
Educational University
GATeway to enhance innovative
E-learning capabilities, resilience
and new best practices

The EDU-GATE project focuses on the new digital approaches that are starting
to be adopted in Europe. The project aims to identify a well-tested, flexible
methodology and to develop the right mix of innovative approaches and concrete
supporting tools for integrated digital learning in higher educational institutions.
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Описание и цел
Проектът EDU-GATE се фокусира върху новите дигитални подходи, които все 
повече започват да се използват в Европа. Проектът цели да идентифицира 
добре установени, гъвкави методологии и да развие подходяща комбинация 
от иновативни подходи и конкретни инструменти за интегрирано дигитално 
обучение във висшите учебни заведения.
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Multi-sectoral analysis reports and research on innovative solutions, 
methods, skills and best practices in digital education
The reports assess the current state of the art in digital education, with a 
specific focus on HEIs. The research contributes also to the identification of 
the current and future methodological skills, needs and tools for digital 
education.

Online training curriculum
The online training curriculum is based on the most innovative, user-friendly 
approach. It includes a methodology for development and delivery of 
learning contents, experiential knowledge and skills assessment tools.

Integrated online platform
The innovative and integrated EDU-GATE web platform is e-learning 
platform that offers digital integrated learning, multi-level cooperation and 
resources sharing.

Learning contents, classroom guidelines and skills assessment tools
Creating an innovative digital library with 12 multimedia e-modules of 
tutorial-style content. The topics include: use of educational videos and 
interactive platforms, creation of online assignments and quizzes, selection 
of online educational resources, etc.

EDU-GATE project is targeted at:
Higher Educational Institutions (HEIs); 
Students at HEIs; 
Students with fewer opportunities including cognitive impaired, physically
impaired (deaf, blind, paralytic), and low-income students; 
Educators, including professors, teachers and lecturers at HEIs.

Activities

Target GroupsЦелеви групи
Проектът EDU-GATE е насочен към:
Висши учебни заведения 
Студенти във висши учебни заведения 
Студенти в неравностойно положение, влючително и със специални 
потребности – когнитивни, физически (глухи, слепи, трудно подвижни), 
социално слаби. 
Преподаватели, в това число професори, учители и лектори във висши 
учебни заведения

Дейности 
Многосекторни анализи и проучване на иновативни решения, методи, 
умения и добри практики за дигитално образование
Анализите включват оценка на текущото състояние на дигиталното 
образование, фокусирайки се върху висшите училища. Изследването 
допринася и за идентифицирането на настоящи и бъдещи методически 
умения, нужди и инструменти за дигитално образование. 

Програма за онлайн обучение 
Учебната програма за онлайн обучение се основава на най-иновативния, лесен 
за използване подход. Тя включва методология за разработване и предоставяне 
на учебно съдържание, знания и инструменти за оценка на умения.

Интегрирана онлайн платформа
Иновативната и интегрирана уеб платформа EDU-GATE е платформа 
за онлайн обучение, която предлага интегрирано дигитално обучение, 
сътрудничество на много нива и споделяне на ресурси.

Учебно съдържание, насоки за преподаване и инструменти за оценка 
на уменията
Създаване на иновативна дигитална библиотека с 12 мултимедийни 
електронни модула, разработени под формата на уроци. Темите 
включват: използване на образователни видеоклипове и интерактивни 
платформи, създаване на онлайн задачи и викторини, избор на онлайн 
образователни ресурси и др.
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