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O διαδικτυακός κύκλος σεμιναρίων "Real Skills for
Scientists" από το ΕΚΤ επιστρέφει τον Οκτώβριο
Ο κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Computer
Science" θα ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί σε 3
σεμινάρια, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επαγγελματική
απασχόληση των νέων επιστημόνων και ερευνητών στις Επιστήμες
Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα

Η συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδoς
τώρα στο SearchCulture.gr
Το περιεχόμενο της συλλογής χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και καλύπτει
πτυχές της κοινωνικής, θρησκευτικής, ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των
Εβραίων της Ελλάδας, διαφυλάσσοντας τη μνήμη της εβραϊκής παρουσίας
και παρουσιάζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του εβραϊκού
πολιτισμού.

Μάθε περισσότερα

Ένα νέο επιστημονικό
περιοδικό για τα
οπτικοακουστικά και
διαδραστικά μέσα, στην
πλατφόρμα eJournals του
ΕΚΤ

Εκδήλωση για την
υποστήριξη επιχειρήσεων
& ερευνητικών ομάδων
στο πλαίσιο
της προκήρυξης
“Green Deal” της ΕΕ

Tο περιοδικό φιλοδοξεί να αναδείξει
την επιστημονική έρευνα που
διεξάγεται στα αντικείμενα του
φιλμ, του animation και των
διαδραστικών μέσων με έμφαση
στην εφαρμογή και τη συνεισφορά
τους στην εκπαίδευση όλων των
βαθμίδων και στον πολιτισμό.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η
υποστήριξη επιχειρήσεων και
ερευνητικών ομάδων από την
Ελλάδα και το Ισραήλ στην ανάπτυξη
συνεργασιών και κοινοπραξιών για
την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκαλεί η
κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση
λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο
κοινωνικό μετασχηματισμό.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

EIT Health: Η αγορά
εργασίας απαιτεί πλέον
δεξιότητες Τεχνητής
Νοημοσύνης
Έκθεση του EIT Health και της
McKinsey αποκαλύπτει την ανάγκη
προσέλκυσης και εκπαίδευσης data
literate επαγγελματιών στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης.
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής
στον 4ο Διαγωνισμό
Απονομής Βραβείων
Ελλήνων Εφευρετών από
τον ΟΒΙ
Στον διαγωνισμό μπορούν να
συμμετέχουν όλοι οι εφευρέτες που
είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και
δραστηριοποιούνται σε
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα,
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αλλά και
ως φυσικά πρόσωπα, με
κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες
Μάθε περισσότερα

Διεθνής Εβδομάδα
Ανοικτής Πρόσβασης
2020
Η φετινή εβδομάδα στοχεύει να
αναδείξει το πόσο σημαντική
παραμένει η ανάληψη δράσης για
την προώθηση της δικαιοσύνης και
της ενσωμάτωσης και το βαθμό

Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν σήμερα
τα Εθνικά Αρχεία του
Ηνωμένου Βασιλείου
Η Δρ. Ειρήνη Γκουνταρούλη σε
συνέντευξή της μας μιλάει για τη
διαχείριση μεγάλου όγκου ψηφιακών
αρχειακών δεδομένων τη

στον οποίο σχετικές δράσεις
οφείλουν να παραμείνουν στο
επίκεντρο των σχετικών
πρωτοβουλιών.

στρατηγική που έχουν αναπτύξει τα
Εθνικά Αρχεία (ΕΑ) του Ηνωμένου
Βασιλείου με στόχο να καταστούν
ένα «Ψηφιακό Αρχείο Δεύτερης
Γενιάς, ανοικτό προς όλους».

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
29.10.2020 | Διαδικτυακές συναντήσεις
Επιχειρηματικές διαδικτυακές συναντήσεις eMariMatch 2020
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Jürgen Neyer: Η ψηφιακή και
αναλογική επικοινωνία χτίζουν
κοινότητες και αλληλεγγύη στην
Ευρώπη

Η συμβολή των Μεγάλων
Δεδομένων στη μελέτη της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας, στο
επίκεντρο της διάλεξης του Δρ. Χ.
Αρβανιτίδη

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο κανάλι του ΕΚΤ στο ΥουTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Energy 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα
“Secure, Clean and
Efficient Energy”,
Ορίζοντας 2020

ICT 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα
“Information &
Communication
Technologies”,
Ορίζοντας 2020

ERC 2014-2019, Η
ελληνική συμμετοχή
στο Πρόγραμμα
“European Research
Council (ERC)”,
Ορίζοντας 2020

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Περιοδικό
"Historein"
Vol. 19, No 1 (2020)

Περιοδικό
"Epistēmēs Metron
Logos"
Vol. 4, No 4

Περιοδικό
"Conatus"
Vol 5, No 1 (2020)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Liberal.gr

| 14.07.2020

Η ώρα της ψηφιακής επανάστασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

ΕΘΝΟΣ

| 28.06.2020

Περί Ισότητας των Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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