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Έρευνα ΕΚΤ: COVID-19 και νέοι Έλληνες ερευνητές
Η καθημερινότητα των Ελλήνων ερευνητών στις συνθήκες της πανδημίας,
ευκαιρίες, δυσκολίες, αλλά και διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο,
αποτυπώνονται στη νέα έκδοση του ΕΚΤ, με τίτλο «COVID-19 και νέοι
Έλληνες ερευνητές. Η επίδραση της πανδημίας στην ερευνητική τους
δραστηριότητα».

Μάθε περισσότερα

Στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων
που καινοτομούν στην Ελλάδα
Στο 60,3% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
για την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα
οποία δημοσίευσε το ΕΚΤ.

Μάθε περισσότερα

Περισσότερα από 2.200
άτομα συμμετείχαν στο
πρώτο webinar του ΕΚΤ
για την ψηφιακή
ικανότητα

Συνεχής ροή
επιστημονικής
πληροφόρησης από το
ΕΚΤ για την πανδημία
COVID-19

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο
του ΕΚΤ με τίτλο και κεντρικό
ερώτημα «Πόσο ψηφιακά ικανοί
είμαστε ως εκπαιδευόμενοι,
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί
οργανισμοί; Από τη θεωρία στην
πράξη». Διαθέσιμο online το βίντεο
του webinar.

Νέα ενότητα για τις δημοσιεύσεις
Ελλήνων ερευνητών προστέθηκε
στην ιστοσελίδα για την COVID-19, η
οποία ενημερώνεται καθημερινά.
Στόχος είναι η έγκυρη επιστημονική
πληροφόρηση για το θέμα, τόσο σε
ιατρικό επίπεδο όσο και σε διάφορες
κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Ανακαλύπτουμε τη Νέα
Αθηναϊκή Σχολή στις
πύλες ψηφιακού
περιεχομένου του ΕΚΤ

SearchCulture.gr: Η
ποιητική του εσωτερικού
χώρου στη νεοελληνική
ζωγραφική

Τόσο η ζωή και το έργο του Κωστή
Παλαμά, του κορυφαίου εκπροσώπου
της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, όσο και
των υπόλοιπων εκφραστών της
νεοελληνικής ποίησης ξετυλίγονται
μέσα από χιλιάδες επιστημονικά και
πολιτιστικά τεκμήρια που έχει
συγκεντρώσει στις υποδομές του το
ΕΚΤ.

Ανακαλύψτε στο SearchCulture.gr
έργα Ελλήνων ζωγράφων, οι οποίοι
διαπραγματεύονται εσωτερικά
δωματίων και σπιτιών και
απεικονίζουν, ο καθένας με τον
τρόπο του και τα εικαστικά
δεδομένα της εποχής του, τη σχέση
τους με το “μέσα”.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Εκπαιδευτικά
προγράμματα από το EIT
Health για φοιτητές,
επιχειρηματίες και
επαγγελματίες της υγείας
Δείτε τι σας ταιριάζει και δηλώστε
συμμετοχή για μια αξέχαστη
μαθησιακή εμπειρία, πλήρως
εναρμονισμένη με τις δεξιότητες
που απαιτούνται στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας.

HelloAIRIS 2020:
Εκπαίδευση στην τεχνητή
νοημοσύνη
Σκοπός του προγράμματος, που θα
πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου
έως και τις 10 Αυγούστου 2020
μέσω της πλατφόρμας
τηλεεκπαίδευσης moodle, είναι να
εισάγει τους συμμετέχοντες στις
βασικές γνώσεις της τεχνητής
νοημοσύνης

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Πρακτικές λύσεις από
επιστήμονες και
εθελοντές στη μάχη κατά
της πανδημίας COVID-19
Τρισδιάστατη εκτύπωση ασπίδων
προστασίας για το υγειονομικό
προσωπικό της χώρας στη μάχη
ενάντια του κορονοϊού, από
δημόσιες και ιδιωτικές εθελοντικές
επιστημονικές ομάδες.
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής
σε έρευνα του TRIPLE για
τις ανάγκες των
ερευνητών στον τομέα
των ΑΚΕ
Η έρευνα που θα είναι ανοικτή έως
τις 30 Ιουνίου 2020 διερευνά τις
πρακτικές των ερευνητών σε σχέση
με τις ψηφιακές τεχνολογίες, στον
τομέα των Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ).
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
21-24.05.2020 | Απομακρυσμένος μαραθώνιος
καινοτομίας
2ος κύκλος του Antivirus Crowdhackathon.

08.06.2020 | Virtual event
Inspireurope 2020 Virtual Stakeholder Forum
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Το Bίντεο του διαδικτυακό
σεμιναρίου του ΕΚΤ με τίτλο «Πόσο
ψηφιακά ικανοί είμαστε ως
εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και
εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη
θεωρία στην πράξη»

Το Bίντεο και oι Παρουσιάσεις των
διαλέξεων του ΕΚΤ με τίτλο
«Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα,
Ζητήματα Τεκμηρίωσης:
Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα
εγχειρήματα»

Περισσότερα βίντεο εκδηλώσεων στο αποθετήριο "ΉΛΙΟΣ"

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί δείκτες για την
καινοτομία στις
ελληνικές επιχειρήσεις,
2016-2018,
Προκαταρκτικά
στοιχεία

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

Η συμμετοχή των
γυναικών στην Έρευνα
& Ανάπτυξη στην
Ελλάδα. Έκδοση 2020

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

Επιστημονικά Περιοδικά

"Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών"
Τόμ. 153 (2020)

"Δελτίον της
Χριστιανικής
Αρχαιολογικής
Εταιρίας"
Τόμ. 40 (2019)

"Ελληνική Επιθεώρηση
Πολιτικής Επιστήμης"
Τόμ. 45 (2019)

Περισσότερα πρακτικά συνεδρίων στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ | 19.05.2020
ΕΚΤ: Αυξάνονται οι καινοτόμες επιχειρήσεις

Capital.gr

| 14.05.2020

Έρευνα ΕΚΤ για τις επιδράσεις της πανδημίας στην καθημερινότητα των
Ελλήνων ερευνητών

ΕΡΤ

| 02.05.2020

ΕΙΤ Health και δράσεις του ΕΚΤ για την πανδημία COVID-19 στο δελτίο
ειδήσεων της ΕΡΤ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

| 22.04.2020

Ψηφιακό παράθυρο στην ελληνική τέχνη

ΤΑ ΝΕΑ

|

21.03.2020

Κοροναϊός : Έγκυρη ενημέρωση για όλους από ιστοσελίδα του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το Τεκμήριο του μήνα

Περισσότερα από 520.000 τεκμήρια είναι διαθέσιμα στην πύλη SearchCulture.gr
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