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Πεοίληφη: Σςημ εογαρία ασςή παοξσριάζεςαι μια μέθξδξπ διδαρκαλίαπ ςξσ 
ελλημικξύ παοαδξριακξύ υξοξύ η ξπξία βαρίζεςαι ρςη μξοτξλξγική αμάλσρη ςξσ 
υξοξύ, δηλαδή ρςημ αμάδεινη βαρικώμ κιμηςικώμ μξςίβωμ ςωμ υξοώμ και ςξμ ςοόπξ 
πξσ ασςά ρσμδσάζξμςαι ώρςε μα διαμξοτωθεί η πξικιλξμξοτία ςξσ υξοξύ. Η 
μέθξδξπ ασςή, αμ και νετεύγει από ςιπ μέυοι ςώοα ποακςικέπ πξσ έυξσμ εταομξρςεί 
ρςη διδαρκαλία ςηπ ςευμικήπ ςξσ ελλημικξύ παοαδξριακξύ υξοξύ, παοέυει, 
ωρςόρξ, ςξμ ςοόπξ εκείμξ πξσ ξδηγεί ρςημ ξσρία ςηπ εκπαιδεσςικήπ διεογαρίαπ ςηπ 
ςευμικήπ ςξσ υξοξύ μέρα από ςημ ςανιμόμηρη και καςηγξοιξπξίηρη ςηπ πληθώοαπ 
ςωμ υξοώμ πξσ αμ και μξιάζξσμ διατξοεςικξί, όμωπ ποξκύπςξσμ από έμα κξιμό 
απόθεμα μεμξμωμέμωμ κιμηςικώμ ρσμδσαρμώμ. Η μέθξδξπ παοξσριάζεςαι 
αμαλσςικά, εμώ γίμεςαι εταομξγή ςηπ ρςημ πεοίπςωρη ςωμ Πξμςιακώμ υξοώμ. 
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Abstract: The paper introduces a teaching method of Greek folk dance based on 
the morphological analysis of the dance, i.e. on the indication of the basic kinetic 
motifs of the dance and the way these are combined so as to create the dance 
diversity. The proposed method is differentiated from those applied to the 
teaching of Greek folk dance technique till now in that it provides the means for 
the essence of the teaching process through the classification and categorization of 
the plethora of dances which seem to be dissimilar, yet arise from a common 
reservoir of isolated kinetic combinations. The proposed method is presented 
analytically while it is applied in the case of dances from Pontos. 
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