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Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές δυνατότητες του
σχολείου: 1.700 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο
webinar για το SELFIE
Oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση,
αλλά και πρακτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών
δυνατότητων των σχολείων, αλλά και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
μέσω του καινοτόμου ευρωπαϊκού εργαλείου SELFIE. Δείτε το βίντεο του
webinar.

Μάθε περισσότερα

Το αρχείο του ιδρύματος «Ελευθέριος K. Βενιζέλος»
στο SearchCulture.gr
Στο SearchCulture.gr θα βρείτε σχεδόν 50.000 τεκμήρια του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» που
σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του μεγάλου Έλληνα πολιτικού.

Μάθε περισσότερα

Άμεση ενημέρωση για τον
Ορίζοντα Ευρώπη, από το
ΕΚΤ

Νέος κύκλος
διαδικτυακών σεμιναρίων
"Real Skills for Scientists"

Ενημερωθείτε για τον Ορίζοντα
Ευρώπη από το ΕΚΤ,
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα
εγγραφής και κατεβάζοντας το
video και τη σχετική παρουσίαση.

Τα webinars στοχεύουν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
επαγγελματική απασχόληση
επιστημόνων. Ο 1ος κύκλος ξεκινάει
στις 2 Ιουλίου και εστιάζει στο
επιστημονικό πεδίο των Επιστημών
Ζωής. Δηλώστε συμμετοχή.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι κοινωνικές επιπτώσεις
της πανδημίας στο νέο
τεύχος της «Επιθεώρησης
Κοινωνικών Ερευνών»
Στο νέο τεύχος της Επιθεώρησης, θα
βρείτε κείμενα (σύντομα ή εκτενή)
σχετικά με την πανδημία και τις
κοινωνικές επιπτώσεις αυτής λόγω
της βαθιάς κρίσης που προκλήθηκε.
Μάθε περισσότερα

Ξεκίνησε η Ψηφιακή
Ακαδημία Πολιτών με
δωρεάν διαδικτυακά
μαθήματα για όλους
Διατίθενται ήδη 214 μαθήματα
βασικού και προχωρημένου επιπέδου
που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.800
ώρες εκπαίδευσης.
Μάθε περισσότερα

Επιχειρηματικές
συναντήσεις MariMatch,
στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης Ποσειδώνια
2020
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα
συμμετοχής, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου
2020.
Μάθε περισσότερα

Σε εξέλιξη έρευνα
απογραφής της
επαγγελματικής και
γεωγραφικής
κινητικότητας των
Ελλήνων Διδακτόρων
Λάβετε μέρος στην online
απογραφική έρευνα του ΕΚΤ η οποία
στοχεύει στην επαγγελματική και
γεωγραφική κινητικότητά των
Ελλήνων Διδακτόρων, εντός και
εκτός Ελλάδας.
Μάθε περισσότερα

COVID-19: Επιστήμη και
Κοινωνία
Στις σελίδες του αφιερώματος του
ανανεωμένου "Καινοτομία, Έρευνα
& Ψηφιακή Οικονομία"
αποτυπώνονται τα βασικά
γεγονότα του πρώτου κύματος της
πανδημίας, αλλά και δεδομένα που
αντλήθηκαν από την πρώτη
επίκαιρη έρευνα που
πραγματοποίησε το ΕΚΤ στον
πληθυσμό των Ελλήνων ερευνητών.

Έφυγε από τη ζωή ο
συγγραφέας Κυριάκος
Ντελόπουλος
Ο διαπρεπής συγγραφέας Κυριάκος
Ντελόπουλος, o οποίος αφιέρωσε
μεγάλο μέρος του συγγραφικού του
έργου στη βιβλιοθηκονομία και τη
βιβλιογραφία, έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 87 ετών.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
31.12.2020 | Διαδικτυακά
Πλατφόρμα δικτύωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Αφιερώματα

Η Ελλάδα στον Ορίζοντα 2020: Μια
πρώτη αποτίμηση της ελληνικής
συμμετοχής στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας

Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο
οικονομικό μοντέλο βιώσιμης
ανάπτυξης

Δείτε όλα τα αφιερώματα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Περιοδικό "Καινοτομία,
Ερευνα και Ψηφιακή
Οικονομία", τ. 118

COVID-19 και νέοι
Έλληνες ερευνητές. Η
επίδραση της
πανδημίας στην
ερευνητική τους
δραστηριότητα

Οι φορολογικές
απαλλαγές για
δραστηριότητες
Έρευνας και Ανάπτυξης
στην Ελλάδα με βάση
τους Ν. 2238/1994 και
N. 4172/2013 (20102016)

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

Hλεκτρονικά Βιβλία

Kατασκευάζοντας
έμφυλες ταυτότητες: η
ρητορική του φύλου
στο λόγο εργαζομένων
σε Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις για τη
διακίνηση και εμπορία
γυναικών

Thinking in Action

Ευρωπαϊκή Οικονομική
Ενοποίηση Μεταξύ
Σφύρας και Άκμονος

Περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία και μονογραφίες στην πλατφόρμα eBooks

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Αυγή | 13.06.2020
Πώς επηρέασε η πανδημία τους νέους Έλληνες ερευνητές;

Capital.gr

| 02.06.2020

Ενισχύονται τα κίνητρα για Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα

ΕΡΤ

| 02.05.2020

ΕΙΤ Health και δράσεις του ΕΚΤ για την πανδημία COVID-19
στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Θεσσαλονίκη, η κοσμοπολίτισσα
Εξερευνήστε 130 χρόνια ιστορίας από το τέλος της οθωμανικής
αυτοκρατορίας έως την οριστική ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος
Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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