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O projektu 
 

Projekt ERGOSIGN promovira sinergijo in medsebojno 

bogatenje idej skozi različna področja izobraževanja. 

ERGOSIGN je bil razvit z namenom povečanja možnosti 

sodelovanja med izvajalci poklicnega izobraževanja in 

akterji iz gospodarstva. Proizvajalci pohištva in 

spalnega programa v evropskem prostoru so ključna 

gonilna sila trajnostnega razvoja. Njihov prispevek je 

pomemben z vidika zdravstvene ekonomije, 

konkurenčnosti, ustvarjalnosti, inovacij, zaposlovanja 

in izvoza. Partnerstvo v okviru projekta ERGOSIGN 

omogoča vzpostavitev fleksibilne učne poti, usklajene 

s potrebami dijakov poklicnih šol, proizvajalcev 

pohištva ter spalnega programa in z njimi povezanimi 

proizvodnimi sektorji. Program usposabljanja  bo s 

povezovanjem poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, visokega šolstva in ekonomskih akterjev  

povečal inovativnost in znanje ter dodano vrednost v 

podjetjih. 

 

Inovacije 

ERGOSIGN je inovativen projekt. Inovacije, vključno z 

inovacijami na področju izobraževanja in 

usposabljanja, so običajno geografsko strnjene v 

posamezne subjekte, kjer se znanje med izvajalci 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 

proizvajalci prenaša pod močnim vplivom lokalne 

kulture. Inovacije na področju izobraževanja in 

usposabljanja redkokdaj nastajajo ločeno, saj se 

pristojnosti in izkušnje širijo preko različnih subjektov 

izobraževanja in usposabljanja, izven akademske sfere 

in geografskih meja.  

 

 

Namen projekta 
 
je ustvariti spletno učno gradivo s področja ergonomije 

oblikovanja oblazinjenega pohištva in proizvodov 

spalnih programov, ki bi ga razvili izvajalci poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja: 

• spoznati in razumeti vrzeli v usposobljenosti in 

razlike v potrebah oblikovalcev v evropskem prostoru, 

ki razvijajo funkcionalno pohištvo in proizvode spalnih 

programov, ki ergonomsko ustrezajo specifični rabi 

(delo, dom, počitek); 

• določiti skupne učne načrte, ki bodo opredelili 

in analizirali najprimernejše izobraževalne poti, 

upoštevajoč ugotovljene vrzeli in potrebe; 

• razviti učna gradiva in pripomočke - skladno s 

skupnim učnim načrtom, ki se osredotoča na temeljna 

načela ergonomije in specifična ergonomska načela ter 

materiale, ki prispevajo k ergonomiji končnega 

proizvoda (prilagodljive poliuretanske pene, TPU geli, 

tkanine, itd.); 

• povečati vključitev virtualne realnosti v 

učenje, poučevanje in usposabljanje ter nuditi 

podporo učencem in izobraževalnemu osebju z 

namenom izboljšanja informacijske in digitalne 

pismenosti; 

• spodbuditi odprt dostop do učnih vsebin, 

namenjenih tradicionalnim oblikam poučevanja in 

zmanjševanju neustreznega znanja, v skladu s 

potrebami in pričakovanji posameznika; 

• krepiti zmogljivost na teh področjih: 

vzpostavitev stabilnega in aktivnega strateškega 

partnerstva, ki bo spodbujalo aktivno sodelovanje med 

podjetji, strokovnimi organizacijami in 

lokalnimi/regionalnimi telesi, ki bi nudila podporo 

visoko kakovostnemu poklicnemu izobraževanju in 

usposabljanju, z močno, na delu temelječo 

komponento učenja. 

 

Postani udeleženec ERGOSIGN-a /Vključi 

se v projekt ERGOSIGN. Čakamo TE! 
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