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Rezultatele ERGOSIGN - Dezvoltarea conținutului cursului 

Începând cu luna septembrie a acestui an, partenerii proiectului au 

început să lucreze pentru a pregăti conținutul cursului ERGOSIGN. 

Lucrul la primul modul, numit Ergonomie de bază, este condus de 

partenerul sloven - Univerza na Primorskem. 

În ce constă modulul? 

Modulul va consta din 2 capitole mari: Introducere în ergonomie și 

Antropometrie în design. Fiecare capitol este alcătuit din mai multe 

unități de formare complet definite, care conțin toate aspectele pe care elevii ar trebui să le cunoască: 

Introducere în ergonomie 
1. Introducere în ergonomie, 
2. Postura și mișcările, 
3. Introducere în antropometrie, 
4. Factorii de mediu în ergonomie, 
5. Metode de evaluare. 

Antropometrie în proiectare 

1. Introducere 

2. Înțelegerea și utilizarea datelor antropometrice 

3. Măsuri antropometrice importante 

După aceste unități, cursanții vor ști sau vor fi capabili să facă: 

1. vor dobândi cunoștințe de bază privind ergonomia 

2. Vor putea evalua dacă un loc de muncă respectă standardele ergonomice 

3. Vor fi capabili să recunoască pozițiile și mișcările precare 

4. Vor dobândi cunoștințe de bază privind factorii ergonomici de mediu 

5. înțelege și vor fi capabili să folosească date antropometrice 

6. cunoaște cele mai importante măsuri ale corpului uman care ar trebui luate în considerare în proiectarea 

ergonomică. 
 
Ştiaţi că? Cuvântui ergonomie provine din două cuvinte grecești - ergo (care înseamnă muncă) și nomos (care înseamnă 

lege). Factorii umani și ingineria factorilor umani sunt sinonime apropiate, utilizate predominant în America de Nord. 
 

Declinare de răspundere: 

"Prezentul material și opiniile exprimate reflectă numai punctul de vedere al autorului / persoanelor intervievate; Agenția Națională Erasmus+ 

care gestionează proiectul și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o utilizare care poate fi dată informațiilor prezentate.". 

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 despre 

activitățile viitoare ale proiectului nostru. 

Lectură plăcută! 

PARTNERII IN PROIECTUL 

ERGOSIGN 

   

 

Sectorul mobilierului în Uniunea Europeană 

 

Un sfert din mobilierul mondial este produs în UE. În 2010, în 

aproximativ 130 000 de firme au fost angajați aproximativ 940 000 

de lucrători europeni. În același an, producția sectorului s-a ridicat 

la peste 83 miliarde de euro, cu o valoare adăugată de aproape 29 

miliarde de euro. Germania, Italia, Polonia și Franța s-au clasat 

printre primii 10 producători de mobilă din întreaga lume și au 

deținut o cotă combinată de 17% din producția mondială și 

aproape 60% din producția UE. 

 

Vizitați site-ul nostru web: www.ergosignproject.eu pentru a fi 

primul care află noutățile. 

http://www.ergosignproject.eu/

