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Ana eylemler
Ýktisat metinlerini barýndýran bir veri tabaný olu?turmak
Sistemli ve tasnif edilmi? bir iktisat çevirileri kolleksiyonu
olu?turmak için 18., 19. ve 20. yûzyýla ait iktisat metinlerini
kapsayan veri tabaný meydana getirmek.
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Ýktisat Kitaplarýnýn Avrupa Dillerine
E-Çevirileri Ýnternet Platformu

Amaçlar
18., 19. ve 20. yûzyýla ait iktisat metinlerini incelemeyi
hedefleyen bir ara?týrma yapmak. Bu ara?týrmanýn amacý,
iktisadi dû?ûncenin uluslararasý yayýlýmý çerçevesinde, iktisat
metinlerinin çevirilerine dair yorum ûretmektir.

Hayatboyu Eðitim Programý - Erasmus Alt Programý

Ýktisadi fikirlerin uluslararasý yayýlýmý, ekonominin
bugünkü durumunu ve iktisadi düþüncenin evrimini
anlamada en önemli konudur. Iktisadi düþünceyi yaymanýn
ba?at yollarýndan biri iktisadi metinleri çevirmektir.

Ýçerik

Eðitim amaçlý araçlar geli?tirmek
Ýktisadi dû?ûnce tarihi eðitimine yardým etmesi için, iktisadi
dû?ûncenin çeviriler sayesinde yayýlýmýný da gûndeme getiren
eðitim araçlarý ûretmek : okuma rehberleri, alý?týrmalar ve
internette bulunacak okuma videolarý.

Amaçlar

Avrupa Komisyonu tarafýndan desteklenen bir Erasmus
programý kapsamýndaki Hayatboyu Eðitim Programý
çerçevesinde yeralan EE-T projesinin amacý, iktisadi
metinlerin Avrupa iktisadi düþünce tarihindeki etkilerini
deðerlendirmektir.

Hedef Kitle

Proje a?aðýdaki gruplara ula?mayý hedeflemektedir:
Ýktisadi Düþünce Tarihi (ÝDT) alanýnda çalý?an
araþtýrmacýlar
Özel Amaçlý Ýngilizce (ÖAÝ) alanýnda çalý?an
araþtýrmacýlar
Ýktisadi Düþünce Tarihi alanýnda çalý?an eðitmenler,
dilbilimciler ve pedagoji uzmanlarý
Üniversite öðrencileri

Sonuçlar

Ýktisadi metinlerin çevirilerine dair veri tabaný ve bu
metinlerin internet ûzerindeki e-çevirilerine baðlantýlar
Ýktisadi metinlerin e-çevirilerine dair internet ûzerinde
bir kolleksiyon
Ýktisat metinleri çevirilerinin tarihsel, sosyal ve dilbilimsel
özelliklerine deðinen makaleler
Ýktisat çevirilerinin Avrupa iktisadi dû?ûnce tarihine
etkisine dair incelemeyi eðitim programlarýna katan
eðitim araçlarý: okuma rehberleri, alý?týrmalar ve
internete koyulacak okuma videolarý

