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Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων του Εθνικού
Αρχείου Μνημείων στο SearchCulture.gr
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς έγινε με την ένταξη των Ψηφιακών
Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στο
περιεχόμενο που συσσωρεύεται στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών
δεδομένων SearchCulture.gr. Ένας σημαντικός όγκος τεκμηρίων διατίθεται
πλέον στο SearchCulture.gr από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Ψηφιακές
Συλλογές Κινητών Μνημείων περιλαμβάνουν τα κινητά μνημεία που
προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, και αριθμούν,
προς το παρόν, τα 67.825 τεκμήρια, ενώ θα εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο
περιεχόμενο.

Μάθε περισσότερα

5ος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων "Real Skills for
Scientists" στον τομέα των Ιατρικών Επιστημών
Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»,
σε συνεργασία με το R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
της Κύπρου, διοργανώνει τον 5ο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων "Real Skills

for Scientists-Ιατρικές Επιστήμες" την Πέμπτη 19 και 26 Μαΐου 2022 (17.0018.30). Νέοι επιστήμονες αλλά και νέοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες θα
έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν διαδικτυακά και να συζητήσουν με
καταξιωμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα
μεταδώσουν τις δικές τους εμπειρίες σταδιοδρομίας. H συμμετοχή είναι
δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή μέσω της φόρμας συμμετοχής εδώ.

Δήλωσε συμμετοχή

Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie
Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022»
Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό
ρόλο στο Enterprise Europe Network - Hellas, και το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που
διοργανώνουν με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions - Διδακτορικά
Δίκτυα 2022», την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). H εκδήλωση θα
εστιάσει στη Δράση Doctoral Networks (Διδακτορικά Δίκτυα) των Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη) και στη
συνεργασία ακαδημαϊκού και μη-ακαδημαϊκού τομέα για την εκπαίδευση
νέων ερευνητών.

Δήλωσε συμμετοχή

Διαδικτυακή εκδήλωση
«100 χρόνια από το 1922:
Διδασκαλία από τις πηγές
με τη χρήση του
SearchCulture.gr»

Οι Μεταδιδακτορικές
Υποτροφίες των Δράσεων
Marie Skłodowska-Curie
στο επίκεντρο
εκδήλωσης ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Το ΕΚΤ σας προσκαλεί στη

Με τη συμμετοχή 600 ερευνητών από

διαδικτυακή εκδήλωση «100 χρόνια
από το 1922: Διδασκαλία από τις
πηγές με τη χρήση του
SearchCulture.gr», που διοργανώνει
την Τετάρτη 18 Μαΐου (15:00-16:30)
με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων 2022. Η εκδήλωση
εστιάζει στην εκπαιδευτική χρήση
του Εθνικού Συσσωρευτή
Πολιτιστικού Περιεχομένου
SearchCulture.gr.

όλα τα επιστημονικά πεδία και σε
διαφορετικά στάδια σπουδών ή
επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή
εκδήλωση "Marie Skłodowska-Curie
Actions: Μεταδιδακτορικές
Υποτροφίες 2022", που διοργάνωσαν
το ΕΚΤ και το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, την
Τρίτη 12 Απριλίου 2022.
Μάθε περισσότερα

Δηλώστε συμμετοχή

Συνεργασία ΕΚΤ και
Startup Greece για την
υποστήριξη της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
ΕΚΤ και του Συλλόγου Νεανικής
Επιχειρηματικότητας “Startup
Greece” υπογράφηκε την Παρασκευή
1 Απριλίου 2022 στις νέες
εγκαταστάσεις του ΕΚΤ στο Παλαιό
Φάληρο. Η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ
Εύη Σαχίνη και ο επικεφαλής του
Startup Greece, Θάνος Παράσχος
συμφώνησαν να διερευνήσουν
συμπράξεις για την υποστήριξη της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την
ανταλλαγή γνώσης και τη συμμετοχή
σε δράσεις δικτύωσης.

ΕΚΤ και Κήπος
Φιλοβίβλων προωθούν
τον θεσμό των
βιβλιοθηκών και τον
ψηφιακό πολιτισμό
Πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 η
Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη και
ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος
Φιλοβίβλων» Κωνσταντίνος Σπ.
Στάικος. Οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν
να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του
μοναδικού πληροφοριακού πλούτου
που προσφέρεται μέσω της ψηφιακής
εγκυκλοπαίδειας «Περί
Βιβλιοθηκών».
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Συνέδριο Εφαρμοσμένης
Τεχνητής Νοημοσύνης
από το Enterprise Europe
Network
Συνέδριο Εφαρμοσμένης Τεχνητής
Νοημοσύνης σε υβριδική μορφή (δια
ζώσης και διαδικτυακά), κατά τη
διάρκεια του οποίου θα
πραγματοποιηθούν και
επιχειρηματικές Β2Β συναντήσεις,
διοργανώνουν στις 24-25 Μαΐου
2022 το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise
Europe Network, ο φορέας
ADVANTAGE AUSTRIA και ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός AI
Austria.
Μάθε περισσότερα

Ευκαιρίες για διεθνείς
συνεργασίες στην
υβριδική εκδήλωση
MariMatch at Posidonia
2022
Το ΕΚΤ, συντονιστής του Enterprise
Europe Network - Hellas, προσκαλεί
φορείς που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Ναυπηγικής
Βιομηχανίας, του Μηχανικού
Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας
Τεχνολογίας στο Διεθνές Forum
επιχειρηματικών συναντήσεων
MariMatch2022@Posidonia 2022 στις
7-9 Ιουνίου 2022, το οποίο
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2022.

Μάθε περισσότερα

2ο Συνέδριο «Digital
Enterprise
Transformation – Fintech
Strategy» για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό
των επιχειρήσεων και
οργανισμών
Με τη συμμετοχή βασικών
παραγόντων και φορέων που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη των
ψηφιακών υποδομών, διαδικασιών
και υπηρεσιών στην ελληνική
οικονομία πραγματοποιείται στις 1718 Μαϊου, διαδικτυακά, το 2ο
Συνέδριο «Digital Enterprise
Transformation | Fintech Strategy».
Το ΕΚΤ είναι υποστηρικτής του
Συνεδρίου, ενώ έργα που υλοποιεί ο
φορέας, θα παρουσιαστούν στη
θεματική ενότητα "Η προετοιμασία
και η υλοποίηση έργων Ψηφιακού
Μετασχηματισμού" (Τρίτη 17/05,
12.00-13.00).

Εκπαιδευτικά
προγράμματα από το EIT
Health στην αιχμή της
ψηφιακής εποχής
To EIT Health, μία από τις
μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες
πρωτοβουλίες στον τομέα της
υγείας στην Ευρώπη, "ανοίγει" και
φέτος εκπαιδευτικά προγράμματα
που στοχεύουν να βελτιώσουν τις
δεξιότητες φοιτητών, νέων
ερευνητών και επαγγελματιών, αλλά
και νεοφυών επιχειρήσεων από τον
τομέα της υγείας, εξοπλίζοντάς τους
για τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
| Συνέδριο
Week of Innovative Regions in Europe conferences- WIRE 2022
11-13.05.2022

| Διαδικτυακή εκδήλωση
Διαδικτυακή εκδήλωση «100 χρόνια από το 1922: Διδασκαλία από τις πηγές
με τη χρήση του SearchCulture.gr»
18.05.2022

| Διαδικτυακό σεμινάριο
"Real Skills for Scientists - Ιατρικές Επιστήμες". Webinar 1: Δημιουργία,
ενδυνάμωση βιογραφικού
19.05.2022

| Συνέδριο
Συνέδριο Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης από το Enterprise Europe
Network
24-25.05.2022

| Διαδικτυακή Εκδήλωση
«Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022»
25.05.2022

26.05.2022

|Διαδικτυακό σεμινάριο

"Real Skills for Scientists - Ιατρικές Επιστήμες". Webinar 2: Πρόσβαση σε
χρηματοδότηση, δικτύωση και επιχειρηματικότητα

| Συνέδριο
Conference on Industrial Technologies IndTech 2022
27-29.05.2022

| Συνέδριο
Technology & Business Cooperation Days | HANNOVER MESSE 20222
30.05.2022

| Επιχειρηματικό Forum
Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων MariMatch at Posidonia 2022
07-09.06.2022

Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη
της Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ Εύη
Σαχίνη, στο Δελτίο Ειδήσεων του
τηλεοπτικού καναλιού "Βήμα
Τηλεόραση - Ιωάννινα"

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση
"Marie Skłodowska-Curie Actions:
Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022"

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

Geographical, scientific

SWAFS 2014-2020, Η

MSCA 2014-2020, Η

and professional
mobility of Greek
doctorate holders

ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα
“Science with and for
Society”, Ορίζοντας
2020

ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα “Marie
Sklodowska Curie
Actions”, Ορίζοντας
2020

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Παιδαγωγικός Λόγος Περί Χαρισματικότητας
Τόμ.27 Τεύχος 1 (2021)

Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις στην
Εκπαίδευση
Τόμ. 1 Αρ. 1 (2021)

Open Education: The
Journal for Open and
Distance Education and
Educational Technology
Τόμ. 18 Αρ. 1 (2022)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
H Aυγή | 05.04.2022
Έρευνα του EKT / Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα & την Ανάπτυξη
στην Ελλάδα

| 15.04.2022

mononews

Οι startups ως αντίδοτο στο brain drain

newmoney

| 21.04.2022

SymbIASIS: Ξεκινά το έργο που θα συνδέσει νοσοκομεία και startups υπό τον
συντονισμό ΕΚΠΑ και ΕΚΤ

neolaia.gr

| 26.04.2022

ΕΚΤ: Νέος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων «Real Skills for Scientists» στον
τομέα των Ιατρικών Επιστημών
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Μυθολογία
Ο μύθος έχει την καταγωγή του στο βαθύ παρελθόν του ανθρώπου.
Μυθολογικές ανησυχίες λέγεται ότι ανιχνεύονται ακόμα και σε μερικές από
τις παλαιότερες κατασκευές που έφτιαξαν οι άνθρωποι, όπως είναι τα
μεγαλιθικά κυκλικά μνημεία της Βρετανικής προϊστορίας. Ο συμβολισμός
είναι κύριο συστατικό της μυθολογίας και ανιχνεύει τις βαθύτερες πτυχές
της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας στην οποία ανήκει. Η
μυθοπλασία, η μακροχρόνια και πολύπλοκη κατασκευή της μυθολογίας,
γίνεται ασυνείδητα, τελετουργικά και συλλογικά, κάνοντας τους μύθους ένα
«πνευματικό κοινόβιο», μια εσωτερικευμένη κοινή μνήμη.
Εικονιζόμενο Τεκμήριο: Σειρήνες - Οδυσσέας. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλέξανδρου Σούτσου. Χρησιμοποιήστε το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα
με την άδεια χρήσης : CC BY-NC-ND 4.0 GR
Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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