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Utilizarea noului portal web al proiectului ForAge
conștientizare a problemelor,pen tru a-i convinge pe
oameni despre cât de valoros este procesul de învățare
pentru seniori și pentru a ajuta la încurajarea
persoanelor în vârstă de a participa la procesul de
învățare.
Grupuri Țintă
Principalele grupuri țintă ale proiectului îi include pe
vîrstnici, voluntarii și organizațiile, profesorii, managerii
și echipa de proiect care se ocupă de educația adulților,
cercetătorii, sindicatele și funcționarii publici, politicienii
și factorii de decizie politică. Diferite grupuri-țintă au
culoarea proprie de codificare in baza de date pentru a
facilita căutarea de informații corespunzătoare.
Baza de date

Semnificația portalului web
Portalul web ForAge a fost creat pentru a facilita
comunicarea și diseminarea proiectului. În plus, o altă
funcție a paginilor web este să faciliteze stocarea și
distribuirea materialelor proiectului dar și comunicarea
între parteneri.
Principalul scop al portalului web este să permită
comunicarea interactivă cu diferite grupuri țintă din
domeniul invățământului pentru seniori. Pentru a realiza
aceast lucru, paginile web sunt împărțite în două
secțiuni independente. Prima se focalizeaza asupra unor
sarcini cheie, care derivă din operațiunile și activitățile
proiectului. A doua secțiune este baza de date, iar
aceasta este proiectată să fie sustenabilă și să aibă
continuitate după încheierea proiectului finanțat.
Ce vei găsi în portalul web ForAge
Portalul web ForAge oferă tuturor celor interesați
informații structurate despre actualul nivel de
cunoaștere, percepție și înțelegere asupra problemelor
și soluțiilor pentru studiile adresate seniorilor. ForAge
este un proiect pentru toți și pentru toata lumea.
Oricine poate găsi informațiile de care are nevoie și
toată lumea poate beneficia de acestea. Portalul web
ForAge a fost creat pentru a aduna date importante,
variate și divizate, precum și pentru a oferi un mijloc
pentru public de a le găsi și de a le folosi. Portalul web
este, de asemenea, destinat să crească gradul de

Cea mai semnificativă parte a portalului web este baza
de date. Aceasta include date structurate și selectate din
mai multe surse, cum sunt studiile de politici publice,
materiale de cercetare, contribuții de la conferințe,
publicații speciale, linkuri utile, newslettere de la alte
proiecte, și alte informații similare. Această secțiune se
preconizează a fi funcțională și viabilă inclusiv după
încheierea proiectului ForAge.
Servicii
O atenție deosebită a fost acordată proiectării
instrumentelor de comunicare din interiorul portalului
web ForAge. Încă o particularitate este aceea că
forumul de discuții ForAge este destinat să promoveze
comunicarea între toți potențialii utilizatori. Forumul
este administrat de către partenerii tuturor țărilor
implicate în proiect. O altă dimensiune este motorul de
căutare pentru găsirea datelor în cadrul și în afara siteului. Portalul web este, de asemenea, conceput pentru a
asista managementul de proiect. În zona de membri,
există mijloace pentru structurarea și stocarea datelor
legate de proiect, documente, precum și actualizări.
Această zonă facilitează colectarea și distribuirea de
informații legate de proiect între partenerii de proiect
diferite.
Diferențele naționale și flexibilitatea
Proiectul ForAge este multilingvistic. Portalul web este
accesibil în mai multe limbi de circulatie ale partenerilor.
Portalul permite, de asemenea, personalizarea
individuală a titlurilor din bara de instrumente și a
conținutului acestora, pentru fiecare dintre parteneri.
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