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 Χρήση της νέας δικτυακής πύλης ForAge  

Η σημασία της δικτυακής πύλης
Η δικτυακή πύλη ForAge, έχει συσταθεί ώστε να είναι το 
κύριο μέσο για την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου. 
Επιπλέον, μια άλλη λειτουργία των ιστοσελίδων, είναι να 
διευκολύνει την αποθήκευση και τη διανομή των υλικών 
του έργου καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των 
εταίρων. Ο κύριος στόχος της δικτυακής πύλης, είναι να 
επιτρέπει τη διαδραστική επικοινωνία με διαφορετικές 
ομάδες-στόχους στον τομέα της μάθησης αργότερα στη 
ζωή τους. Για να επιτευχθεί αυτό, οι σελίδες χωρίζονται 
σε δύο ανεξάρτητα τμήματα. Η πρώτη, επικεντρώνεται 
στα βασικά καθήκοντα τα οποία προκύπτουν από τη 
λειτουργία και τις δραστηριότητες του έργου. Η δεύτερη 
ενότητα, είναι η βάση δεδομένων και αυτό έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να συνεχιστεί και αφού η 
χρηματοδότηση του έργου λάβει τέλος.
Τι θα βρείτε στη δικτυακή πύλη του ForAge
Η δικτυακή πύλη ForAge, προσφέρει σε όλους όσους 
ενδιαφέρονται για δομημένες πληροφορίες σχετικά με τα 
τρέχοντα επίπεδα γνώσης και κατανόησης σχετικά με τα 
προβλήματα και τις λύσεις της μάθησης αργότερα στη 
ζωή τους . Το ForAge είναι ένα έργο για όλους και για 
όλα. Ο καθένας μπορεί να βρει τις πληροφορίες που 
χρειάζεται και όλοι μπορούν να έχουν όφελος από αυτό. 
Η δικτυακή πύλη ForAge, έχει δημιουργηθεί για να 
συλλέξει πολύτιμα και ποικίλα και συχνά διασπασμένα 
δεδομένα και να παρέχει ένα μέσο για το κοινό ώστε να 
τα βρει και να τα χρησιμοποιήσει. Η δικτυακή πύλη, έχει 
επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των θεμάτων, 
ώστε να πείσει τους ανθρώπους για την αξία της δια βίου 
μάθησης και να βοηθήσει στην αύξηση της 

αυτοπεποίθησης των ηλικιωμένων ώστε  να 
συμμετάσχουν στη μάθηση.
Ομάδες στόχοι
Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου, περιλαμβάνουν τους 
ηλικιωμένους και τους δια βίου μάθησης μαθητές, τους 
εθελοντές και τις οργανώσεις, τους καθηγητές, τους 
διευθυντές και τους σχεδιαστές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, τους ερευνητές, τα συνδικάτα και τους 
δημοσίους υπαλλήλους, τους πολιτικούς και τους φορείς 
χάραξης πολιτικής. Διαφορετικές ομάδες στόχοι,  έχουν το 
δικό τους χρώμα κωδικοποίησης στο τμήμα της βάσης 
δεδομένων ώστε να κάνουν την έρευνα για την 
κατάλληλη ενημέρωση, πιο απλή.
Βάση δεδομένων
Το πιο σημαντικό μέρος της δικτυακής πύλης ,είναι η 
βάση δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει επιλεγμένα και 
δομημένα δεδομένα από πολλές πηγές, όπως έγγραφα 
πολιτικής, έρευνα υλικών, εισφορές συνεδρίων, ειδικών 
εκδόσεων, χρήσιμες συνδέσεις, ενημερωτικά δελτία από 
άλλα έργα, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες. Η 
ενότητα αυτή, αναμένεται να είναι λειτουργική και βιώσιμη 
μετά τη διάρκεια ζωής του έργου ForAge.
Υπηρεσίες
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο σχεδιασμό των μέσων 
επικοινωνίας στο εσωτερικό της δικτυακής πύλης του 
ForAge. Ένα χαρακτηριστικό, είναι το φόρουμ συζήτησης 
ForAge, το οποίο προορίζεται για την προώθηση της 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των δυνητικών χρηστών. Το 
φόρουμ διοικείται από τα μέλη όλων των χωρών εταίρων. 
Μια άλλη διάσταση, είναι η μηχανή αναζήτησης για την 
ανάκτηση των δεδομένων εντός και εκτός του τόπου. Η 
δικτυακή πύλη έχει επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσει τη 
διαχείριση του έργου. Στην περιοχή των μελών, 
υπάρχουν μέσα για τη δόμηση και την αποθήκευση των 
δεδομένων του έργου καθώς και έγγραφα και 
ενημερώσεις. Η περιοχή αυτή , διευκολύνει τη συλλογή 
και τη διανομή των πληροφοριών του έργου μεταξύ των 
διαφόρων εταίρων του έργου.
Εθνικές παραλλαγές και ευελιξία
Το έργο ForAge, είναι πολύγλωσσο. Η δικτυακή πύλη 
υπάρχει σε όλες τις γλωσσικές παραλλαγές των εταίρων. 
Η πύλη δίνει επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής των 
μεμονωμένων τίτλων γραμμής εργαλείων και του 
περιεχομένου τους για τον κάθε εταίρο.

Το πρόγραμμα ForAge, χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα δημοσίευση, δεσμεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνηγια οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.
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