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Przeznaczenie portalu ForAge  
Głównym przeznaczeniem portalu jest  

rozpowszechnianie wyników projektu ForAge. 

Ponadto portal umożliwia przechowywanie                               

i dystrybucję materiałów projektowych oraz 

łączność pomiędzy partnerami. Ważnym zadaniem 

portalu jest umożliwienie komunikacji z różnymi 

grupami docelowymi w dziedzinie uczenia się w 

późniejszym życiu. Portal posiada dwie niezależne 

sekcje. Pierwsza z nich skupia się na kluczowych 

celach i zadaniach projektu. Drugą sekcją  jest baza 

danych, która ma ma być  utrzymywana również po  

zakończeniu finansowania projektu. 

Zawartość portalu  
Portal projektu ForAge oferuje osobom 
zainteresowanym usystematyzowane informacje na 
temat obecnego poziomu wiedzy oraz  problemów           
i rozwiązań dotyczących  kształcenia w późnym 
wieku, jest dla każdego i dla wszystkich. Można w 
nim tam znaleźć ciekawe oraz przydatne 
informacje. W portalu kolekcjonowane są cenne, 
różnorodne, często fragmentaryczne dane, które 
mogą być udostępniane je zainteresowanym. Ma on 
również na celu podnoszenie świadomości na temat  
uczenia się w późnym wieku, zwiększeniu pewności 
siebie, a w konsekwencji zwiększenia uczestnictwa 
starszych ludzi w procesie kształcenia.  
 

 

Grupy docelowe 
Głównymi grupami docelowymi projektu są osoby 
starsze, kształcące się w późnym wieku, 
wolontariusze, organizacje, nauczyciele, 
menedżerowie, planiści zaangażowani                            
w  kształcenie  dorosłych, badacze, związki 
zawodowe, służby cywilne, politycy oraz decydenci. 
Aby ułatwić wyszukiwanie odpowiednich informacji, 
w sekcji bazy danych różne grupy docelowe mają 
własny kolor kodowania. 
 

Baza danych 
Najważniejszą częścią portalu jest baza danych. 
Obejmuje wybrane i uporządkowane dane z wielu 
źródeł, takich jak dokumenty, materiały badawcze, 
materiały konferencyjne, specjalistyczne publikacje , 
przydatne linki, biuletyny z innych projektów oraz 
wiele innych informacji. To właśnie ta część ma być 
funkcjonalna i kontynuowana po zakończeniu 
projektu.  
 

Funkcjonalności 
Szczególną uwagę zwrócono na zaprojektowanie 

narzędzi komunikacyjnych wewnątrz portalu. Jedną 

z funkcji jest forum dyskusyjne, które ma na celu 

promowanie komunikacji wśród wszystkich 

potencjalnych użytkowników. Forum jest 

zarządzane przez przedstawicieli krajów 

partnerskich. Inną funkcjonalnością  jest 

wyszukiwarka do znajdowania danych w ramach 

sieci i poza nią. Portal ma również na celu 

wspieranie zarządzania projektem. W części 

przeznaczonej wyłącznie dla partnerów projektu są 

środki do strukturyzacji i przechowywania informacji 

projektowych,  dokumentów oraz ich aktualizacji. 

Obszar ten ułatwia gromadzenie oraz 

rozpowszechnianie informacji między partnerami 

projektu. 

Wielojęzyczność i elastyczność  
Projekt ForAge  jest wielojęzyczny, posiada 
możliwość tworzenia wersji w językach wszystkich 
krajów partnerskich. Portal umożliwia również 
indywidualne dostosowywanie nazw paska narzędzi 
i ich zawartości do potrzeb każdego partnera. 


