασίας ένας μουσικός αποκτά περισσότερος δεξιότητες και 

«γίνεται πιο μουσικός» (Campbell, στο Solis & Nettl, 2009). 

   Ο Augusto Monk (2010) υποστηρίζει πως οι μουσικοπαιδαγωγοί χρησιμοποιούν 

τον αυτοσχεδιασμό ως μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση των μουσικών 

δεξιοτήτων των μαθητών τους, όπως την ακουστική ικανότητα, την ικανότητα 

αντίληψης και κατανόησης της μουσικής, και την εκτελεστική ικανότητα.  Θεωρεί 

ακόμη ότι η χρήση αυτή του αυτοσχεδιασμού δεν εξυπηρετεί τον ίδιο του το σκοπό.  

Τονίζει πως κύριος στόχος της εφαρμογής των αυτοσχεδιαστικών δραστηριοτήτων 

στη μουσική εκπαίδευση είναι η προώθηση της δημιουργικότητας και της 

προσωπικής έκφρασης. 

   Παρά την παραπάνω γνώμη, έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί μουσικοπαιδαγωγοί 

χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό στη διδασκαλία τους όχι μόνο για την εξέλιξη των 

μουσικών ικανοτήτων ενός μαθητή, αλλά και ως μέσο για την ενθάρρυνση της αυτό-

έκφρασης και την ανάδυση της δημιουργικότητας.  Σύμφωνα με τη γνώμη της 

γράφουσας της παρούσας εργασίας, ο αυτοσχεδιασμός κρίνεται απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνεται στην μουσική εκπαίδευση ως μέσο για την επίτευξη όλων των 

παραπάνω ικανοτήτων.  H Patricia Campbell αναφέρει: 

   «Μέσω της διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού οι δάσκαλοι παρέχουν τρόπους και 

μέσα για όλους τους μαθητές, κάθε ηλικίας και εμπειρίας, να βρουν ένα μέρος για τους 

ήχους που βρίσκονται μέσα τους.  Ο ιδανικός στόχος της μουσικής παιδαγωγικής ίσως 

είναι να δώσουμε ισορροπία στη «μουσική μας» και τη «μουσική τους», στην παλιά και 

στην καινούργια μουσική, σ’ αυτό που καταγράφεται και σ’ αυτό που δεν καταγράφεται, 

στις παραδόσεις και στη δυνατότητα για αλλαγή.  Ο αυτοσχεδιασμός μέσα στη μουσική 

παιδαγωγική, είτε ως εκμάθηση για τον αυτοσχεδιασμό, είτε ως αυτοσχεδιασμός για 
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εκμάθηση, ίσως είναι κεντρικός για τη δημιουργία ενός εκφραστικού μουσικού,» 

(Campbell, στο Solis & Nettl, σελ. 140)  

 

3.2. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

   Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός δεν είναι μία έμφυτη δεξιότητα που κάποιοι μουσικοί 

την έχουν και κάποιοι άλλοι όχι.  Αντιθέτως, είναι μία επίκτητη μουσική ικανότητα 

που αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα από την πρακτική και την εμπειρία.  Για το 

λόγο αυτό, αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως μπορεί να διδαχθεί.  Πολλοί 

μουσικοπαιδαγωγοί έχουν αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού, 

βασιζόμενοι στην άποψη πως, η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος 

για να μάθει να αυτοσχεδιάζει μοιάζει με αυτή που εφαρμόζεται για να διδαχθεί η 

γλώσσα (Campbell, στο Solis & Nettl, 2009).  Η εκμάθηση της γλώσσας συνεπάγεται 

τη χρήση ενός λεξιλογίου που μπορεί να αναπτυχθεί με την ακοή, την ομιλία, την 

ανάγνωση και τη γραφή.  Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, που για την 

κατανόησή της κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός μουσικού λεξιλογίου.  Ο ρόλος του 

αυτοσχεδιασμού στη μουσική είναι ίδιος με το ρόλο του λόγου στη γλώσσα.  Το 

λεξιλόγιο ενός ατόμου διευρύνεται όταν μαθαίνει τη γλώσσα ακούγοντας·  

παρομοίως, διευρύνεται και το μουσικό λεξιλόγιο ενός μαθητή μουσικής.  Έτσι, η 

διαδικασία εκμάθησης της αυτοσχεδιαστικής πρακτικής περιλαμβάνει τις παρακάτω 

δραστηριότητες: α) την ακρόαση αυτοσχεδιαστικής μουσικής, β) την εκμάθηση ενός 

ρεπερτορίου ακούγοντάς το, γ) την κατανόησή του, και δ) την απόπειρα εκτέλεσης 

ενός αυτοσχεδιασμού (Azzara, 1999).  

    Ο Emile Jaques-Dalcroze, γνωστός μουσικός, συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός,  

ανέπτυξε ένα σύστημα μουσικο-ρυθμικής διδασκαλίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 

στον αυτοσχεδιασμό και παραλληλίζοντας τον τρόπο εκμάθησής του με τον τρόπο 

εκμάθησης της γλώσσας.  Συγκεκριμένα, δήλωσε: 

   «Μιλάς με άνεση τη γλώσσα όταν φτάσεις στο στάδιο που δεν έχεις να σκεφτείς 

την κάθε λέξη που αρθρώνεις· μπορείς να επικεντρωθείς αποκλειστικά στο 

περιεχόμενο του λόγου.  Έτσι είναι και με τη μουσική που, γνωρίζοντάς την κάποιος 

δεν σκέφτεται πια ατομιστικά για τις μεμονωμένες νότες, αλλά σχήματα μεγαλύτερων 
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φράσεων, συχνά σε αυτοσχεδιαστικό τρόπο, σύμφωνα με το τι προσδοκεί κάποιος να 

μεταδώσει» (Campbell, στο Solis & Nettl, 2009).   

 

3.3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο αυτοσχεδιασμός, οργανωμένος ή ελεύθερος, είναι μία μουσική δεξιότητα που 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσω της διαρκούς προσπάθειας και ενασχόλησης.  

Έχει αποδειχθεί πως ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να διδαχθεί είτε μέσω της άμεσης 

μουσικής διδασκαλίας, είτε μέσω τις πιο έμμεσης.  Οι μουσικοί όλων των μουσικών 

στυλ, όταν αυτοσχεδιάζουν, ακολουθούν κάποιους άγραφους μουσικούς κανόνες.  

Απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη μίας αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας αποτελεί 

η μουσική θεωρία.  Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα αυτοσχεδιαστικά μοντέλα, 

χρήσιμα για τη δημιουργία αυτοσχεδιαστικής μουσικής.    

Πειραματισμός 

   Σύμφωνα με τον Kratus (1995), το πρώτο στάδιο εκμάθησης του αυτοσχεδιασμού 

περιλαμβάνει την «εξερεύνηση», όπου ο μαθητής πειραματίζεται με τους ήχους.  Το 

στάδιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και από μουσικός που αν και παίζουν ήδη κάποιο 

όργανο, δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στην αυτοσχεδιαστική διαδικασία.  Ο Pratt (1990) 

αναφέρει ότι ο αρχάριος αυτοσχεδιαστής μπορεί στο σημείο αυτό να παίξει μία νότα 

εξερευνώντας τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να την εκτελέσει.  

Προτείνει ακόμη πως δύο αρχάριοι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από δύο νότες ο 

καθένας και να αυτοσχεδιάσουν χρησιμοποιώντας τες χωρίς περιορισμούς.  

Υποστηρίζει ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές, αλληλεπιδρώντας 

μεταξύ τους και ακούγοντας ο ένας τον άλλον, θα αναπτύξουν μία οργανωμένη και 

δομημένη αυτοσχεδιαστική δημιουργία.  

Παραλλαγές 

   Η παραλλαγή είναι μία συνηθισμένη αυτοσχεδιαστική μέθοδος, κατάλληλη για την 

εισαγωγή ενός μαθητή στον κόσμο του μουσικού αυτοσχεδιασμού.  Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή, ο μουσικός παίρνει μία απλή, μικρή μουσική ιδέα και την αναπτύσσει ή 

την παραλλάσσει ελαφρώς.  Οι παραλλαγές χωρίζονται σε δύο μορφές: τις ρυθμικές 

και τις μελωδικές. 



 

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, ο μουσικός καλείται να αυτοσχεδιάσει σε ένα απλό δοσμένο 

ρυθμικό μοτίβο.  Στο στάδιο αυτό ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα μη 

μελωδικό κρουστό όργανο

μοτίβο σε τέταρτα και ζητά από τον μαθητή του να κάνει το ίδιο.  Εφόσον ο μαθητής 

έχει καταλάβει το βασικό ρυθμό, είναι σε θέση να προχωρήσει παραλλάσσοντάς τον 

ελαφρώς.  Όταν νιώσει έτοιμος μπορεί να τροπ

πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα.  

Αφού ο μαθητής εξοικειωθεί με την παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να συνεχίσει 

παίζοντας στο όργανό του. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για ξεκινήσει κάποιος 

τη μελωδική διακόσμηση είναι να επι

ρυθμικά.  Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατάληξη στην τονική νότα της κλίμακας. 

   Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την παραλλαγή μίας απλής γνωστής μελωδίας.  Στο 

σημείο αυτό ο μαθητής μπορεί να αλλάξει τη μελωδία αλλ

μελωδία μπορεί να εκτελεστεί αρχικά σε μία οικεία τονικότητα για το μαθητή και 

έπειτα να εξασκηθεί και σε άλλες τονικότητες.

   Έχοντας πραγματοποιήσει επιτυχώς το παραπάνω στάδιο μπορεί να προχωρήσει 

στην πραγματική παραλλαγή μίας 

παραλλαγής μίας μελωδίας είναι η διακόσμηση μίας νότας με την προσθήκη 

γειτονικών φθόγγων.  Τέτοια είδη καλλωπισμού είναι οι τρίλιες, τα ποικίλματα, οι 

αποτζιατούρες και οι ακατσιατούρες.  Η αρχική μελωδία μπορεί να τ

επίσης στα σημεία που υπάρχουν μεγάλη φθόγγοι ή κατά τη διάρκεια των αργών 

                                                          
13 Με τον τρόπο αυτό θα εστιάσει αποκλειστικά στο ρυθμό και δε θα αγχωθεί για τυχόν λάθη.
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Αφού ο μαθητής εξοικειωθεί με την παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να συνεχίσει 

παίζοντας στο όργανό του. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για ξεκινήσει κάποιος 

τη μελωδική διακόσμηση είναι να επιλέξει μία κλίμακα και να την τροποποιήσει 
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Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την παραλλαγή μίας απλής γνωστής μελωδίας.  Στο 
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Έχοντας πραγματοποιήσει επιτυχώς το παραπάνω στάδιο μπορεί να προχωρήσει 

στην πραγματική παραλλαγή μίας δοσμένης μελωδίας.  Ο καλύτερος τρόπος 

παραλλαγής μίας μελωδίας είναι η διακόσμηση μίας νότας με την προσθήκη 

γειτονικών φθόγγων.  Τέτοια είδη καλλωπισμού είναι οι τρίλιες, τα ποικίλματα, οι 

αποτζιατούρες και οι ακατσιατούρες.  Η αρχική μελωδία μπορεί να τ

επίσης στα σημεία που υπάρχουν μεγάλη φθόγγοι ή κατά τη διάρκεια των αργών 
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μερών (Hinz, 1995).  Ο David Baker (1980) υποστηρίζει πως μία ακόμη μορφή 

παραλλαγής μίας μελωδίας είναι η αλλαγές στις δυναμικές της.  

   Στη jazz μουσική τα περισσότερα κομμάτια περιλαμβάνουν παραλλαγές σε ένα ήδη 

γνωστό θέμα (Barry Kernfeld, στο Grove Music Online).  O Panessie (Kennedy, 

1987) αναφέρει ότι ο αυτοσχεδιαστής στη jazz παίζει συνήθως μία δοσμένη μελωδία 

αλλάζοντας τις ρυθμικές αξίες κάποιων νοτών της -μικραίνοντας κάποιες και 

μεγαλώνοντας άλλες- προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό περισσότερο ρυθμό στην 

εκτέλεση.  Πέρα από τις ρυθμικές αλλαγές ο εκτελεστής έχει επίσης τη δυνατότητα 

να τροποποιήσει τη μελωδία επαναλαμβάνοντας κάποιες μεγάλες νότες της αντί να 

τις κρατά.   

Χρήση ρεπερτορίου - Μίμηση 

   Ουσιαστική δεξιότητα ενός μουσικού που αυτοσχεδιάζει είναι η ικανότητά του να 

μιμείται αυτό που ακούει.  Ο Michele Biasutti (2017) πιστεύει πως η χρήση του 

μουσικού ρεπερτορίου συνδέεται έντονα με την  απομνημόνευση μελωδικών και 

ρυθμικών μοτίβων.  Στη jazz μουσική τα μοτίβα αυτά ονομάζονται licks.  Σκοπός της 

συχνής ακρόασης και μελέτης μουσικών μοτίβων και σχημάτων είναι η δυνατότητα 

ενσωμάτωσής τους στα πλαίσια του αυτοσχεδιασμού.  Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο αν ο μαθητής κατανοήσει πώς να επιλέγει τα κατάλληλα 

μοτίβα ανάλογα με την περίσταση.     

   Ο Biasutti (2017) προτείνει την ακρόαση διάφορων ειδών αυτοσχεδιασμών 

διακεκριμένων μουσικών και την ανάλυσή τους.  Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 

έχει ως εξής: α) ακρόαση του μουσικού αυτοσχεδιασμού, β) αποθήκευσή του στη 

μνήμη του μαθητή, γ) φωνητική αναπαραγωγή του αυτοσχεδιασμού και, δ) εκτέλεσή 

του στο όργανο.  Όταν ο μαθητής κατορθώσει να παίξει σωστά το μοτίβο μπορεί να 

το επαναλάβει σε άλλες τονικότητες (Azzara, 1999).  Προσπαθώντας να  αναπαράγει 

αυτό που άκουσε, μπαίνει στη διαδικασία να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο και την 

«στρατηγική» που εφαρμόστηκε για τη δημιουργία του ήδη υπάρχοντος 

αυτοσχεδιασμού και να σκεφτεί πως μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει δικά του μοτίβα 

(Biasutti, 2017).  
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Μελωδία και Κλίμακες 

   Για την ανάπτυξη μίας μελωδίας κρίνεται απαραίτητη η άριστη γνώση όλων των  

μειζόνων και ελασσόνων τονικοτήτων.  Ο καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθεί ένας 

μαθητής με τις τονικότητες είναι παίζοντας κλίμακες.  Το παίξιμο κλιμάκων τον 

βοηθά να μάθει ποιες νότες περιέχει η κάθε τονικότητα.  Σταδιακά, αφού έχει 

εξασκηθεί, μπορεί να ξεκινήσει να αυτοσχεδιάζει μικρές μελωδίες βασισμένες στις 

κλίμακες αυτές.   

   Η χρήση μελωδικών αλυσίδων ίσως φανεί χρήσιμη για την εξάσκηση των 

μουσικών κλιμάκων.  Ο μαθητής αρχικά πρέπει να δημιουργήσει ένα μικρό μοτίβο 

τριών ή τεσσάρων νοτών επιλέγοντας ο ίδιος την τονικότητα και έπειτα, να παίξει το 

ίδιο μοτίβο ξεκινώντας το από μία άλλη νότα της διατονικής κλίμακας ή σε μία άλλη 

τονικότητα.  Αυτό μπορεί να αποβεί εξαιρετικά βοηθητικό  για να μπορεί να παίξει 

από τη μία στην άλλη τονικότητα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη (Hinz, 1995).       

Συγχορδίες και Μελωδία 

   Σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία μίας μελωδικής γραμμής σε μία δοσμένη 

αρμονική ακολουθία αποτελεί η γνώση των συγχορδιών και των αναστροφών τους, 

όπως και των κλιμάκων που σχετίζονται μ’ αυτές.  Έχοντας τη γνώση αυτή ο μαθητής 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιες νότες θα χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει μία 

μελωδία με βάση τη δομή και τη διαδοχή των συγχορδιών (Λαδόπουλος).  Ο Hinz 

(1995) αναφέρει πως στον αυτοσχεδιασμό της jazz μουσικής χρησιμοποιούνται 

συνήθως αριθμοί προκειμένου να παρουσιάσουν τη σχέση των φθόγγων στο 

μελωδικό μοτίβο και τη «ρίζα της συγχορδίας που ακούγεται τη στιγμή εκείνη». 

   Μία καλή εξάσκηση για την εκμάθηση των συγχορδιών και των νοτών που τις 

απαρτίζουν είναι το παίξιμο αρπισμών.  Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει παίζοντας 

απλές τρίφωνες συγχορδίες σε όλες τις αναστροφές τους.  Έπειτα, μπορεί να 

προχωρήσει παίζοντας και τετράφωνες συγχορδίες μεθ’εβδόμης, μεθ’ ενάτης κτλ.   

    Μία επίσης κατάλληλη δραστηριότητα για την εξάσκηση του μαθητή είναι η 

αναγνώριση των συγχορδιών που χρησιμοποιούνται στα κομμάτια που ακούει 

καθημερινά.  Με τον τρόπο αυτό θα μάθει ποιες νότες ανήκουν στην κάθε συγχορδία 

και πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στους δικούς του αυτοσχεδιασμούς. 
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Αρμονία και Μελωδία 

   Η αρμονία περιλαμβάνει τη σύνδεση των συγχορδιών και τη μεταξύ τους σχέση.  Ο 

μουσικός που αυτοσχεδιάζει καλείται να γνωρίζει πώς να δημιουργήσει μία μελωδία 

βασισμένη σε μία αρμονική διαδοχή.  Αυτό, φυσικά προϋποθέτει όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω την πολύ καλή γνώση των συγχορδιών και των νοτών που τις 

απαρτίζουν, όπως και τους βασικούς κανόνες εναρμόνισης14. 

   Μία δραστηριότητα που μπορεί να φανεί ωφέλιμη για το μαθητή που αυτοσχεδιάζει 

είναι η ακρόαση μουσικού ρεπερτορίου και η αναγνώριση των αρμονικών συνδέσεων 

και των μοτιβικών υλικών.  Συνεχίζοντας, μπορεί ο ίδιος να αυτοσχεδιάζει πάνω στην 

ίδια αρμονική ακολουθία. 

   Σ’ ένα πιο προχωρημένο στάδιο, ο αυτοσχεδιαστής μπορεί να προβεί στη χρήση 

μετατροπιών.  Ο Carl Whitmer (1934) ορίζει τη μετατροπία ως «τη διαδικασία 

αλλαγής εύκολα και ομαλά από τη μία τονικότητα στην άλλη».  Η μετατροπία είναι ένα 

αρμονικό εργαλείο μέσω του οπίου ο μαθητής μπορεί να εμπλουτίσει τον 

αυτοσχεδιασμό του και να μην επαναλαμβάνεται. 

   Ο Whitmer (1934) παρέχει συμβουλές για την εφαρμογή μίας μετατροπίας.  

Προτείνει, λοιπόν, πως για την επίτευξη της μετάβασης από τη μία τονικότητα στην 

άλλη, οι δύο αυτές τονικότητες πρέπει να έχουν μία κοινή συγχορδία.  Αυτό δεν 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.  Η μετάβαση μπορεί να γίνει εφικτή και μέσω μίας 

εναρμόνιας νότας.  Ενθαρρύνει, επιπλέον, τη χρήση συγχορδιών μεθ’ εβδόμης για τη 

διαδικασία της μετατροπίας, γνωστή και ως κύκλος των πεμπτών.   

   Μεταξύ αυτών τονίζει πως όταν ο μαθητής νιώσει έτοιμος, ο καθηγητής του μπορεί 

να του υποδείξει μία τονικότητα από την οποία θα ξεκινήσει και έπειτα να τον αφήσει 

να δημιουργήσει και να μεταβεί ομαλά από την αρχική τονικότητα στην επόμενη. 

 

 

 

                                                           
14 Όπως ποιες είναι οι καλές συνδέσεις μεταξύ των συγχορδιών ώστε να δημιουργήσουν ένα όμορφο 
μουσικό αποτέλεσμα. 
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3.4. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

   Τα άτομα που εμπλέκονται με τη μουσική έχουν τη δυνατότητα να την 

αντιλαμβάνονται και να την κατανοούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κάποιοι 

από τους οποίους περιέχουν τη μουσική ερμηνεία, τη μουσική δημιουργία, τη 

μουσική ακρόαση και τη μουσική ανάλυση.  Ωστόσο, το σύγχρονο σύστημα της 

κλασικής μουσικής εκπαίδευσης παρέχει στους σπουδαστές του μία μονόπλευρη 

προσέγγιση της μουσικής.  Ερχόμενοι σε επαφή με τις αυτοσχεδιαστικές 

δραστηριότητες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πτυχές της μουσικής 

που δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν νωρίτερα.  Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, τόσο 

στα πλαίσια μιας προμελετημένης αυτοσχεδιαστικής εκτέλεσης, όσο και στα πλαίσια 

μίας πιο ελεύθερης, αποτελεί μία δημιουργική πρακτική που μπορεί να προσφέρει 

στο μαθητή τη δυνατότητα να αναπτύξει τις μουσικές του ικανότητες 

απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την όλη μουσική διαδικασία.  Μπορεί, λοιπόν, να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας αφού συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη των 

μουσικών ικανοτήτων και γνώσεων όσο και στην προσωπική εξέλιξη ενός ατόμου. 

Α) ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

   Πολλοί μουσικοί παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι η πρακτική του οργάνου και η 

θεωρία είναι δύο μουσικοί τομείς που πρέπει να διδάσκονται ταυτόχρονα.  Οι 

μαθητές των κλασικών μουσικών σπουδών, ωστόσο, μαθαίνουν τη θεωρία 

ξεχωριστά, γεγονός που συμβάλλει στη ρήξη της σχέσης μεταξύ θεωρίας και πράξης.  

Η Harmon θεωρεί πως η σύνδεση των δύο αυτών μουσικών εννοιών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής του αυτοσχεδιασμού.  Υποστηρίζει, επίσης, 

πως ένας μαθητής που εισάγεται στον κόσμο της μουσικής δεν μπορεί να καταλάβει 

μία κλίμακα με το να τη βλέπει απλώς τυπωμένη σ’ ένα βιβλίο.  Παίζοντας όμως την 

κλίμακα αυτή και εντάσσοντάς την στον αυτοσχεδιασμό, την αντιλαμβάνεται 

ουσιαστικά (Maalouf, 2002).  Φαίνεται, λοιπόν, πως ο αυτοσχεδιασμός είναι μία 

μουσική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο την τυπική, όσο και την άτυπη μουσική 

διδασκαλία, και μέσω της οποίας ο μαθητής αποκτά μία πιο ολοκληρωμένη μουσική 

αντίληψη ενσωματώνοντας την ανάπτυξη της ακοής, την εκμάθηση της θεωρίας και 

την εκτελεστική πρακτική σ’ ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο πλούσιο σε μουσικά 

ερεθίσματα (Biasutti, 2017). 
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Μουσική ανάγνωση 

   Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του μουσικού αυτοσχεδιασμού είναι η καλύτερη 

αντίληψη για τη μουσική και την ανάγνωσή της.  Μέσω του αυτοσχεδιασμού ο 

μαθητής είναι σε θέση να κατανοήσει με μεγαλύτερη ευκολία ένα γραμμένο μουσικό 

κείμενο χωρίς να μπει στη διαδικασία να το ακούσει.  Έτσι, όταν φθάσει στο σημείο 

να εκτελέσει το μουσικό έργο θα γνωρίζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το 

ερμηνεύσει.  Για να κατορθώσει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει μάθει τόσο να 

αυτοσχεδιάζει, όσο και να παίζει από μουσική παρτιτούρα (Azzara, 1999).  Ο 

Michele Biasutti γράφει: 

   «Ο αυτοσχεδιασμός παρέχει ερεθίσματα στο μουσικό για να συλλογιστεί την ποιότητα 

του ήχου που παράγεται δημιουργώντας ένα διάλογο σε πραγματικό χρόνο με τους 

άλλους εκτελεστές.  Οι πράξεις των ενεργειών αυτών μπορούν να δημιουργήσουν μία 

βαθύτερη κατανόηση στους μουσικούς ακόμη και όταν διαβάζουν μία παρτιτούρα.» 

(Biasutti, 2017) 

Ακουστικές ικανότητες 

   Σύμφωνα με την Jennifer Paterson μία από τις απαραίτητες ικανότητες ενός 

μουσικού είναι «να μπορεί να ακούει τη μουσική».  Ωστόσο, η κλασική μουσική 

εκπαίδευση, περιορίζεται κυρίως στη μουσική ανάγνωση της παρτιτούρας και στην 

αυστηρή εκτέλεσή της.  Αυτή η συνεχής προσπάθεια να εκτελεί με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρίβεια και δεξιοτεχνία ένα μουσικό έργο μπορεί να αποβεί δυσμενής 

για την ανάπτυξη των ακουστικών του ικανοτήτων.  Από την άλλη, ο αυτοσχεδιασμός 

είναι μια μουσική διαδικασία μέσω της οποίας ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει και να 

εξελίξει τις ακουστικές του ικανότητες (Paterson, χ.χ.).  Ένας μουσικός που 

αυτοσχεδιάζει, όταν ακούει ένα κομμάτι, είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις νότες που 

απαρτίζουν τη μελωδία και τη μεταξύ τους σύνδεση, όπως επίσης και την αρμονία 

που τη συνοδεύει.  Για να γίνει αυτό, φυσικά, απαιτείται συνεχής ενασχόληση και 

εμπειρία.  Αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες, όπως αυτή της μίμησης ή της 

ανάπτυξης μελωδιών πάνω σε κλίμακες, στην πλειοψηφία τους έχουν ως κύριο στόχο 

την εξάσκηση και εκπαίδευση του αυτιού του μουσικού (Hinz, 1995 και Campbell, 

στο Solis & Nettl, 2009).  Οι μαθητές των διάφορων αυτοσχεδιαστικών στυλ 

μαθαίνουν να παίζουν ακούγοντας με το αυτί, μιμούμενοι τους δασκάλους τους ή 

ηχογραφημένες εκτελέσεις.  Έχοντας, λοιπόν, εξασκηθεί επανειλημμένα σ’ ένα 
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αυτοσχεδιαστικό μοντέλο, αναπαράγοντάς το ξανά και ξανά, μπορούν τελικά να 

προχωρήσουν στην δική τους προσωπική εκτέλεση με παρότρυνση του δασκάλου 

τους (Campbell, στο Solis & Nettl, 2009).   

Μουσική θεωρία και αρμονία 

   Ένα από τα σημαντικά οφέλη του αυτοσχεδιασμού είναι η κατανόηση της μουσικής 

θεωρίας και της αρμονίας.  Σε αντίθεση με το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής 

μουσικής εκπαίδευσης, όπου η πρακτική του οργάνου και η θεωρία διδάσκονται ως 

δύο ξεχωριστά αντικείμενα, στις αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες η θεωρία και η 

πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.   

   Ένας μαθητής που διδάσκεται αυτοσχεδιασμό αρχικά βασίζεται περισσότερο στη 

μουσική θεωρία και στην ακουστική του ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη μουσική 

προκειμένου να δημιουργήσει, παρά στο μουσικό του ένστικτο (Hinz, 1995).  Πρώτος 

στόχος των δραστηριοτήτων του αυτοσχεδιασμού δεν είναι η μελωδία, αλλά η 

εξερεύνηση των ηχοχρωμάτων και του ρυθμού.  Συχνά, στα πρώτα στάδια 

διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού ο μαθητής μαθαίνει πώς να παίζει διάφορα ρυθμικά 

μοτίβα πάνω σε έναν σταθερό παλμό και έτσι έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως 

αυτές της συγκοπής, του αντιχρονισμού και του ισχυρού και ασθενούς μέρους του 

μέτρου (Κουρμπαλή, 2011).   

   Καθώς εξελίσσεται έρχεται σε επαφή με τις κλίμακες, όπου δε μαθαίνει απλώς να 

παίζει μηχανικά την κάθε κλίμακα, αλλά εξασκείται και ανακαλύπτει τους τρόπους με 

τους οποίους οι νότες μίας κλίμακας μπορούν να βγάλουν ένα καλό ηχητικό 

αποτέλεσμα μεταξύ τους, είτε όταν παίζονται μαζί, είτε η μία δίπλα στην άλλη 

(Paterson, χ.χ.).  Ακόμη, παίζοντας μελωδικά σχήματα πάνω σε συγκεκριμένες 

συγχορδίες καταλαβαίνει ποιες νότες ταιριάζουν ακουστικά με την κάθε συγχορδία 

(Berliner, 1994). Στο σημείο αυτό ξεκινά να χρησιμοποιεί και τους αρπισμούς των 

συγχορδιών, μαθαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχηματίζονται. 

   Όταν φτάσει στο στάδιο που έχει αφομοιώσει τη θεωρία, ο μαθητής εξασκείται 

πάνω στην αρμονία όπου μαθαίνει τις βαθμίδες των κλιμάκων και τη σειρά με την 

οποία αυτές μπορούν να παιχτούν και, σύμφωνα με τον Bob Hinz (1995), αποκτά μία 

ουσιαστική γνώση σχετικά με τη σύνδεση μελωδίας και αρμονίας. 
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Μορφολογία 

   Η μορφολογία είναι ένα αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες 

διδασκαλίας τους αυτοσχεδιασμού από τα πρώτα στάδια έκθεσης του μαθητή σ’ 

αυτές. Μορφολογικές έννοιες όπως αυτές της ερώτησης – απάντησης, του θέματος, 

των φράσεων, των προτάσεων και των πτώσεων διδάσκονται στο μαθητή 

«βιωματικά» μέσω της καθημερινής ενασχόλησής του με τον αυτοσχεδιασμό.  Έτσι, 

όταν χρειαστεί να αναλύσει ένα μουσικό έργο θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί 

τη μορφολογική δομή του (Κουρμπαλή, 2011). 

Σύνθεση 

   Πολλές συνθέσεις κλασικής μουσικής έχουν δημιουργηθεί από έναν 

αυτοσχεδιασμό.  Η αυτοσχεδιαστική πρακτική μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

ανάπτυξη της συνθετικής σκέψης.  Ένας μαθητής που μαθαίνει να αυτοσχεδιάζει 

εκτίθεται και εκτελεί πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών.  Έτσι, του δίνεται η 

δυνατότητα να αντιληφθεί καλύτερα τις ήδη γραμμένες συνθέσεις διαφορετικών 

μουσικών στυλ, καθώς επίσης και η ικανότητα να μπορεί να δημιουργήσει συνθέσεις 

και να αυτοσχεδιάσει στα στυλ αυτά. Ο Χ., ερωτηθέντας της έρευνας που θα 

παρουσιαστεί παρακάτω λέει: 

  «Ο αυτοσχεδιασμός επηρεάζει τις συνθέσεις μου σε πολύ μεγάλο βαθμό.  Κάνω μία 

μεγάλη ανασκόπηση σε ό, τι θυμάμαι από τους προηγούμενους αυτοσχεδιασμούς μου 

και αντλώ υλικό από εκεί.» 

Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Πέρα από τα μουσικά οφέλη, ο αυτοσχεδιασμός μπορεί αποδειχθεί ωφέλιμος για την 

πνευματική ευημερία, την προσωπική εξέλιξη, καθώς και για την ψυχική υγεία ενός 

ατόμου.  Οι αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες ενισχύουν την αυτό-έκφραση, τη 

δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και μειώνουν τα επίπεδα άγχους.  Επιπλέον 

επιτρέπουν την ενίσχυση της διαδικασία της σκέψης και συντελούν στον συντονισμό 

των πολύπλοκων δεξιοτήτων (Biasutti, 2017). 
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Προσωπική έκφραση 

   Η μουσική όπως και η γλώσσα είναι μία μορφή έκφρασης.  Ο αυτοσχεδιασμός είναι 

η μουσική διαδικασία μέσω της οποίας ο μουσικός μπορεί να εξωτερικεύσει τα 

συναισθήματά του και να ακουστεί.  Όπως δηλώνει ο Azzara: 

   «Ο αυτοσχεδιασμός παρέχει έναν τρόπο στους μαθητές να εκφράσουν την αντίληψή 

τους για τη μουσική από μόνοι τους […] επιτρέπει στους μαθητές να εκφραστούν 

προσωπικά και να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη και στενή σχέση με τη μουσική, 

εκτελώντας από σημειογραφία ή χωρίς.» (Azzara, 1999, σελ. 25) 

   Ο ψυχολόγος Csikszentmihaly στη θεωρία του περί «ροής»15 υποστηρίζει πως η 

βίωσή της μπορεί να δώσει στον εκτελεστή τη δυνατότητα να ερμηνεύσει ένα 

γραμμένο έργο συναισθηματικά, καθώς και να παίξει δίνοντας το προσωπικό του 

στίγμα.  Κάθε εκτελεστής κλασικής μουσικής κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του 

προσπαθεί να επικοινωνήσει με το κοινό με τον δικό του μοναδικό τρόπο, 

παραμένοντας ωστόσο πιστός στην παρτιτούρα (Dolan, 2005).  Οι Gould και Keaton 

(2000) αναφέρουν πως όσο ακριβής και αν είναι ο μουσικός στην εκτέλεση μιας 

γραμμένης σύνθεσης, αποφασίζει για τις δυναμικές, το ρυθμό, το ηχόχρωμα, τους 

τονισμούς και την άρθρωση τη στιγμή ακριβώς της εκτέλεσης.  Θεωρούν ακόμη πως 

αυτές οι στιγμιαίες αποφάσεις είναι δείγματα αυτοσχεδιασμού. 

   Μέσω του αυτοσχεδιασμού ο εκτελεστής της κλασικής μουσικής μπορεί να 

επωφεληθεί δίνοντας κατά το παίξιμό του στη σύνθεση μία πιο προσωπική ερμηνεία.  

Η προσωπική έκφραση του μουσικού φθάνει στο απόγειό της όταν έρχεται η στιγμή 

κατά την οποία καλείται αυτοσχεδιάζοντας να δημιουργήσει τη δική του εκτέλεση, 

προσθέτοντας τις δικές του ιδέες.  Ο Κ., ερωτηθέντας του ερωτηματολογίου του 

παρόντος κειμένου αναφέρει : 

   «Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο μουσικός μπορεί να 

εκφραστεί μουσικά με όποιον τρόπο θέλει· είναι ο σκοπός της μουσικής.»  

 

                                                           
15 Η εμπειρία της ροής που παρουσίασε o Csikszentmihaly στο βιβλίο του «Flow: The Psychology Of 
Optimal Experience» (1990) είναι μια διαδικασία η οποία προκαλεί την απόλυτη συγκέντρωση και 
αφοσίωση ενός ατόμου την ώρα που ασχολείται με κάτι.  Ο ίδιος περιγράφει τη διαδικασία αυτή ως 
«την πλήρη συμμετοχή σε μία δραστηριότητα» κατά την οποία «αξιοποιούνται στο έπακρο όλες οι 
ικανότητες».   
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Δημιουργικότητα 

   Η σύνθεση, ο αυτοσχεδιασμός και η εκτέλεση είναι δραστηριότητες που έχουν 

άμεση σχέση με τη μουσική δημιουργικότητα (Hargreaves, 2012).  Σύμφωνα με τη 

γνώμη της γράφουσας, η δημιουργικότητα είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φύσης και έτσι, ο κάθε μουσικός έχει την ικανότητα να δημιουργεί.   

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο αυτοσχεδιασμός προωθεί τη δημιουργικότητα των 

μαθητών (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009).  Πολλοί μαθητές κατά την πρώτη τους 

επαφή με τον αυτοσχεδιασμό δεν αφήνουν αυτή τη δημιουργική φαντασία να βγει 

στην επιφάνεια, θεωρώντας πως η δημιουργική σκέψη δεν είναι κάτι που τους 

χαρακτηρίζει.  Αυτό συνήθως συμβαίνει σε μαθητές της κλασικής μουσικής οι οποίοι, 

ως επί των πλείστων, δεν έχουν πειραματιστεί αρκετά στο όργανό τους.  Ερχόμενοι 

σε καθημερινή επαφή, ωστόσο, με αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες θα μπορέσουν 

να ανακαλύψουν τις δημιουργικές δυνατότητες και την απεριόριστη φαντασία που 

κρύβουν μέσα τους.   

   Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους νευρολόγους Charles Limb και Allen 

Braun εξετάστηκαν οι διανοητικές διεργασίες του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης απομνημονευμένης μουσικής και κατά τη διάρκεια της αυτοσχεδιαστικής 

διαδικασίας.  Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι δύο ερευνητές διαπίστωσαν πως η εγκεφαλική 

διεργασία τόσο στις απλές όσο και στις πιο πολύπλοκες αυτοσχεδιαστικές εκτελέσεις 

ήταν ακριβώς η ίδια.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο, παρατήρησαν ότι ανάλογα με το αν η 

μουσική που παιζόταν ήταν αποστηθισμένη ή αυθόρμητη, ενεργοποιούνταν 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.  Διαπίστωσαν, λοιπόν, πως οι 

απομνημονευμένες εκτελέσεις ενεργοποιούν την περιοχή του προ-μετωπιαίου φλοιού 

που συνδέεται με την «ταξινόμηση, τον προγραμματισμό και τη λύση προβλημάτων», 

ενώ οι αυθόρμητες με την περιοχή του μεσαίου προ- μετωπιαίου φλοιού που 

σχετίζεται με το «διαλογισμό, τη φαντασία και τις πολύπλοκες και μακροπρόθεσμες 

πολυδιεργασίες» (Beckstead, 2013).  Ο David Beckstead αναφέρει: 

   «Σε ένα πιο ωμό πλαίσιο, κάποιος ίσως δει αυτό σαν τη δεξιά και την αριστερή 

διεργασία του εγκεφάλου, με τη δημιουργική, δεξιά πλευρά να συνδέεται με τις 

αυτοσχεδιαστικές διαδικασίες, και τη λογική, αριστερή πλευρά να συνδέεται με την 

εκτέλεση περασμάτων που έχουν μαθευτεί και με την prima vista.» (Beckstead, 2013, 

σελ. 70-71)   
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Ψυχική υγεία 

   Έρευνες έχουν δείξει πως οι αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες μπορούν να έχουν 

σημαντική επιρροή στην ψυχική υγεία ενός ατόμου.  Η αυτοσχεδιαστική μουσική 

μπορεί να επιδράσει θετικά ενισχύοντας την ψυχική ευεξία και ευφορία και 

καταστέλλοντας το άγχος (Paterson, χ.χ.).  Μέσω του αυτοσχεδιασμού ο μουσικός 

μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται το άγχος του πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης και να απολαμβάνει τη στιγμή. 

Κοινωνικοποίηση 

Ο Biasutti (2017) υποστηρίζει πως η ενασχόληση με την πρακτική του 

αυτοσχεδιασμού καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου.  Λαμβάνοντας 

υπόψη την παραπάνω άποψη αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνικοποίηση προωθείται 

ως επί το πλείστον στα πλαίσια του ομαδικού αυτοσχεδιασμού.  Για την 

πραγματοποίησή του απαραίτητη θεωρείται η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των 

ατόμων μεταξύ τους  ώστε να επιτευχθεί ένα συνολικό και συνεκτικό αποτέλεσμα.  Ο 

αυτοσχεδιασμός σε σύνολα  προάγει την ομαδικότητα, τη συνεργασία και δίνει τη 

δυνατότητα στο μουσικό να λειτουργήσει στα πλαίσια ενός ομαδικού περιβάλλοντος.     
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4. ΕΡΕΥΝΑ 

4.1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η έρευνα της παρούσας πτυχιακή εργασίας έγινε στο διαδίκτυο από τις 15 

Αυγούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου του 2018.  Οι συμμετέχοντες ήταν ως επί το 

πλείστο φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ενώ υπήρχαν και ερωτηθέντες κάποιοι μεταξύ των οποίων ήταν 

καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες μουσικοί και ερασιτέχνες.  Στην έρευνα έλαβαν 

μέρος μουσικοί ηλικίας 19 έως 36 χρονών.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν διδαχθεί 

κλασική μουσική. 

   Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με την έρευνα αυτή, τα οποία περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Κάποιοι συμμετέχοντες με γνωρίζουν προσωπικά, οπότε ίσως γνωρίζουν την 

άποψη μου και πιθανώς να επηρεάστηκαν από αυτή στις απαντήσεις τους.   

Παρ’ όλα αυτά οι ερωτήσεις δεν είναι κατευθυνόμενες. 

 Το ιδανικό θα ήταν το ερωτηματολόγιο να έχει ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής έτσι ώστε να συμπληρωθεί πιο γρήγορα και από περισσότερα άτομα.  

Ωστόσο, οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι «ανοιχτού» τύπου, οπότε 

οι συμμετέχοντες απάντησαν πιο ελεύθερα και πιο προσωπικά.  Έτσι, έπρεπε 

να εξάγω κάποιες πληροφορίες από τις ερωτήσεις της έρευνας ώστε να 

εκτελέσω κάποιες ποσοτικές αναλύσεις. 

   Παρά τα παραπάνω θέματα η έρευνα αυτή είναι χρήσιμη με δύο τρόπους.  Πρώτον, 

υποδεικνύει κάποιες πτυχές της κλασικής μουσικής εκπαίδευσης αν και λόγω του 

αριθμού των συμμετεχόντων δεν επαληθεύονται.  Δεύτερον, οι προσωπικές εμπειρίες 

των συμμετεχόντων είναι αυτόνομες.  

   Για την επίτευξη της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Nathan 

Shane (2013) με τίτλο «κλασικοί μουσικοί και αυτοσχεδιασμός».  Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης Google Forms και για το λόγο αυτό οι 

απαντήσεις δε μπορούν να παρατεθούν ολόκληρες. 
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ΕΡΕΥΝΑ: ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Αν κάποτε είχες διδαχθεί κλασική μουσική, ή αν διδάσκεσαι τώρα, παρακαλώ 

συμπλήρωσε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.  Μέσω αυτής της έρευνας ελπίζω να 

συλλέξω πληροφορίες για την πτυχιακή μου εργασία με θέμα τον αυτοσχεδιασμό 

στην κλασική μουσική εκπαίδευση.  Οι ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν αφορούν τη 

μουσική σου εκπαίδευση, τη θέση της μουσικής στη ζωή σου σήμερα και τις απόψεις 

σου για το μουσικό αυτοσχεδιασμό.  Θα χρειαστούν γύρω στα 30 λεπτά για να 

απαντήσεις στις ερωτήσεις.  Μπορείς να στείλεις γραπτώς τις απαντήσεις σου με mail 

στο msa1415@uom.edu.gr. Η προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 

μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 2018. 

Ευχαριστώ πολύ 

Βιβή Παλαπαϊδου 

 

4.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εισαγωγικές ερωτήσεις 

Πως ονομάζεσαι; (Αν δε θέλεις να αναφερθεί το όνομά σου στην πτυχιακή μου γράψε 

απλώς «Ανώνυμος». 

Ποιο είναι το email σου; 

Σε ποια πόλη/χώρα μένεις; 

Που μεγάλωσες; 

Πόσο χρονών είσαι; 

Μουσική Εκπαίδευση 

1. Τι είδη μουσικής άκουγες μεγαλώνοντας; Πόσο περίπου από κάθε είδος; 

2. Τα μέλη της οικογένειάς σου έπαιζαν ή τραγουδούσαν μουσική; Μαζί ή μόνοι; 
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3. Περίγραψε κάποια οργανική και/ή φωνητική εκπαίδευση που έχεις στην κλασική 

μουσική, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον αυτοσχεδιασμό. (Για παράδειγμα, τι όργανα 

έμαθες να παίζεις, και σε τι ηλικία; Έπαιξε ο αυτοσχεδιασμός κάποιο ρόλο στη 

μέθοδο εκμάθησης του οργάνου; Αν ναι, πως; Κατά πόσο έμαθες να παίζεις από 

παρτιτούρα, και κατά πόσο από το αυτί;) 

4. Περίγραψε την εκπαίδευση που είχες στην κλασική μουσική θεωρία και/ή στην 

σύνθεση. Οι καθηγητές σου ενσωμάτωσαν τον αυτοσχεδιασμό στις μεθόδους 

διδασκαλίας τους; Αν ναι, πως; 

5. Γενικά νιώθεις πως οι καθηγητές σου σε ενθάρρυναν ή σε αποθάρρυναν να 

αυτοσχεδιάσεις, να πειραματιστείς ή να παίξεις στο όργανό σου; Εξήγησε την 

απάντησή σου. 

6. Περίγραψε κάποια μη κλασική εκπαίδευσή. Οι καθηγητές σου ενσωμάτωσαν τον 

αυτοσχεδιασμό στα μαθήματα, και αν ναι, πως; 

7. Οι καθηγητές της μη κλασσικής μουσικής έβλεπαν τη μουσική, και ειδικά τον 

αυτοσχεδιασμό, διαφορετικά από τους καθηγητές κλασικής μουσικής; Αν ναι, πως; 

8. Περίγραψε κάποια άτυπη εμπειρία μουσικής εκπαίδευσης, όπως τη συμμετοχή σου 

σε κάποιο συγκρότημα με φίλους, ή την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου από 

μόνους σου. Ήταν ο αυτοσχεδιασμός μέρος αυτής της εμπειρίας; 

9. Αν έμαθες να αυτοσχεδιάζεις που αποδίδεις αυτή την ικανότητα; 

10. Θα ευχόσουν ο αυτοσχεδιασμός να είχε παίξει μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο 

στην εκπαίδευσή σου; Αν ναι, γιατί; 
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Η μουσική στη ζωή σου σήμερα 

11.  Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική; (Επαγγελματίας μουσικός, καθηγητής 

μουσικής, απλώς παίζω καθημερινά, απλώς ακούω μουσική κ.τ.λ.) 

12.  Τι είδη μουσικής ακούς; Πόσο περίπου από κάθε είδος; 

13.  Παίζεις μουσική ή τραγουδάς τακτικά; (Αν όχι, η έρευνα θα προχωρήσει στο 

κεφάλαιο «Σκέψεις για τον αυτοσχεδιασμό») * 

Η μουσική στη ζωή σου σήμερα (2ο μέρος)  

14.  Τι είδος μουσικής παίζεις; 

15.  Τι όργανο παίζεις; Αν τραγουδάς σημείωσέ το. 

16.  Περίπου πόσο παίζεις από παρτιτούρα και πόσο με το αυτί; 

1.   1:  Παίζω από παρτιτούρα 

2.   2 

3.   3 

4.   4 

5.   5: Παίζω με το αυτί 

17.  Παίζεις μουσική με άλλους ανθρώπους; Αν ναι, γράψε τα είδη του ομαδικού 

παιξίματος στο οποίο συμμετέχεις. 

- Συγκρότημα 

- Χορωδιακό γκρουπ 

- Ορχήστρα 

- Μουσικό Σύνολο (π.χ. Ορχήστρα Gamelan) 

- Καθημερινό (jamming, τραγούδι κ.τ.λ.) 

- Άλλο 
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18.  Αυτοσχεδιάζεις; 

- Ναι 

- Όχι 

Ερωτήσεις για τον αυτοσχεδιασμό  

* (Απάντησε σ’ αυτές τις ερωτήσεις μόνο αν αυτοσχεδιάζεις.) * 

19.  Πάνω σε πιο είδος μουσικής αυτοσχεδιάζεις; 

20.  Περίγραψε πώς χρησιμοποιείς τον αυτοσχεδιασμό. (Παραδείγματα: 

Αυτοσχεδιάζω πάνω σε κομμάτια ενώ τα παίζω, απλώς παίζω στο όργανο, 

αυτοσχεδιάζω ολόκληρα κομμάτια κ.τ.λ.) 

21.  Περίπου πόσο επιδέξιος/α είσαι στον αυτοσχεδιασμό; 

- 1:   1. Όχι πολύ επιδέξιος 

- 2:   2.  

- 3.   3.  

- 4:   4. 

- 5:   5.  Πολύ επιδέξιος 

22.  Η ικανότητά σου να αυτοσχεδιάζεις επηρεάζει την ικανότητά σου να εκτελείς 

ήδη γραμμένη μουσική; Αν ναι, πως; 

23.  Πως σχετίζεται η ικανότητά σου να αυτοσχεδιάζεις με τον τρόπο που ακούς ή 

αντιλαμβάνεσαι τη μουσική; 

24.  Αν συνθέτεις, η ικανότητά σου να αυτοσχεδιάζεις επηρεάζει τη σύνθεσή σου; Αν 

ναι, πόσο; 

25.  Πιστεύεις πως ο αυτοσχεδιασμός σου επιτρέπει να εκφράζεσαι με έναν 

διαφορετικό τρόπο από τον να είσαι αυστηρά προσκολλημένος σε μία σύνθεση; Αν 

ναι, πως; 
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Ερωτήσεις για τον αυτοσχεδιασμό  

 *(Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις μόνο αν δεν αυτοσχεδιάζεις.) * 

26.  Πιστεύεις πως δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις ή επιλέγεις να μην αυτοσχεδιάζεις; 

Εξήγησε την απάντησή σου. 

27.  Έχεις σκεφτεί ποτέ να μάθεις να αυτοσχεδιάζεις; Γιατί ναι, ή γιατί όχι;  

28.  Αν αποφάσιζες να μάθεις να αυτοσχεδιάζεις θα ήξερες πώς θα έπρεπε να το 

κάνεις; 

Διδασκαλία της μουσικής 

* (Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις αν διδάσκεις ή έχεις διδάξει μουσική.) * 

29.  Τι είδους μουσικής διδάσκεις; 

30.  Συμπεριλαμβάνεις τον αυτοσχεδιασμό στη διδασκαλία σου; Αν ναι, τι ρόλο 

παίζει; Πως εξασκείς τους μαθητές σου στο να αυτοσχεδιάζουν; 

Σκέψεις για τον αυτοσχεδιασμό 

31.  Πόσο σημαντικό πιστεύεις πως είναι για τους μουσικούς να μάθουν να 

αυτοσχεδιάζουν; 

- 1:  Καθόλου σημαντικό 

- 2:  

- 3: 

- 4: 

- 5: Πολύ σημαντικό 

32. Πιστεύεις πως ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να διδαχθεί; Γιατί ναι, ή γιατί όχι; 
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33. Κατά πόσο συνδέεις τον αυτοσχεδιασμό με την κλασική μουσική; Εξήγησε την 

απάντησή σου. 

- 1:  Καμία σύνδεση 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5: Μεγάλη σύνδεση 

34. Κατά πόσο συνδέεις τον αυτοσχεδιασμό με τη jazz; Εξήγησε τη απάντησή σου. 

- 1: Καμία σύνδεση 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5: Μεγάλη σύνδεση 

35. Κατά πόσο συνδέεις τον αυτοσχεδιασμό με την παραδοσιακή μουσική της 

Αμερικής; Εξήγησε γιατί. 

- 1: Καμία σύνδεση 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5: Μεγάλη σύνδεση 
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36. Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να παίζεις μία σύνθεση ακριβώς με τον τρόπο που 

είναι γραμμένη, ή πρέπει να επιτρέπεται στον εκτελεστή να αλλάζει τη μουσική όπως 

αυτός/ή επιθυμεί; Εξήγησε την απάντησή σου. 

- 1: Αυστηρή προσκόλληση στη σύνθεση. 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5: Ελευθερία αλλαγής της σύνθεσης. 

37. Πιστεύεις πως οι μαθητές κλασικής μουσικής πρέπει ή δεν πρέπει να διδάσκονται 

αυτοσχεδιασμό; Εξήγησε την απάντησή σου. 

38. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι σχετικά με την εμπειρία σου ή τις απόψεις σου για 

τον μουσικό αυτοσχεδιασμό, παρακαλώ κάνε το. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ!!! 

 

                                    ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

   Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιες από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

σε γραφήματα.     

 

   Στην ερώτηση που δόθηκε για τη σχέση του αυτοσχεδιασμού με την κλασική 

οργανική ή φωνητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων,

γράφημα, το 62% απάντησε πως δεν ήταν καθόλου ενσωματωμένος, το 18% πως 

ήταν ελάχιστα ενσωματωμένος, ενώ το 18% δεν απάντησε ξεκάθαρα.

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιες από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

Στην ερώτηση που δόθηκε για τη σχέση του αυτοσχεδιασμού με την κλασική 

οργανική ή φωνητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, όπως φαίνεται στο παραπάνω 

το 62% απάντησε πως δεν ήταν καθόλου ενσωματωμένος, το 18% πως 

ήταν ελάχιστα ενσωματωμένος, ενώ το 18% δεν απάντησε ξεκάθαρα. 
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιες από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

Στην ερώτηση που δόθηκε για τη σχέση του αυτοσχεδιασμού με την κλασική 

όπως φαίνεται στο παραπάνω 

το 62% απάντησε πως δεν ήταν καθόλου ενσωματωμένος, το 18% πως 

 



 

   Στην ερώτηση για τον αν ο αυτοσχεδιασμός ενσωματώθηκε στο μάθημα ως μέσο 

για την εκμάθηση της κλασικής θεωρίας, το 62% απάντησε πως δεν ενσωματώθηκε, 

το 14% πως ενσωματώθηκε ελάχιστα, το 9% ότι ενσωματώθηκε, το 9% δεν έδωσε 

ξεκάθαρη απάντηση και το 6% δε διδάχθηκε ποτέ

 

 

   Στο παραπάνω γράφημα το 35% των συμμετεχόντων απάντησε πως ούτε 

ενθαρρύνθηκε, ούτε αποθαρρύνθηκε στον αυτοσχεδιασμό από τους καθηγητές της 

κλασικής μουσικής.  Το 32% πως ενθαρρύνθηκε, το 21% πως αποθαρρύνθηκε, το 9% 

πως κάποιοι τον ενθάρρυναν ενώ κάποιοι άλλοι

έδωσε σαφή απάντηση. 

9%

35%

3%

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 

για τον αν ο αυτοσχεδιασμός ενσωματώθηκε στο μάθημα ως μέσο 

της κλασικής θεωρίας, το 62% απάντησε πως δεν ενσωματώθηκε, 

το 14% πως ενσωματώθηκε ελάχιστα, το 9% ότι ενσωματώθηκε, το 9% δεν έδωσε 

ηση και το 6% δε διδάχθηκε ποτέ θεωρία (εικόνα 2). 

γράφημα το 35% των συμμετεχόντων απάντησε πως ούτε 

ενθαρρύνθηκε, ούτε αποθαρρύνθηκε στον αυτοσχεδιασμό από τους καθηγητές της 

κλασικής μουσικής.  Το 32% πως ενθαρρύνθηκε, το 21% πως αποθαρρύνθηκε, το 9% 

πως κάποιοι τον ενθάρρυναν ενώ κάποιοι άλλοι τον αποθάρρυναν, και το 3% δεν 

32%

21%

ΕΝΘΑΡΡΥΝΑΝ 

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΑΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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για τον αν ο αυτοσχεδιασμός ενσωματώθηκε στο μάθημα ως μέσο 

της κλασικής θεωρίας, το 62% απάντησε πως δεν ενσωματώθηκε, 

το 14% πως ενσωματώθηκε ελάχιστα, το 9% ότι ενσωματώθηκε, το 9% δεν έδωσε 

 

 

 

 

 

   

 

 

γράφημα το 35% των συμμετεχόντων απάντησε πως ούτε 

ενθαρρύνθηκε, ούτε αποθαρρύνθηκε στον αυτοσχεδιασμό από τους καθηγητές της 

κλασικής μουσικής.  Το 32% πως ενθαρρύνθηκε, το 21% πως αποθαρρύνθηκε, το 9% 

τον αποθάρρυναν, και το 3% δεν 

 

 

 

 

 

    

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ



 

   Σε ό, τι αφορά το ρόλο του αυτοσχεδιασμού στη μουσική εκπαίδευση των 

ερωτηθέντων, το 76% απάντησε πως θα ήθελε ο αυτοσχεδιασμό να είχε παίξει 

μεγαλύτερο ρόλο, το 18% ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο και το 6% πως δεν ξέ

(εικόνα 4). 

 

Εικόνα 5 

   Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η συνήθεια των συμμετεχόντων να παίζουν 

από παρτιτούρα ή από το αυτί σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5.  Έτσι, το 41% 

δήλωσε πως παίζει εξίσου και από παρτιτούρα και με το αυτί, το 29% τις εκατό πως 

παίζει περισσότερο από παρτιτούρα και λιγότερο από το αυτί, το 15% αποκλειστικά 

από παρτιτούρα, το 9% περισσότερο με το αυτί και λιγότερο από παρτιτούρα και το 

6% μόνο με το αυτί. 
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Εικόνα 6 

Σε ό, τι αφορά το ρόλο του αυτοσχεδιασμού στη μουσική εκπαίδευση των 

ερωτηθέντων, το 76% απάντησε πως θα ήθελε ο αυτοσχεδιασμό να είχε παίξει 

ρόλο, το 18% ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο και το 6% πως δεν ξέ

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η συνήθεια των συμμετεχόντων να παίζουν 

από παρτιτούρα ή από το αυτί σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5.  Έτσι, το 41% 

δήλωσε πως παίζει εξίσου και από παρτιτούρα και με το αυτί, το 29% τις εκατό πως 

από παρτιτούρα και λιγότερο από το αυτί, το 15% αποκλειστικά 

από παρτιτούρα, το 9% περισσότερο με το αυτί και λιγότερο από παρτιτούρα και το 
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Σε ό, τι αφορά το ρόλο του αυτοσχεδιασμού στη μουσική εκπαίδευση των 

ερωτηθέντων, το 76% απάντησε πως θα ήθελε ο αυτοσχεδιασμό να είχε παίξει 

ρόλο, το 18% ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο και το 6% πως δεν ξέρει 

 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η συνήθεια των συμμετεχόντων να παίζουν 

από παρτιτούρα ή από το αυτί σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5.  Έτσι, το 41% 

δήλωσε πως παίζει εξίσου και από παρτιτούρα και με το αυτί, το 29% τις εκατό πως 

από παρτιτούρα και λιγότερο από το αυτί, το 15% αποκλειστικά 

από παρτιτούρα, το 9% περισσότερο με το αυτί και λιγότερο από παρτιτούρα και το 
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5.ΑΥΤΙ

Σειρά1



 

 

   Στην ερώτηση για το αν αυτοσχεδιάζουν, το 68% 
ενώ το 32% όχι (εικόνα 6).

Εικόνα 7 

   Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν μόνο από τους 

συμμετέχοντες που αυτοσχεδιάζουν, σχετικά με το πόσο επιδέξιοι πιστεύουν πως 

είναι σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5.  Το 35% απάντησαν 2, το 35% 4, το 26% 3 

και το 4% 5. 

Εικόνα 8 
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Στην ερώτηση για το αν αυτοσχεδιάζουν, το 68% των ερωτηθέντων απάντησε ναι, 
). 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν μόνο από τους 

συμμετέχοντες που αυτοσχεδιάζουν, σχετικά με το πόσο επιδέξιοι πιστεύουν πως 
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   Στην ερώτηση που αφορούσε το λόγο για τον οποίο δεν αυτοσχεδιάζουν, το 73% 

των αντίστοιχων ερωτηθέντων απάντησε πως δεν μπορεί, ενώ το 27% ότι δεν 

αυτοσχεδιάζει από επιλογή (

Εικόνα 9 

   Στο παραπάνω γράφημα φαίνονται οι απαντήσεις που δόθηκαν επίσης από τους 

συμμετέχοντες που δεν αυτοσχεδιάζουν, σχετικά με το αν έχουν σκεφτεί ποτέ να 

αυτοσχεδιάσουν.  Το 82% απάντησε ναι, ενώ το 18% όχι. 
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   Στην ερώτηση που απαντήθηκε από τους ερωτηθέντες που δεν αυτοσχεδιάζουν, σε 

σχέση με το αν θα γνώριζαν τον τρόπο για να αυτοσχεδιάσουν σε περίπτωση που το 

επιδίωκαν, το 82% είπε όχι, το 9% ίσως και επίσης το 9% ίσως

 

Εικόνα 11 

   Το γράφημα της εικόνας 11,

συμμετέχοντες που διδάσκουν κλασική μουσική, σχετικά με το αν συμπεριλαμβάνουν 

τον αυτοσχεδιασμό στη διδασκαλία τους με το 67% να δηλώνει ναι, ενώ το 33% όχι.
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   Στο παραπάνω γράφημα δόθηκαν απαντήσεις της κλίμακας από το 1 μέχρι το 5 

όπου οι συμμετέχοντες απάντησαν πόσο σημαντικό θεωρούν ότι είναι για ένα 

μουσικό να μάθει να αυτοσχεδιάζει.  Το 71% απάντησε 5 (πολύ), το 23% 4 και το 6% 

3. 
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    Στην ερώτηση σχετικά με τον αν ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να διδαχθεί, το 91% 

των συμμετεχόντων δήλωσε ναι, το 6% δεν ξέρω και το 3% όχι (
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Εικόνα 15 

    Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συνδέεται ο αυτοσχεδιασμός με τη 

μουσική, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε μία δοσμένη κλίμακα από το 1 μέχρι το 5.  Το 

73% επέλεξε το 5 (πολύ), το 18% απάντησε ότι δε γνωρίζει, ενώ το 9% το 4
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αυτοσχεδιασμό, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5.  Το 44% πιστεύει το 1, πως δε 

% το 5 (πολύ), το 12% το 3 και το 9% το 4. 
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   Στο παραπάνω γράφημα δόθηκαν επίσης απαντήσεις της κλίμακας του 1 έως 5.  Η 

ερώτηση αφορά τη σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με την παραδοσιακή μουσική 

Αμερικής.  Το 56% των συμμετεχόντων απάντησε πως δε γνωρίζει, το 35% το 5 

(πολύ), το 6% το 4 και το 3% το 3.
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   Στην ερώτηση που αφορά το

σημειώσουν, σε μία κλίμακα

γραμμένη σύνθεση μπορεί να υποστεί αλλαγές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.  

Το 62% απάντησε το 3, το 14% το 2, το 12% το 1 (καθόλου), το 6% το 4 και ένα 

ακόμη 6% το 5 (πολύ). 
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Εικόνα 18 

   Τέλος, στην ερώτηση σχετικά με το αν ο αυτοσχεδιασμός πρέπει να διδάσκεται 

στους μαθητές μουσικής, που απεικονίζεται στο παραπάνω γράφημα, το 82% 

απάντησε ναι, το 12% ίσως και το 6% όχι.

 

4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

   Η επιστημονική αυτή έρευνα έγινε με σκοπό να αποδείξει τόσο πως ο 

αυτοσχεδιασμός είναι μία ικανότητα που δεν αναπτύσσεται και δε διδάσκεται στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της κλασικής μουσικής, όσο και ότι είναι 

απαραίτητο να ενσωματωθεί σ’ αυτό.  Αυτό αποδει

αρκετές ερωτήσεις, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες, 

αυτοσχεδιαστές και μη,  υπογραμμίζουν την απουσία του αυτοσχεδιασμού από τη 

διδασκαλία της κλασικής μουσικής και τονίζουν πως είναι μία δεξιότητα που πρέπει 

να έχει κάθε ολοκληρωμένος μουσικός. 

   Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την κλασική μουσική 

εκπαίδευση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο αυτοσχεδιασμός δε 

συμπεριλήφθηκε ούτε στα μαθήματα του οργάνου και των φωνητικών, ούτε στ

μαθήματα της θεωρίας και της αρμονίας.  Για το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων, ο αυτοσχεδιασμός δεν αναφέρθηκε ποτέ ως έννοια από τους 

καθηγητές μουσικής.  Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που 
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ενθαρρύνονταν από τους δασκάλους τους να χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό κατά 

τη διάρκεια της μελέτης του οργάνου.  Ακόμη, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε πως θα επιθυμούσε ο αυτοσχεδιασμός να είχε παίξει 

μεγαλύτερο ρόλο στη μουσική του εκπαίδευση.   

  Από τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

δήλωσε ότι παίζει κλασική μουσική, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνται 

με τη jazz και τη σύγχρονη-πειραματική μουσική.  Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 

παίζουν κιθάρα, πιάνο και πως τραγουδούν.  Όσον αφορά την ομαδική εκτέλεση 

μουσικής η πλειοψηφία απάντησε ότι συμμετέχει σε κάποιο συγκρότημα, ότι παίζει 

καθημερινά με φίλους και ότι είναι μέλος μιας ορχήστρας.  Στην ερώτηση που 

αφορούσε την εκτέλεση μουσικής από παρτιτούρα ή με το αυτί, ο μεγαλύτερος 

αριθμός των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παίζει εξίσου και από τα δύο.  Μεγάλος επίσης 

ήταν και ο αριθμός εκείνων που απάντησαν πως παίζουν περισσότερο από 

παρτιτούρα και λιγότερο με το αυτί.   

   Στην ερώτηση για το αν αυτοσχεδιάζουν ή όχι, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μουσικών έδωσε θετική απάντηση (68%).  Η πλειοψηφία των αυτοσχεδιαστών 

δήλωσε ότι ήρθε σε επαφή με τον αυτοσχεδιασμό εκτός των πλαισίων της κλασικής 

μουσικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με κάποιο άλλο 

μουσικό είδος όπως jazz, blues, rock, σύγχρονη-πειραματική.  Μεγάλο ποσοστό των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει λίγη επιδεξιότητα στο να αυτοσχεδιάζει, ενώ ένα 

επίσης μεγάλο ποσοστό πως αυτοσχεδιάζει αρκετά καλά.  Στις απαντήσεις που 

δόθηκαν σχετικά με το αν ο αυτοσχεδιασμός ενισχύει την ικανότητα αντίληψης τους 

για τη μουσική και αν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν μία ήδη 

γραμμένη σύνθεση, οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν θετικοί. 

   Στις ερωτήσεις που απαντήθηκαν από τους μουσικούς εκείνους που δεν 

ασχολούνται με τον αυτοσχεδιασμό (32%), το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν 

αυτοσχεδιάζει επειδή πιστεύει πως δεν μπορεί, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό 

δήλωσε ότι δεν αυτοσχεδιάζει από επιλογή.  Ακόμη, η μεγαλύτερη πλειοψηφία 

απάντησε πως θα ήθελε κάποια στιγμή να μάθει να αυτοσχεδιάζει και πως αν το 

επιδίωκε δε θα γνώριζε τον τρόπο. 

   Από τους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κάποιοι δήλωσαν 

πως είναι καθηγητές κλασικής μουσικής.  Στην ερώτηση για το αν συμπεριλαμβάνουν 
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τον αυτοσχεδιασμό αρκετοί ήταν εκείνοι που απάντησαν θετικά, γεγονός που δείχνει 

πως. αν και δάσκαλοι κλασικής μουσικής, γνωρίζουν τη σημασία που έχει ο 

αυτοσχεδιασμός στη μουσική διδασκαλία. 

   Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν για το ρόλο του αυτοσχεδιασμού στη μουσική 

εκπαίδευση, έγινε φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί πως 

η εκμάθηση του αυτοσχεδιασμού είναι απαραίτητη για κάθε μουσικό.  Η συντριπτική 

μάλιστα πλειοψηφία των συμμετεχόντων, επίσης, δήλωσε ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι 

μία μουσική ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί.  Στο σημείο αυτό, κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι ο αυτοσχεδιασμός 

δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κλασική μουσική, με πολλούς να δηλώνουν 

πως αν και κάποτε αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της, πλέον είναι μία διαδικασία 

που δεν εντάσσεται στο περιβάλλον της.  Στην ερώτηση για το αν ένα γραμμένο 

μουσικό έργο πρέπει να εκτελείται ακριβώς από την παρτιτούρα, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες απάντησαν πως η εκτέλεση πρέπει να συμφωνεί με τις υποδείξεις της 

αλλά και να έχει περιθώρια ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης.  Τέλος, η τεράστια 

πλειοψηφία απάντησε ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι μία δεξιότητα που πρέπει να 

διδάσκεται στους μαθητές της κλασικής μουσικής, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό 

γίνονται πιο ολοκληρωμένοι μουσικοί. 

 

4.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Όπως έγινε φανερό από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, ο αυτοσχεδιασμός 

είναι μία ικανότητα που μπορεί και πρέπει να διδάσκεται στα πλαίσια της μουσικής 

εκπαίδευσης.  Παρά, όμως, τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη και την εξέλιξη 

ενός μουσικού, η απουσία του από τη διδασκαλία της κλασικής μουσικής είναι 

ιδιαίτερα έντονη.  Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να ενταχθεί στα πλαίσια αυτής και να 

αποτελέσει ουσιαστικό αντικείμενο της διδασκαλίας της. 

   Για το λόγο αυτό οι καθηγητές της κλασικής μουσικής, ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι 

γνωρίζουν να αυτοσχεδιάζουν ή όχι, οφείλουν να ενσωματώνουν στα μαθήματά τους 

δραστηριότητες του αυτοσχεδιασμού, παρέχοντας στους μαθητές τους ερεθίσματα 

ιδανικά για την προσωπική τους απελευθέρωση.  Ο μουσικός παιδαγωγός πρέπει να 

αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους μαθητές του και να  τους υποστηρίζει σε κάθε τους 
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βήμα.  Πρέπει, λοιπόν, να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο μαθητής να 

νιώθει άνετα, αποβάλλοντας την αίσθηση του φόβου - ο οποίος αποτελεί τον κύριο 

παράγοντα που συχνά αποθαρρύνει τους μαθητές να αυτοσχεδιάσουν.   

   Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο να διδάσκει τον αυτοσχεδιασμό στην πιο 

απλοποιημένη του μορφή, ώστε να δώσει στους μαθητές του το κίνητρο να 

ασχοληθούν μ’ αυτόν και να συνεχίζουν να τον εξασκούν καθ’ όλη της ζωή τους 

(Hickey, στο Beckstead, 2013).  Τέλος. όπως αναφέρει και ο Stevens (Beckstead, 

2013), στόχος ενός μουσικού παιδαγωγού πρέπει να είναι να κάνει τους μαθητές του 

να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ώστε να επιδιώξουν να αυτοσχεδιάσουν χωρίς να 

γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουν.  

Πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν 

και να μάθουν, έχοντας ως καθοδήγησή τους την εμπειρία που αποκτούν μέσω της 

συνεχούς τους έκθεσης στην αυτοσχεδιαστική πρακτική.  Κύριος σκοπός του 

δασκάλου είναι να γίνεται με τον καιρό όλο και πιο περιττός κατά τη διαδικασία 

αυτή.   

   Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα, λόγω του 

περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (34), δεν μπορεί να αποδείξει μία γενίκευση 

για την κλασική μουσική εκπαίδευση.  Ωστόσο, τα αποτελέσματα μπορούν να 

οδηγήσουν στη διαπίστωση πως ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα στοιχείο που λείπει από 

την εκπαίδευση των μουσικών που διδάσκονται κλασική μουσική, και πως μέσω της 

ενσωμάτωσής του στο μάθημα, ο μαθητής μπορεί να κερδίσει σημαντικά οφέλη.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

   Συμπεραίνοντας, στην παρούσα πτυχιακή εργασία διαφαίνεται η σημασία του 

αυτοσχεδιασμού για τη δημιουργία και την εξέλιξη ενός ολοκληρωμένου μουσικού.  

Όπως έγινε φανερό, τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας μουσικός από την 

έκθεσή του στη διαδικασία αυτή είναι τόσο μουσικά όσο και προσωπικά.   

   Παρά, ωστόσο, τη διαπίστωση αυτή, εύλογα γεννιέται η απορία, εφόσον ο 

αυτοσχεδιασμός μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά πλεονεκτήματα, γιατί δεν 

αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία της κλασικής μουσικής.  Η 

αυτοσχεδιαστική διαδικασία  αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής σε όλη 

της την ιστορία, παρόλα αυτά στον 21ο αιώνα είναι μία πρακτική που δεν έχει καμία 

θέση στα πλαίσια της κλασικής μουσικής εκπαίδευσης.  Οι καθηγητές της κλασικής 

μουσικής προωθούν αποκλειστικά την εκμάθηση και απομνημόνευση των γραμμένων 

έργων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του εκπαιδευτικού συστήματος, 

αποκλείοντας κάθε ευκαιρία δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. 

   Η ενσωμάτωση του αυτοσχεδιασμού στη διδασκαλία της κλασικής μουσικής θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξη της μουσικής 

ικανότητας και αντίληψης των μαθητών, σημαντικό παράγοντα για την εξερεύνηση 

της ευρείας έννοιας που αποκαλούμε «μουσική», κίνητρο για την απελευθέρωση της 

δημιουργικής σκέψης και της αυτό-έκφρασης, στα πλαίσια ενός δημιουργικού και 

ευχάριστου περιβάλλοντος, πλούσιο σε ερεθίσματα.  Κάθε μουσικός εκπαιδευτικός 

πρέπει να θεωρεί χρέος του να φέρει σε επαφή τους μαθητές του με τη διαδικασία 

αυτή, να τους παροτρύνει και να τους ενθαρρύνει από την πρώτη στιγμή να 

δημιουργούν και να έχουν την ελευθερία να εκτελέσουν μία γραμμένη σύνθεση χωρίς 

να την αλλοιώνουν, δίνοντας όμως πάντα το προσωπικό τους στίγμα… 
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