
Η μεταφορική ικανότητα ςτον γραπτό λόγο ατόμων που μαθαίνουν την ελληνική ωσ 
δεφτερη/ξζνη γλώςςα 
 
Περίλθψθ: 
 
Αντικείμενο τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ με τίτλο «Η μεταφορική ικανότηταςτον γραπτό λόγο ατόμων 
που μαθαίνουν την ελληνική ωσ δεφτερη/ξζνη γλώςςα»είναι θ μελζτθ του επιπζδου κατανόθςθσ και 
ςυνεπακόλουκθσ επαρκοφσ χριςθσ τθσ μεταφοράσ ςτον γραπτό λόγο, ατόμων που διδάςκονται τθν 
ελλθνικι ωσ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα (Γ2/Ξ2). Με δεδομζνο ότι θ μεταφορικιγλϊςςα εμφανίηεται ςε όλεσ 
τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ, ςυνδζεται με υψθλά επίπεδα επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτθ γλϊςςα-
ςτόχοκαι θπραγμάτωςι τθσ κακίςταταιεμφανισ μζςα από επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ, όπωσ είναι ο 
γραπτόσλόγοσ, θ παροφςα Διατριβι επιδιϊκει να διερευνιςει τον ρυκμό εμφάνιςθσ, τα είδθ και τισ 
λειτουργίεσ τθσ μεταφοράσ ςτον γραπτό λόγο ατόμων που μακαίνουν τθν ελλθνικι ωσ Γ2/ΞΓ ςτα 
διάφορα επίπεδα ελλθνομάκειασ (από το Α2 ζωσ και το Γ2). Πρόςκετεσ μεταβλθτζσ που κα μελετθκοφν 
είναι το φφλο, θ θλικία των ατόμων που διδάςκονται τθν ελλθνικι και το γλωςςικό τουσ υπόβακρο. Η 
ςυλλογι του πρωτογενοφσ υλικοφ κα βαςιςτεί ςτα γραπτά των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ τθσ 
ελλθνομάκειασ που διατθροφνται ςτο Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΚΕΓ) και το ΣχολείοΝζασ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ, προβλζπεται θ δθμιουργία ενόσ 
εργαλείου αναγνϊριςθσ του μεταφορικοφ λόγου, με ειδικι αναφορά ςτθν ελλθνικι.  
 
 

The metaphoric competence inthe written speechof people who learn Greek as a 

foreign/second language 
 

The goal of the Doctoral Dissertation entitled “The metaphoric competence in the written 

speechof people who learn Greek as a foreign/second language”is the studyofcomprehension 

and the subsequent effective use of metaphors inthe written speechofspeakers who learn Greek as 

a foreign/second language (FL/L2). Ample research data has shown that metaphor is ubiquitous 

in everyday language practice, it is associated with enhanced communicative competence in the 

target language and one of its linguistic manifestations is the written speech. Given the above, the 

present Dissertation seeks to study the rate, types and functionsof metaphor in the written speech 

of learners who are taught Greek as an FL/L2across the various CEFR-based proficiency levels 

(from A2 to C2). Additional variables that will be studied are the genderand the language 

background of the learners whose written samples will be included in our research. Our data will 

come from the exam material found in the Centre for the Greek Language (the official state body 

for the world-wide certification of the knowledge of the Greek language) and the School of 

Modern Greek Language (Aristotle University of Thessaloniki). Finally, it is anticipated the 

design of a metaphor recognition tool especially for Greek. 
 

 


