O nouă abordare de învățare a principiilor ERGOnomice
pentru deSIGNerii care lucrează în sectoarele de tapițerie și de produse
pentru dormit prin intermediul realității virtuale - ERGOSIGN
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Ce vor să realizeze partenerii de proiect?
Această publicație vă va ține la curent
cu cele mai recente evoluții la nivel de
consorțiu și la nivelul Uniunii Europene,
informându-vă în același timp cu privire
la activitățile viitoare ale proiectului
nostru.
Lectură plăcută!

1.
Un raport privind ergonomia produselor de tapițerie și
destinate somnului: competențele actuale și necesități reale, unde
se va confrunta oferta academică actuală legată de ergonomia
produselor de mobilă cu necesitățile companiilor. OIGPM a condus
activitățile acestui rezultat intelectual. Rămâneți aproape pentru a
afla care sunt decalajele legate de ergonomia produselor din
pregătirea designerilor.

2.
Parcursul de pregătire și curriculum-ul comun: Activitățile
din această etapă vizează definirea căilor de formare, precum și definirea conținutului de învățare. APMR
conduce activitățile acestui rezultat.
3.

Instrumentul Virtual, utilizat pentru predarea conținutului de învățare dezvoltat în etapa anterioară, în
conformitate cu specificațiile și nevoile sugerate în cadrul celei de-a doua reuniuni transnaționale a
consorțiului. CETEM conduce aceast rezultat intelectual și toate activitățile sale conexe.

4.

Materialele care formează modulelele de învățare: Toate materialele de instruire și conținutul necesar
pentru a preda cursul în mod eficient vor fi dezvoltate în activitățile asociate acestei producții
intelectuale. UTBv va conduce acest rezultat. Liderii de activitate vor fi UP, CETEM și UTBV.

5. Platforma de e-learning: activitățile
din această ieșire vor viza adaptarea
la platformele online ale partenerilor,
în baza unui sistem de management
al învățării ales de consorțiu, a
instrumentului virtual și conținutului
de învățare dezvoltat de parteneriat.
APMR va conduce acest rezultat
intelectual și activitățile sale
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Sectorul mobilier din Uniunea Europeană
Industria mobilei este un sector intensiv și dinamic,
dominat de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și microfirme. Producătorii de mobilă din UE au o reputație bună în
întreaga lume datorită capacității lor creative de a crea noi
modele și de a răspunde noilor cerințe. Industria este
capabilă să combine noile tehnologii și inovația cu
patrimoniul cultural și stilurile tradiționale, oferind locuri
de muncă pentru lucrătorii cu înaltă calificare.

Vizitați site-ul nostru web: www.ergosignproject.eu pentru a fi
primul care află noutățile.
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