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Rezultate ERGOSIGN -dezvoltarea Instrumentului de Realitate 

Virtuală şi platforma de e-learning  

Începând cu luna aprilie a anului trecut, partenerii proiectului au 
demarat lucrările pentru a pregăti Instrumentul de studiu cu ajutorul 
realităţii virtuale care însoțește și completează platforma de e-
learning a cursului ERGOSIGN. Instrumentul de exemplificare și studiu 
cu ajutorul Realității Virtuale sprijină învățarea interactivă prin 
intermediul a 14 exemple de modele 3D, care sunt simulări ale 
produselor reale de mobilă și ale persoanelor fizice. Instrumentul 
Virtual este disponibil în 5 limbi: engleză, poloneză, română, slovenă 
și spaniolă. Acest instrument care îi va ajuta pe cursanți să studieze, a 

fost creat / prototipat de partenerul spaniol CETEM, pe baza celor mai bune practici disponibile pe Internet și pe 
diferitele cerințe specifice ale utilizatorilor, colectate de toți partenerii care lucrează în consorțiul ERGOSIGN. 
Începând cu luna iulie a acestui an, partenerii proiectului au început să lucreze pentru a pregăti platforma de e-
learning, în care se integrează întregul curs. Datorită limitărilor tehnice, modulele conținutului de învățare au fost 
împărțite în continuare în capitole electronice complet echipate cu instrumente de evaluare interactive care vor 
menține utilizatorul angajat și vor face distractiv procesul de învățare. Platforma de e-learning este disponibilă în 5 
limbi și oferă 21 de module electronice cu o varietate de chestionare pentru a vă susține timpul de studiu. 
 
Ce este Instrumentul de Realitate Virtuală? 
Instrumentul nu reprezintă o repetare a conținutului cursului, ci acționează ca un instrument de consolidare a 
cunoștințelor dobândite. Instrumentul conține date antropometrice actualizate și dimensiuni recomandate ale 
exemplelor de produse de mobilă, pe care cursanții le pot folosi în proiectele de mobilier realizate pentru punerea 
în practică a teoriei din cursul ERGOSIGN. 
 
Ştiaţi că? În combinaţie cu nivelul redus de activitate fizică observat astăzi, creșterea timpului de ședere poate duce 

la deteriorarea mai multor sisteme ale organismului uman și crește riscul pentru diferite boli și leziuni. 

 
 

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! 
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Sectorul mobilierului în Uniunea Europeană 

Industria mobilei este un sector intensiv și dinamic, dominat de 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și micro-firme. 

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. Sectorul este capabil să combine noile 

tehnologii și inovații cu patrimoniul cultural și stilurile 

tradiționale și oferă locuri de muncă pentru lucrători cu înaltă 

calificare. 
 

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

primul care află noutățile şi a accesa diferitele rezultate. 

http://www.ergosignproject.eu/

