
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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Overview and aim

LUISS BUSINESS
SCHOOL
(ITALY)

RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY

(LATVIA)

UNIVERSITY OF
MACEDONIA

(GREECE)

EUROPEAN CENTER FOR
QUALITY OOD

(BULGARIA)

LINFA
DIGITAL SRL

(ITALY)

SYMPLEXIS
(GREECE)

BURGAS FREE
UNIVERSITY
(BULGARIA)

Πανεπιστημιακή Εκπαιδευτική 
Πύλη για την ενίσχυση των 
καινοτόμων δυνατοτήτων 
ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ανθεκτικότητας και των νέων 
βέλτιστων πρακτικών 
Project Ref. N 2020-1-IT02-KA226-HE-095538

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Επισκόπηση και στόχος
Το έργο EDU-GATE επικεντρώνεται στις νέες ψηφιακές προσεγγίσεις που αρχίζουν 
να υιοθετούνται στην Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στον προσδιορισμό μιας καλά 
δοκιμασμένης, ευέλικτης μεθοδολογίας και στην ανάπτυξη του κατάλληλου 
συνδυασμού καινοτόμων προσεγγίσεων και συγκεκριμένων υποστηρικτικών εργαλείων 
για την ολοκληρωμένη ψηφιακή μάθηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
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More information about the EDU-GATE project and our activities you can find in our pages on Facebook:
www.facebook.com/EDUGATEproject and

linkedin.com/in/edugate-projectLinkedIn: 
www.edugate-project.euWebsite: 

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 GroupsΟμάδες-στόχοι
Το έργο EDU-GATE απευθύνεται σε:
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ);
Φοιτητές των ΑΕΙ;
Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών με γνωστικά 
προβλήματα, με σωματικά προβλήματα (κώφωση, τύφλωση, παράλυση) και με 
χαμηλό εισόδημα;
Εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών, δασκάλων και καθηγητών 
σε ΑΕΙ.

Δραστηριότητες 
Πολυτομεακές αναφορές ανάλυσης και έρευνας σχετικά με καινοτόμες λύσεις, 
μεθόδους, δεξιότητες και βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιακή εκπαίδευση
Οι αναφορές αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση της ψηφιακής εκπαίδευσης, 
με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑΕΙ. Η έρευνα συμβάλλει επίσης στον προσδιορισμό των 
σημερινών και μελλοντικών μεθοδολογικών δεξιοτήτων, αναγκών και εργαλείων για 
την ψηφιακή εκπαίδευση.

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται στην πιο καινοτόμο, φιλική προς τον 
χρήστη προσέγγιση. Περιλαμβάνει μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη και την παροχή 
μαθησιακού περιεχομένου, βιωματικών γνώσεων και εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα
Η καινοτόμος και ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα EDU-GATE είναι μια 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρει ψηφιακή ολοκληρωμένη μάθηση, 
πολυεπίπεδη συνεργασία και ανταλλαγή πόρων.

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, κατευθυντήριες γραμμές για την τάξη και 
εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων
Δημιουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής βιβλιοθήκης με 12 ηλεκτρονικές ενότητες 
πολυμέσων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τα θέματα περιλαμβάνουν: χρήση 
εκπαιδευτικών βίντεο και διαδραστικών πλατφορμών, δημιουργία διαδικτυακών 
εργασιών και κουίζ, επιλογή διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων, κ.λ.π.

Χρηματοδοτείται από το: πρόγραμμα Erasmus+, Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις
Διάρκεια: 01.03.2021 – 28.02.2023
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο EDU-GATE και τις δραστηριότητές μας μπορείτε να βρείτε στις 
σελίδες μας στο Facebook: www.facebook.com/EDUGATEproject and
LinkedIn: linkedin.com/in/edugate-project
Ιστοσελίδα: www.edugate-project.eu
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