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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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.

Ergosign - Primele rezultate
Cursul online - conţinutul şi rezultatele învăţării

Obiectivul celui de-al doilea rezultat important al proiectului
ERGOSIGN este de a descrie conținutul și rezultatele învățării cursului
Lectură plăcută!
ERGOSIGN, pe care partenerii Proiectului l-au numit Principii
ergonomice pentru designerii care
lucrează în sectoarele Tapițerie și
Produse pentru dormit. Documentul care a rezultat este O2: Definirea căii de
instruire și a curriculum-ului. Acest document va acționa în principal ca:
- Referință pentru furnizorii de educație și formare profesională care vor adăuga
acest curs la oferta lor actuală și / sau ar dori să dezvolte în continuare conținutul,
astfel încât să-l adapteze realității lor de predare,
- Referință pentru designeri, profesioniști în domeniul
Provocările cu care se confruntă sectorul mobilei:
mobilei și cursanți VET care vor dori să-și îmbunătățească în
Sectorul mobilei a fost grav afectat de crizele recente
continuare competențele în ergonomia aplicată în designul
și s-a confruntat cu o scădere semnificativă a numărude mobilier.
lui de companii, a locurilor de muncă și a cifrei de
Documentul descrie o cale flexibilă de formare care poate fi
afaceri. Principalele provocări sunt:
adaptată pentru a se potrivi cel mai bine fiecărui grup țintă
• Concurența - sectorul mobilei din UE se confruntă
și nevoilor de formare ale acestuia, identificate într-o etapă
cu o concurență enormă din partea țărilor cu costuri
anterioară a proiectului. Principalele grupuri țintă ale
de producție scăzute. Pătrunderea Chinei pe piața
cursului sunt:
UE crește rapid și este acum cel mai mare exportator
- Proiectanți de mobilă profesioniști
de mobilă către UE, reprezentând peste jumătate din
- Studenții la design de mobilier
importurile totale de mobilier către UE.
- Furnizori și cursanți VET care se pregătesc pentru o
• Inovația - dependența de inovare și design,
carieră viitoare ca tehnicieni în designul de mobilier
combinată cu o creștere a comerțului mondial și a
- Alți designeri profesioniști
digitalizării, face ca sectorul să fie mai vulnerabil la
Iar secundar:
protecția slabă a drepturilor de proprietate
- Alte categorii de profesioniști din industria mobilei
intelectuală. Stimularea cercetării și a inovării
- Indivizi care au în vedere începerea unui cariere în
necesită, de asemenea, finanțări care sunt adesea
industria mobilei.
inaccesibile IMM-urilor.
Vizitați site-ul nostru pentru a citi tot ce trebuie să știți
• Problemele structurale - forța de muncă îmbătrâdespre conținutul cursului ERGOSIGN on line.
nită, combinată cu dificultăți în atragerea tinerilor
lucrători, poate duce la întreruperi în menținerea
PARTNERII IN PROIECTUL ERGOSIGN
nivelului muncitorilor calificați și a meșteșugului.
Vizitați site-ul nostru web: www.ergosignproject.eu pentru a
fi primul care află noutățile.
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