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Πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και τέχνης: Ένας
νέος τρόπος ανακάλυψης περιεχομένου στο
SearchCulture.gr
Ποιες είναι οι προσωπικότητες που με το έργο και τον λόγο τους άφησαν το
αποτύπωμά τους στην ελληνική ιστορία; Το SearchCulture.gr, ο εθνικός
συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, εγκαινιάζει έναν
προσωποκεντρικό τρόπο εξερεύνησης των ψηφιακών συλλογών που
συγκεντρώνει, με βάση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε ως δημιουργοί,
είτε ως αναφερόμενες οντότητες,
στα μεταδεδομένα των τεκμηρίων.
Μέσα από αυτή τη νέα λειτουργικότητα για πρώτη φορά διασυνδέεται σε
τέτοια έκταση, και είναι προσβάσιμο από ένα σημείο, το έργο και τα
τεκμήρια που αφορούν 8.000 σημαντικές προσωπικότητες, τεκμήρια τα
οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά ψηφιακά αρχεία.

Μάθε περισσότερα

Τρεις νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις στην πλατφόρμα
ePublishing του ΕΚΤ
Σε τρεις νέες εκδοτικές συνεργασίες προχώρησε το ΕΚΤ, διευρύνοντας το
περιεχόμενο της πλατφόρμας ePublishing. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας,
η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και το Τμήμα

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), είναι οι νέοι φορείς που
αξιοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ, διαθέτοντας με
άμεσο και φιλικό τρόπο, έγκριτο λαογραφικό, ιστορικό, επιστημονικό και
εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης.

Mάθετε περισσότερα

Ενδυνάμωση των
δεξιοτήτων νέων
ερευνητών στις Φυσικές
Επιστήμες και τα
Μαθηματικά στα
σεμινάρια Real Skills for
Scientists του ΕΚΤ
Δέκα διακεκριμένοι ομιλητές από τον
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό
κόσμο της Ελλάδας και του
εξωτερικού έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές σε νέους Έλληνες και
Κύπριους ερευνητές στο πλαίσιο του
4ου Κύκλου webinars Real Skills For
Scientists.
Μάθε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο: 9 στους
10 πολίτες της ΕΕ
θεωρούν θετική την
επίδραση της επιστήμης
και της τεχνολογίας
Στην Ελλάδα ένας στους τρεις
πολίτες (33%) ενδιαφέρεται πολύ για
τις νέες επιστημονικές και
τεχνολογικές ανακαλύψεις – ποσοστό
ίδιο ακριβώς με τον μέσο όρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση – ενώ το 45%
ενδιαφέρεται μέτρια και το 22%
καθόλου (έναντι 18% στην ΕΕ),
σύμφωνα με τη νέα έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου «Γνώσεις και
στάση των Ευρωπαίων πολιτών
έναντι της επιστήμης και της
τεχνολογίας».
Μάθε περισσότερα

Νέο ευρωπαϊκό
διαδικτυακό εργαλείο
αυτοαξιολόγησης για τις
ψηφιακές δεξιότητες

“Cinderella’s Stick”: H
σημασία της ψηφιακής
διατήρησης μέσω ενός
παραμυθιού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
τον Δεκέμβριο ένα νέο εργαλείο
αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει
στους πολίτες να δοκιμάζουν τις
ψηφιακές τους δεξιότητες και να
έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες
κατάρτισης, προσαρμοσμένες στις
ανάγκες τους. Το εργαλείο είναι
διαθέσιμο στην πλατφόρμα
ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων
εργασίας της ΕΕ και στο Europass σε
29 γλώσσες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψηφιακής Διατήρησης που
γιορτάζεται στις 4 Νοεμβρίου, ο
Γιάννης Τζίτζικας και ο Γιάννης
Μαρκετάκης από το Ινστιτούτο
Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας Έρευνας μας εισάγουν
στο πόσο ευάλωτο είναι το ψηφιακό
μας αποτύπωμα στα ανθρώπινα λάθη
και τις τεχνολογίες που αλλάζουν
ραγδαία και εφιστούν την προσοχή
μας στη σημασία της ψηφιακής
διατήρησης μέσα από μία σύγχρονη
μεταφορά του παραμυθιού της
Σταχτοπούτας στο βιβλίο
«Cinderella’s Stick» (το Στικάκι της
Σταχτοπούτας).

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
| Διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021
23.12.2021

| Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση
Info Days for EU Missions - Horizon Europe
18-19.01.2022

| Συνέδριο
Horizon Europe: The first assessment
8-9.02.2022

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

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Δείτε το βίντεο από το 1ο webinar
Real Skills for Scientists- Φυσικές
Επιστήμες-Μαθηματικά: Δημιουργία,
ενδυνάμωση βιογραφικού.

Δείτε το βίντεο από το 2ο Webinar
Real Skills for Scientists -Φυσικές
Επιστήμες-Μαθηματικά: Πρόσβαση
σε χρηματοδότηση, δικτύωση.

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

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας και Ανάπτυξης
για δαπάνες και
προσωπικό το 2020
στην Ελλάδα –
Προκαταρκτικά
στοιχεία

Ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των
ελληνικών
επιχειρήσεων. 2020: Η
επίδραση της
πανδημίας COVID-19

Η γεωγραφική,
επιστημονική και
επαγγελματική
κινητικότητα των
ελλήνων διδακτόρων

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση για την
Αειφορία
Τόμ. 3, Αρ. 1 (2021)

Open Schools Journal
for Open Science
Τόμ. 4, Αρ. 3 (2021)

Aνοικτή Εκπαίδευση
Τόμ. 17, Αρ. 2 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
| 01.12.2021

Alpha radio

Συνέντευξη Διευθύντριας ΕΚΤ, Δρ. Εύης Σαχίνη, στον Alpha Radio 98.9 στην
εκπομπή του Φ. Φιλιππακόπουλου

Καθημερινή

| 01.12.2021

Βrain drain: Τα μυστικά για αναστροφή

sepe.gr

| 01.12.2021

1 στους 2 Έλληνες διδάκτορες του εξωτερικού σκοπεύει να επιστρέψει στην
Ελλάδα

newsbeast

| 01.12.2021

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες κάτοχοι διδακτορικού που ζουν στο εξωτερικό,
σχεδιάζουν τον επαναπατρισμό τους

Χανιώτικα Νέα

| 07.12.2021

Ως ψηφιακός μετασχηματισμός

Aθηναϊκό Πρακτορείο

| 09.12.2021

Μαθητικός ψηφιακός διαγωνισμός λημματογράφησης για την Ελληνική
Επανάσταση του 1821
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Το τεκμήριο του μήνα

Ψηφιδωτό. Η γέννηση του Χριστού
Μονή Δαφνίου, 12ος αιώνας, Μέση Βυζαντινή Περίοδο.
Εικονιζόμενο τεκμήριο: Ψηφιδωτό. Η γέννηση του Χριστού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων. Χρησιμοποιήστε το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης:
CC BY-ND 4.0

Αναζητήστε περισσότερρα τεκμήρια στην πύλη SearchCulture.gr
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