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A ForAge webportál használata

A webportál jelentősége
A ForAge webportál azzal az elhatározással jött létre,
hogy a projekttel kapcsolatos kommunikáció és a
disszemináció fő eszközéül szolgáljon. A weboldal
további funkciója, hogy megkönnyítse a projekt
anyagainak tárolását és megosztását, valamint a
partnerek közti kommunikációt. A webportál fő célja,
hogy interaktív kommunikációt tegyen lehetővé a
későbbi életkori tanulás különböző célcsoportjaival.
Ennek eléréséhez a weboldalakat két, egymástól
független részre osztottuk. Az egyik azokra a fő
feladatokra fókuszál, amelyek a projekt működése és
aktivitásai során merülnek fel; a másik rész pedig az
adatbázis, amely a projekt fenntarthatóságát és
folytatását célozza, a projekt támogatottságának
végét követően.
Mit találhat a ForAge webportálon
A ForAge webportál minden érdeklődőnek strukturált
információkat kínál a későbbi életkori tanulással
kapcsolatos problémák és megoldások aktuális tudás-,
felfogás- és megértési szintjeiről. A ForAge egy olyan
projekt, amelyet mindenkinek szánnak. Mindenki
megtalálhatja a maga számára szükséges információt,
és mindenki profitálhat belőle. A ForAge webportál
azért jött létre, hogy összegyűjtse az értékes és
változó, gyakran csak töredékes adatokat és eszközt
nyújtson a nagyközönségnek, hogy megtalálhassa és
használhassa ezeket. A webportálnak célja az is, hogy
felhívja ezekre a dolgokra a figyelmet, segítse
meggyőzni az embereket a későbbi életkori tanulás
értékéről, és hogy segítse az idősebb emberek

önbizalmát növelni a tanulásban való részvétellel
kapcsolatban.
Célcsoportok
A projekt célcsoportjai az idősebbek mellett a későbbi
életkori tanulók, önkéntesek, és szervezetek, tanárok,
menedzserek, és felnőttoktatást tervezők, kutatók,
szakszervezetek és civil szolgáltatók, politikusok és
döntéshozók. A különböző célcsoportok saját
színkódolást találhatnak az adatbázis részlegen, amely
nagymértékben segíti a nekik szóló információk
megtalálását.
Adatbázis
A webportál legjelentősebb része az adatbázis. Ez
számos olyan forrásból tartalmaz válogatott és
strukturált adatokat, mint például szakpolitikai
dokumentumok, kutatási anyagok, konferenciai
felszólalások, speciális publikációk, hasznos linkek,
más projektek hírlevelei, és sok más információt. A
webportálnak ezt a részét úgy kívánják létrehozni,
hogy az a ForAge projekt lezárultát követően is
működő és életképes legyen.
Szolgáltatások
Különös figyelmet kaptak a kommunikációs eszközök a
ForAge webportálon belül. Az egyik jellegzetesség a
ForAge vitafórum, amellyel a létrehozóknak az a
szándéka, hogy támogassa és segítse a honlap minden
potenciális használója közötti kommunikációt. A
fórumot a projekt tagjai fogják menedzselni saját
országukon belül. Egy másik különlegesség a
keresőmodul, amellyel mind a honlapon található,
mind az azon kívüli információk elérhetőek lesznek. A
webportál célja tovább az is, hogy segítse a projekt
menedzselését. A tagok területén a projekt adatainak,
dokumentumainak és legújabb információinak
strukturálását és tárolását célzó eszközök is
találhatóak. Ez a terület segíti az információgyűjtést és
a projekt különböző partnerei közötti megosztásukat.
Nemzeti változatok és rugalmasság
A ForAge projekt többnyelvű. A webportál a projekt
minden
partnere
anyanyelvének
megfelelő
változatban elérhető. A portál azt is lehetővé teszi,
hogy az eszköztár címeit és azok tartalmát egyénileg
szerkeszthessék a partnerek.
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