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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Rezultate ERGOSIGN – dezvoltarea conținutului cursului (III)
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!

Începând cu luna noiembrie a anului trecut, partenerii proiectului au
demarat lucrările pentru a pregăti conținutul celui de-al treilea modul al
cursului ERGOSIGN. Cel de-al treilea modul, intitulat Exemple de aspecte
ergonomice în produse de tapițerie și pentru dormit, este condus de
partenerul român - Universitatea Transilvania din Brașov - dar cea mai
mare parte a conținutului acestui modul este pregătit de partenerul
sloven - Univerza na Primorskem.

Din ce este compus modulul?
Modulul este alcătuit din trei capitole complet definite: 8. Sectorul produselor pentru dormit 9. Sederea pe mobilier
tapițat 10. Utilizarea incorectă a mobilierului de către utilizator. Fiecare dintre aceste capitole conține mai multe unități
de învățare mai mici care acoperă aspectele esențiale ale ergonomiei aplicate diferitelor exemple de produse de mobilă
tapițată și paturi, saltele și perne. Ultimul capitol subliniază importanța capacității de observare și analiză a utilizării
incorecte a produselor de către utilizatori.
După aceste capitole, cursanții vor fi ști sau vor fi capabili să:
1. înțeleagă nevoile legate de somn și caracteristicile anumitor populații,
2. stabilească dimensiunile adecvate ale patului,
3. să proiecteze o saltea pe baza caracteristicilor utilizatorilor, cum ar fi forma corpului și poziția de dormit preferată,
4. știe ce fel de pernă să utilizeze în circumstanțe diferite,
5. afle despre unele posibile utilizări suplimentare ale pernelor,
6. dobândi cunoștințe despre ceea ce ar putea fi considerat drept "utilizare abuzivă"
7. dobândi cunoștințe despre importanța utilizării abuzive a utilizatorilor
8. cunoască principalele cauze ale utilizării abuzive a mobilei de către utilizatori
9. dobândi cunoștințe cu privire la elementele pe care trebuie să le ia în considerare pentru a împiedica utilizarea
abuzivă a produselor de către utilizatori și cum să utilizeze în mod pozitiv aceste abuzuri
Ştiaţi că? Dacă proiectați un pat pentru o anumită persoană, este esențial să-l întrebați despre preferința posturii de
dormit.

PARTNERII IN PROIECTUL
ERGOSIGN

Sectorul mobilierului în Uniunea Europeană
În ultimul deceniu, producția de mobilier mondial a crescut
anual, cu excepția anilor 2008 și 2009. În 2012, producția de
mobilier mondial a fost cu 60% mai mare decât cu zece ani în
urmă. În 2012, țările cu venituri ridicate au asigurat 41% din
producția mondială de mobilier din lume. În cadrul acestui
grup, producția de mobilier a celor șapte economii industriale
majore este de 120 de miliarde de euro, reprezentând o
treime din producția mondială de mobilier (comparativ cu
două treimi acum zece ani).
Vizitați site-ul nostru web: www.ergosignproject.eu pentru a fi
primul care află noutățile.
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