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Obiective 

Scopul proiectului Ergosign este de a dezvolta abilitățile 

profesionale ale designerilor și studenților. 

Proiectul ERGOSIGN va: 

- identifica și înțelege diferențele de competențe și a nevoilor 

designerilor din UE în dezvoltarea mobilierului funcțional și a 

articolelor de dormit care respectă ergonomic utilizarea lor specifică 

(muncă, cămin, odihnă). 
- defini programele comune care vor defini și analiza cele mai 

potrivite căi de formare care abordează lacunele și nevoile identificate. 
- dezvolta materiale de învățare, predare și instruire conform curriculumului comun, axat pe principiile de bază 

privind ergonomia și considerentele ergonomice specifice și materialele care contribuie la ergonomia produsului 

final (spumă poliuretanică flexibilă, geluri TPU, țesături etc.). 
- îmbunătăți integrarea realității virtuale în procesul de învățare, predare și instruire și va sprijini cursanții și 

personalul educațional în îmbunătățirea utilizării TIC și a competențelor digitale. 
- promova accesul deschis la conținutul de predare și învățare care abordează sectoarele tradiționale, în 

conformitate cu nevoile și așteptările individului, reducând neconcordanțele dintre competențe. 
- stabili un parteneriat strategic stabil și activ, care va promova cooperarea activă între întreprinderi, organizații 

profesionale și organisme locale / regionale pentru a sprijini formarea profesională de înaltă calitate cu o 

componentă puternică de învățare bazată pe muncă (consolidarea capacităților în aceste sectoare). 

 

 

 

 

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 cu privire 

la activitățile viitoare ale proiectului 

nostru. 

Lectură plăcută! 

PARTNERII IN PROIECTUL 

ERGOSIGN 

   

 

Industria lemnului: 

• Sectorul prelucrării lemnului este caracterizat prin aceea că 

firmele componente sunt în cea mai mare parte IMM-uri, care, în 

2013, erau responsabile pentru 85% din ocuparea forței de 

muncă și 77% din valoarea adăugată. 

• Ocuparea forței de muncă - acest sector are în jur de 1 milion 

de lucrători în 130 de mii de companii, care au o cifră de afaceri 

anuală de aproximativ 96 miliarde EUR. 

• Stabilirea tendințelor - producătorii de mobilă din UE stabilesc 

tendințele globale. Aproximativ 12% din desenele și modelele 

înregistrate la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii 

Europene se referă la acest sector. 

• Segment de vârf - UE este lider mondial în segmentul de vârf al 

pieței mobilei. Aproape două din trei produse de mobilier de 

înaltă clasă vândute în lume sunt produse în UE. 

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

primul care află noutățile. 

http://www.ergosignproject.eu/

