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Τρία νέα επιστημονικά περιοδικά
είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ
Το εκδοτικό περιβάλλον της πλατφόρμας eJournals αξιοποίησαν
η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, η Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών
και το Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία» του ΕΚΠΑ
για να διαθέσουν ηλεκτρονικά τα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδουν. Οι
επισκέπτες της πλατφόρμας έχουν πλέον την ευκαιρία να πλοηγηθούν στο
περιεχόμενο των περιοδικών «Ψυχολογία», «Περί Ιστορίας» και «Ηθική» και
να ανακαλύψουν περισσότερα από 800 επιστημονικά άρθρα.

Μάθε περισσότερα

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης
έργων ψηφιακού πολιτισμού από το ΕΠΑνΕΚ
Δημοσιεύθηκε η νέα Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ με τίτλο “Δημιουργία, Ανάδειξη
και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος” του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία". Στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υιοθετήσουν
τις σχετικές “Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη
συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων” που
έχει εκδώσει το ΕΚΤ.

Μάθε περισσότερα

DigCompSat: Ένα
αποτελεσματικό εργαλείο
αυτοαξιολόγησης της
ψηφιακής ικανότητας των
πολιτών
Το εργαλείο, που δοκιμάστηκε
πιλοτικά σε 3 ευρωπαϊκές χώρες,
προσφέρει τη δυνατότητα στους
πολίτες να λάβουν μια αξιόπιστη
εικόνα για το επίπεδο που βρίσκεται
η ψηφιακή τους ικανότητα τη
δεδομένη στιγμή, ώστε να
γνωρίζουν εάν και πού χρειάζεται
βελτίωση.

Ανοικτά προγράμματα του
EIT Health για startups
και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Ξεκίνησαν οι πρώτες προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για το 2021
για στήριξη νεοφυών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά
και επιστημόνων στον τομέα της
υγείας, από το EIT Health.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι ψηφιακές συλλογές του
Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη στο
SearchCulture.gr
Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο
σε τρεις διαφορετικές ψηφιακές
συλλογές, χαρακτηρίζεται από
μορφολογική πολυμορφία και
αναδεικνύει πτυχές του ελληνικού
πολιτισμού, ιδιαίτερα των ελληνικών
γραμμάτων και της ιστορικής και
ναυτικής έρευνας
Μάθε περισσότερα

Εικαστική Πορεία προς
τις Πρέσπες: Τα πρακτικά
ενός πρωτότυπου
συνεδρίου διαθέσιμα στην
πλατφόρμα eProceedings
του ΕΚΤ
Στο αρχείο τευχών της πλατφόρμας
eProceedings, διατίθενται ήδη 5
τεύχη της Εικαστικής Πορείας προς
τις Πρέσπες, όπου τεκμηριώνονται
εικαστικές δράσεις που διερευνούν
το τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό
και την οικολογική διάσταση της
περιοχής
Μάθε περισσότερα

Έξι startups στον τομέα
της υγείας που θα μας
απασχολήσουν το 2021

Διαδικτυακό Forum για
την ανοικτή
επιστημονική

Το 2020 το EIT Health συνέβαλε στην
επιτάχυνση πάνω από 120 startups
σε όλη την Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας. Έξι από αυτές, μεταξύ των
οποίων και η ελληνική Collaborate
Health Cloud, με καινοτόμες λύσεις
στον τομέα της υγείας, αναμένεται
να μας απασχολήσουν το 2021.
Μάθε περισσότερα

επικοινωνία στις
Ανθρωπιστικές &
Κοινωνικές Επιστήμες,
από OPERAS & PKP
Στόχος του forum είναι να φέρει σε
επικοινωνία φορείς και άτομα που
ασχολούνται με την επιστημονική
επικοινωνία, όπως εκδότες και
διαχειριστές εκδοτικών
πλατφορμών, αξιολογητές και
φυσικά τους ίδιους τους ερευνητές.
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
28.01.2021

| Webinar

Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Humanities".
Webinar 3: Δικτύωση και δημιουργία κοινότητας

03.02.2021

| Διαδικτυακό Συμπόσιο

Διαδικτυακό Συμπόσιο για τη μετά-Covid ζωή

11-12.02.2021

| Επιστημονικό συνέδριο

1o Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια: "Η αγορά της ενέργειας σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον"

16-18.04.2021

| Επιστημονικό συνέδριο

27o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 15ο Διεθνές
Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δρ.Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ: Ο
πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας σε
μία διαδικτυακή πλατφόρμα

Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος
καινοτομίας ΕΚΤ : Δικτύωση
επιχειρήσεων μέσω του Enterprise
Europe Network

Περισσότερα βίντεο στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Στατιστικά στοιχεία για
τους διδάκτορες που
αποφοίτησαν από τα
ελληνικά ΑΕΙ το 2019

Επιστημονικές
δημοσιεύσεις
ελληνικών φορέων
2004-2018:
Βιβλιομετρική ανάλυση
δημοσιεύσεων σε
διεθνή επιστημονικά
περιοδικά - Web of
Science

Καλές Πρακτικές και
Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας
και ποιότητας για τη
διαδικτυακή διάθεση
ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου

Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Επιστημονικά Περιοδικά
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Διάλογοι!
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Ανοικτή Εκπαίδευση
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Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
naftemporiki.gr

| 22.01.2021

Έξι startups στον τομέα της υγείας που θα μας απασχολήσουν το 2021

ΣΚΑΪ.gr

| 30.12.2020

Καθοριστική η συμβολή του ΕΚΠΑ όσον αφορά τις επιστημονικές
δημοσιεύσεις για COVID-19

in.gr

| 28.12.2020

Ένα, δύο, τρία, πολλά hubs! – Οι ελληνικοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας
είναι εδώ

Capital.gr

| 28.12.2020

27η η Ελλάδα σε σύνολο 207 χωρών στην επιστημονική έρευνα για την
πανδημία, 683 δημοσιεύσεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ

| 18.12.2020

More women awarded PhDs than men for the first time since 2015, National
Documentation Center says
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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