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letih življenja. Povečal naj bi tudi samozavest
starejših, da se lotijo učenja in izobraževanja.

Kako in zakaj uporabljati novi
Ciljne skupine
spletni portal ForAge
Spletni portal ForAge smo oblikovali zato, da
bi se lahko sporazumevali in hkrati širili
vedenje o nasledkih projekta ForAge. Spletni
portal ima še eno funkcijo in sicer, da
omogoči shranjevanje in širjenje projektnega
gradiva med partnerji v projektu. Glavni cilj
spletnega portala je, da omogočimo
sporazumevanje med različnimi ciljnimi
skupinami na področju učenja v poznejših
letih življenja. S tem namenom smo spletne
strani razdelili v neodvisne sekcije. Prva
sekcija se tako osredtoča na temeljne
projektne naloge. Naslednja sekcija je
podatkovna baza, ki naj bi živela tudi po
zaključku projekta in zaključku finančne
pomoči projektu.
Kaj je moč najti na spletnemu portalu
ForAge
Spletni portal ForAgeje namenjen vsem, ki
jih zanimajo strukturirano znanje, vedenje,
informacije in razumevanje tekočih vprašanj
učenja in izobraževanja v poznejših letih
življenja. ForAge je projekt za vse in
vsakogar. Prinaša za vsakogar nekaj.
Ustvarili smo ga, da bi pridobili vredne in
raznolike informacije, četudi vačsih
razdrobljene; da bi bile te dosegljive tudi
široki javnosti. Spletni portal naj bi povečal
osevščenost o vprašanjih starejših in naj bi
nas prepričal o vrednosti učenja v poznejših

Glavne ciljne skupine so starejši in učenci v
poznejših letih življenja, prostovoljci in
organizacije, učitelji, menedžerji in
načrtovalci izobraževanja odraslih,
raziskovalci, sindikati in državni uradniki,
politiki in oblikovalci politik. Posamezne
ciljne skupine imajo vsaka svojo barvno
kodo v sekciji “baza podatkov”, kar naj bi
olajšalo iskanje podatkov.
Baza podatkov
Baza podatkov je srce portala. Tam se
nahajajo izbrani in strukturirani podatki in
številni viri kot so zakoni, politike,
raziskovalno gradivo, prispevki na
konferencah, posebne publikacije, vredni
viri kot so politike, raziskovalne študije,
vredne povezave, informativnoi bilteni
drugih projektov, in veliko drugih
informacij.Ta sekcija bo obstojala tudi po
koncu projekta ForAge.
Storitve
Posebno pozornost smo namenili oblikovanju
sredstev komuniciranja znotraj portala
ForAge. Tako smo uvedli Forum za
razpravo, ki naj spodbudi komuniciranje med
potencialnimi uporabniki. Na forumu bodo
razpravljali vsi člani iz vseh partnerskih
držav. S forumom tudi upravljajo vsi člani.
Uvedli smo tudi iskalnik za pridobivanje
podatkov zunaj spletne strani.
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Nacionalne posebnosti in prožnost
Projekt ForAge je večjezičen in v vseh
jezikih partnerjev v projektu. Portal omogoča
slehernemu partnerju da prilagodi sebi
orodno vrstico and vsebine orodne vrstice.
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