
Koncepti pohištva za fleksibilne učne prostore.



2 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



3

Shift+

Še več opcij.

2
Stran 12

Variabilni 

koncepti 
prostorov.

1
Shift+ v 

vsakdanjem 

šolskem 

okolju. 3
Stran 26

Stran 4

Učilnice postanejo učna okolja.

Otroke lahko poučujemo o ključnih kompetencah potrebnih za 21. stoletje le v šolah, kjer se uporabljajo metode
poučevanja, katerih cilj je zagotavljanje uspešnega učenja za sedanjost in prihodnost. To pomeni, da sta učenje 
in učno okolje tesno povezana. Zato je nujno potrebno ustvariti učne prostore, ki pomagajo učencem pri njihovem
osebnem razvoju. 

Število šolskih dejavnosti se konstantno širi, zato je pomembno, da lahko prostore v šoli prilagodimo glede na 
trenutne potrebe. VS s svojimi mizami Shift+ Base, kot tudi s Shift+ Landscape moduli za shranjevanje in stoli, 
lahko zagotovi pohištvo, ki je potrebno za takšne vsestranske učne prostore. To je pohištvo, ki ustvarja prostor za 
različne oblike učenja in poučevanja v šoli. Najdite navdih na straneh, ki sledijo! 
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Variabilni kon-
cepti prostorov.

1S funkcionalnim, enostavno urejenim 
pohištvom, je mogoče spremeniti 
prostore hitro ter jih prilagoditi 
specifičnim in spreminjajočim se 
učnim potrebam. 



Shift+
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Diferenciacija pri poučevanju.

Sodobni šolski dan učencev sledi številnim različnim ritmom. Skupine učencev v razredu konstantno spreminjajo 
način dela in prehajajo med individualnim in skupinskim delom, da ne omenjamo mirnih obdobij sprostitve. Zato 
je pomembno, da lahko hitro in preprosto spremenite postavitev prostora – tako lahko enostavno ustvarite širok 
krog stolov, kjer je v središču pozornosti učitelj ali miren prostor za individualno koncentracijo. 

Shift+ omogoča prilagoditev prostorov glede na spremenjene učne potrebe. Učenci in učitelji lahko sami ustvari-
jo nove postavitve brez kakršnekoli zunanje pomoči. Tako lahko učilnice sproti spreminjajo svojo podobo in se 
prilagodijo trenutnim potrebam učencev. 



   
      

Shift+
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Samostojno ustvarjanje učnega okolja.
Shift+ je prvi korak k fleksibilni postavitvi pohištva: Ni potrebno, da ima vsak učenec svojo mizo. Ta vrsta fiksne postavitve ni več 
potrebna, saj se lahko uporablja kombinacija enojnih in skupinskih miz, glede na trenutno situacijo – kot prikazujejo spodnji primeri.

Tradicionalna postavitev učilnice z mizami 
po dva učenca usmerjene naprej.

Diferencirana učna okolja z različno urejenimi
sklopi za posameznika in za delo v skupini.

Večnamensko delovno okolje za različne potrebe, 
kot so raziskave, individualno učenje ali predavanja.

10,3 m

6,
7 

m
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Ustvarjanje večnamenskega prostora.
David A. Stubbs II o razvoju Shift+. 
"Ali res potrebujemo novo šolsko pohištvo? Če govorimo samo o
dizajnu, mislim, da ne. Ampak, ko pa se gre za to, da damo učite-
ljem in učencem več svobode in jim omogočimo izvajanje novih
načinov učenja, potem je to absolutno bistvenega pomena. 

In to je tisto, kar želimo doseči s Shift+. Namreč želimo jim
omogočiti izvajanje celotnega spektra raznolikih učnih pristopov
in stilov poučevanja, ki so potrebni v današnjih šolah. Zato so
elementi Shift+ lahki in premični. Tako niso več vezani na dolo-
čen prostor in se lahko prestavljajo glede na potrebo. 

Pri Shift+ so tudi IT delovne postaje in elementi za shranjevanje
mobilni. Na ta način se lahko preoblikuje učno okolje glede na
posamezne potrebe vsake učne ure. 

Šolskega pohištva ne želimo preobremeniti s tehnologijo, ki ima
kratkotrajno življenjsko dobo; želimo si da je čim bolj preprosto 
in enostavno za uporabo. Hkrati mora biti inteligentno zasnovano
in tako omogočati čim večjo raznolikost uporabe učilnic. Z WLAN
tehnologijo imajo delovne postaje neomejeno mobilnost in se
lahko uporabljajo kjerkoli. 

Takšna mobilnost povečuje svobodo pri poučevanju. Poleg tega 
pa mobilni moduli Shift+ za shranjevanje niso več vezani na 
določen prostor, ampak jih lahko namestimo kjerkoli se trenutno
potrebujejo. 

Shift+ uporabnikom omogoča, da vedno znova odkrijejo nove
načine uporabe - vsak dan lahko znova ustvarijo svoje učno oko-
lje po meri. To je bistvena razlika: Shift+ nudi šolsko pohištvo, ki
naredi prostore bolj uporabne kot kdaj koli prej."

David A. Stubbs II
Ameriški arhitekt ima več kot 20 let izkušenj pri oblikovanju
učnih okolij. Prejel je veliko različnih nagrad za njegove rešitve.
Shift+ je njegovo prvo sodelovanje z VS. 

Shift+

"S Shift+ pohištvom
lahko prvič v celoti 
prilagodimo učno 

okolje individualnim
potrebam."
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Pet načel Shift+

Oblikujte učno
okolje

Uporabljajte 
fleksibilno 
pohištvo

Ustvarite transpa-
rentnost in red

Omogočite različne
učne metode

Integrirajte mobil-
no tehnologijo

David A. Stubbs II. 



Zahvaljujoč gibljivim regalom si pridobi krog stolov svoj prostor v učilnici. 

Maria Montessori, ustanoviteljica
metode poučevanja otrok od rojstva
do mladostništva, ki temelji na avto-
nomnem učenju.
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Šola – prostor za učenje in 
življenje. Fleksibilno pohištvo
za funkcionalno učno okolje.
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Pomen prostora. 
Že zelo zgodaj je VS kot vodilni proizvajalec šolskega pohištva, bil
osredotočen na razvoj prostorov in izobraževalnega pohištva. Na
primer, že leta 1913 je ustanovno podjetje VS v Berlinu imelo iz-
ključno pravico za proizvodnjo in distribucijo Montessori izdelkov
v Nemčiji. Maria Montessori je hotela pomagati otrokom, da ures-
ničujejo svoje sposobnosti avtonomno. Učni materiali, pa tudi po-
hištvo, prostor in arhitektura, so morali biti prilagojeni temu cilju. 

Tretji učitelj. 
Šolska arhitektura, prostorsko oblikovanje in pohištvo lahko po-
membno prispevajo pri doseganju izobraževalnega potenciala. Da
uporabimo izraz pedagoga Lorisa Malaguzzija, prostor postane
"tretji učitelj" - poleg odraslih in ostalih učencev - ima tako for-
mativni vpliv na otrokove izobraževalne dosežke. To je še posebej
pomembno pri celodnevnem izobraževanju, tako da morajo biti
šolski in življenjski prostori večplastni in diferencirani.

Pohištvo, ki spodbuja gibanje. 
Če se naj glava uči, potrebuje celotno telo. Pomanjkanje raznoli-
kosti pri poučevanju, skupaj z dolgotrajnim sedenjem zavira 
razvoj uma. Številni spontani gibi, ki jih naredimo v vsakdanjem
življenju so odločilnega pomena za naše zdravje in učinkovitost.
Brez njih se otroci ne morejo pravilno razviti. Zato so današnje
šole polne gibanja. Gibanje je vključeno v učni proces za ohranja-
nje pozornosti in koncentracije. 

VS je skupaj z arhitekti in oblikovalci
partner v mednarodnem projektu 
imenovanem "Tretji učitelj".



Še več opcij.

Shift+ Base in Shift+ Landscape 
vabita tako učitelje kot učence k 
uporabi pohištva za izpolnjevanje 
svojih specifičnih potreb in ustvarjata 
prijetno učno okolje.

2
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Raznolikost brez zapletene logistike.

Shift+ zagotavlja hitro prilagoditev in fleksibilnost - za več možnosti v šolskem dnevu. Pohištvo Shift+ omogoča
učencem in učiteljem ustvarjanje individualnega učnega okolja: tako so zagotovljene potrebe dane situacije, vedno
nove in popolnoma usklajene z različnimi učnimi fazami in izobraževalnimi koncepti. Elementi se lahko uporabljajo
v številnih kontekstih - v učilnicah, pa tudi v knjižnicah ali večnamenskih prostorih. 

Shift+
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Base | Landscape | ... več



Shift+

Shift+ Base
Miza za 1 učenca/dijaka 
v 6 fiksnih višinah ali 
z možnostjo nastavitve višine 
od rumene do rjave(3-7)

Shift+ Base
Zložljiva miza za skupinsko delo 
v 2 fiksnih višinah
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Shift+ Base | Miza za 1 učenca/dijaka. 
Lahka, enostavna miza za prilagodljivo uporabo.
Strani mize so bodisi konveksne ali konkavne za
povečanje potenciala kombinacije in omogočajo
konfiguracije zunaj običajnega togega mrežnega
vzorca. Mize so mobilne in zložljive (zložljive do
šest miz, mobilne do s tremi mizami). Miza je
primerna za 1 osebo.

Shift+ Base:
Osnova poučevanja danes. 
Shift+ Base je prilagodljivo pohištvo ki tvori celostni sistem miz, za enostavno postavitev indivi-
dualnega učnega okolja. Shift+ Base podpira raznolikost učnih priložnosti in stilov poučevanja, 
sami elementi pa so lahki in enostavno premični. Splošno znano je, da je vsak učenec drugačen 
in stvari dojema na drugačen način. Shift+ Base podpira visoko stopnjo individualnosti s preprosto
dosegljivimi, diferenciranimi konfiguracijami, ki ustrezajo različnim potrebam.

S Shift+ Base prilagodljivim pohištvom je učno okolje popolnoma individualno prilagodljivo – 
izven obstoječih togih standardov.

Base

Shift+ Base | Zložljiva miza za skupinsko delo. 
Prosto oblikovana miza, ki jo lahko enostavno
zložite in postavite na stran. To pomeni, da ko 
se mize ne uporabljajo, jih lahko zložite eno ob
drugo in tako prihranite prostor. Po potrebi lahko
te mobilne mize hitro združimo in sestavimo po
želji, saj je vrhnji del mize proste oblike in tako
ponuja različne kombinacije. Miza je primerna
za 1 ali 2 osebi.

CDF-Vlaknena plošča 
ali 
HPL-Plošča s trdim jedrom 

LIGNOpal-Plošča 

Stol/miza višina (DIN EN 1729)
h = 30/53 No 2
h = 34/59 No 3
h = 38/64 No 4
h = 42/71 No 5
h = 46/76 No 6
h = 50/82 No 7
h = 62/-- -- -+



Shift+ Base
Miza za skupinsko delo 
v 6 fiksnih višinah ali
z možnostjo nastavljive višine
od rumene do rjave(3-7)

Shift+ Base
Nastavljiva miza za učitelja
v 2 fiksnih višinah ali
nastavljiva višina 
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Shift+ Base | Nastavljiva miza za učitelja.
Miza za učitelja je nastavljiva po višini in s 
svojimi kolesi omogoča enostavno premikanje
po prostoru. Zaradi svoje posebne oblike se
idealno prilega ostalim Shift+ Base mizam. 
Delovna površina je kompaktna, pod mizo je
prostor za shranjevanje in samo nastavljanje 
višine mize je hitro in enostavno. 

Shift+ Base | Polkrožna miza za skupinsko delo. 
Mobilna petnožna miza z ravno in polkrožno stranjo. Ker je ena
stran mize polkrožno oblikovana, lahko ta del uporabimo za po-
stavitev učnih okolij v različnih kombinacijah. Ravni del mize daje
idealno možnost za postavitev ob zid. Miza je lahko opremljena
kot mobilna delovna postaja za računalnike. 

Shift+ Base | Miza za skupinsko delo.
Prosto oblikovana štirinožna miza je nastavljiva
po višini in je tako primerna za različne starostne
skupine. Te mobilne mize lahko po potrebi, kar
učenci sami hitro združijo in sestavijo po želji, 
saj je vrhnji del mize proste oblike in tako ponuja
različne kombinacije. Miza je primerna za 1 ali 2
osebi.

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo
v 6 fiksnih višinah ali
z možnostjo nastavljive višine
od rumene do rjave(3-7)



Shift+ Landscape:
Omogočanje maksimalne 
mobilnosti.
S Shift+ Landscape moduli za shranjevanje in sedenje, lahko na
hiter in enostaven način ustvarimo prostore za učenje, ki jih po-
trebujemo v danem trenutku. Moduli za shranjevanje so na voljo
v različnih višinah in tako omogočajo razdelitev prostora oziroma
ločitev na posamezna področja, kot je potrebno. Na izbiro imate
tudi module za povezovanje, ki jih lahko uporabite za zagotovitev
stabilne povezave med posameznimi moduli. 

Vsi elementi v sistemu Shift+ so zasnovani tako, da zagotavljajo,
da se mobilnost ne konča pri vratih učilnice. Modul s polico in
modul za shranjevanje sta posebej enostavna za manevriranje 
zahvaljujoč opcijskim ročicam. 

Shift+ Landscape | Moduli za sedenje in shranjevanje 
(linearni in ukrivljeni). 
Linearni in ukrivljeni moduli so na voljo v treh višinah. Elemente
se lahko kombiniramo tako, da ustvarimo neformalno učno oko-
lje, kadar ga potrebujemo. Ustrezni moduli za shranjevanje se
lahko integrirajo v prostor, kjer so že moduli za sedenje, ob tem 
pa se lahko uporabijo tudi linearni moduli za shranjevanje, kateri
se lahko uporabijo iz obeh strani.  
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Shift+ Landscape
Moduli za sedenje  Moduli za shranjevanje 
b = 46,0/110,0/105,5/140,8 cm b = 110,0/105,5 cm
h = 30,0/38,0/46,0 cm h = 42,0 cm
t = 52,75 cm t = 52,75 cm

Shift+ Landscape | Odprti moduli s policami 
(linearni in ukrivljeni).
Mobilni moduli s policami so na voljo v dveh višinah. Lahko so
postavljeni v več različnih kombinacijah, uporabijo pa se lahko
tudi skupaj s sedežnimi moduli, da se ustvarijo vizualno ločene
skupinske površine. Ta ureditev omogoča diferenciacijo učne ure.
Module je prav tako mogoče opremiti s škatlami za shranjevanje.
Vsi moduli so opremljeni s težkimi kolesi, ki jih je mogoče zakle-
niti. Nekateri izmed modulov imajo prostor za shranjevanje iz
obeh strani. 

Shift+ Landscape
Mobilni modul s policami 
b = 105,5 cm b = 152,6/163,0 cm
h = 91,5/110,2 cm h = 91,5/110,2 cm
t = 42,5/53,0 cm t = 42,5/53,0 cm

Stol/miza višina (DIN EN 1729)
h = 30/53 No 2
h = 34/59 No 3
h = 38/64 No 4
h = 42/71 No 5
h = 46/76 No 6
h = 50/82 No 7
h = 62/-- -- -+



Shift+ Landscape | Kabineti z vrati za posebne prostore.
Elementi kabinetov za opremljanje posebnih prostorov so na voljo
v dveh višinah. Vrata se lahko zaklenejo, tako da lahko v njih var-
no shranjujete stvari. Omare so oblikovane tako, da se popolnoma
integrirajo v učne prostore, ustvarjene s pomočjo Shift+ sistema. 

Shift+ Landscape | Mobilni modul za shranjevanje za učitelja.
Shift+ Landscape ponuja učiteljem mobilni modul za shranjeva-
nje, ki ga lahko tudi zaklenejo. Ta mobilni modul lahko učitelj
uporablja v različnih prostorih šole. 

Shift+
Landscape

Shift+ Landscape | Moduli za šolske torbe.
Mobilni moduli za šolske torbe imajo dve alternativni višini in so
lahko opremljeni s policami za držanje plastičnih škatel. Šolske
torbe preprosto namestite na police. Škatle za shranjevanje pa
lahko vstavite kot predale ali pa jih tudi popolnoma odstranite.
Tako kot module s policami, lahko tudi module za šolske torbe
vključite v številne Shift+ kombinacije.

Shift+ Landscape
Mobilni modul za shranjevanje za učitelja 
b = 105,5 cm
h = 110,2 cm
t = 42,5 cm
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Shift+ Landscape
Kabineti z vrati za posebne prostore 
b = 105,5 cm
h = 91,5/110,2 cm
t = 42,5 cm

Shift+ Landscape
Moduli za šolske torbe 
b = 105,5 cm
h = 91,5/110,2 cm
t = 42,5 cm

Shift+ Landscape elementi 
so na voljo tudi z višinsko 
nastavljivimi nogami namesto
s kolesi. 
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Dinamično šolsko pohištvo. 
Ergonomski spremljevalci za
Shift+ mize. 

PantoMove-LuPo
Stol ki raste z učencem 

Dinamično sedenje. 
Vrtljivi stol PantoMove ni samo nastavljiv po višini, ampak nudi
tudi inovativen 3D nagibni mehanizem, ki olajša naravno premika-
nje telesa ali dinamično sedenje. Stol ima ergonomsko oblikovano
lupino, katera daje občutek sedenja na zračni blazini, površina se-
deža pa se odziva na vsako spremembo obremenitve ali položaja
telesa z nagibom naprej, nazaj ali na stran. Na ta način dinamični
stol učencem zagotavlja svobodo gibanja, ki je bistvenega pomena
za razvoj zdrave drže in trajne koncentracije. 

PantoMove-LuPo je opremljen 
z mehanizmom piggy-back za
enostavno shranjevanje na mizi. 

Stol/miza višina (DIN EN 1729)
h = 30/53 No 2
h = 34/59 No 3
h = 38/64 No 4
h = 42/71 No 5
h = 46/76 No 6
h = 50/82 No 7
h = 62/-- -- -+
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Ergonomska rešitev za sedenje. 
Nagibljivi stol PantoSwing ni nastavljiv po višini, ampak vendarle
omogoča nagibanje naprej in s tem olajša naravno premikanje te-
lesa ter podpira dinamično sedenje. Stol ima ergonomsko obliko-
vano lupino, katera daje občutek sedenja na zračni blazini. Povr-
šina sedeža pa se odziva na spremembo obremenitve ali položaja
telesa z nagibom naprej. Na ta način ergonomski stol učencem
zagotavlja določeno svobodo gibanja, ki je bistvenega pomena za
razvoj zdrave drže in trajne koncentracije. 

Igriva svoboda gibanja. 
Hokki je enostavno zasnovan izdelek, njegov preprost dizajn pa
omogoča vsestransko uporabo. Svoboda gibanja stimulira celotni
mišično-skeletni sistem na najrazličnejše načine. Tovrstno gibanje
je osvobajajoče in povečuje občutek ugodja. Telo in um se tako
aktivirajo in naravna potreba po gibanju je izkoriščena v produ-
ktivne namene.

Zaradi konveksno oblikovanega spodnjega dela, je Hokki gibljiv v
vseh smereh, sam trup pa je izdelan iz polipropilena in je zelo
stabilen, a hkrati zelo lahek. Mehka osnovna podloga preprečuje
drsenje med gibanjem na stolu in s tem omogoča varno sedenje. 

Čista sprostitev. 
Vreča za sedenje Cloud nudi popolno sprostitev, medtem ko sedite.
Telo je v nenehnem gibanju in tako vzpodbujeno k spreminjanju
drže. Vreča za sedenje je udobna in se prilagodi vsakemu gibu, ob
tem pa podpira hrbet in lajša stres. 

PantoSwing-LuPo
Stol ki omogoča gibanje sedišča naprej 

Hokki
Stolček za aktivno učenje 

Cloud
Vreča za sedenje 

Shift+
... več

+
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Inteligentne razširitve. 
Dodatne možnosti za 
fleksibilna učna okolja. 

Stol/miza višina (DIN EN 1729)
h = 30/53 No 2
h = 34/59 No 3
h = 38/64 No 4
h = 42/71 No 5
h = 46/76 No 6
h = 50/82 No 7
h = 62/-- -- -+
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Igrivi sedežni elementi. 
Šola mora kot prostor za učenje in življenje vključevati tudi prostore za zaseb-
nost in mir v vsakodnevnem okolju. Večstranska Puzzle ustvarja le te prostore –
saj vabi učence, da se sprostijo, berejo ali poslušajo glasbo. Vsak element je zas-
novan kot celota, tako da se lahko učenci na njih počutijo kar se da udobno. Se-
dežni elementi Puzzle so na voljo z jekleno podporo, štirimi lesenimi nogami ali
kot talni element s plastičnimi drsniki. 

TriTable-II
Miza za učence (trikotna) 

Puzzle
Sedežni element 
h = 45/64 cm

Večstranska trikotna rešitev. 
TriTable-II s svojo osnovno trikotno obliko ponuja celoten spekter možnih kombinacij. Po potrebi lahko posamezna
miza na hitro zagotovi različne oblike za različno velike skupine. HPL Plošča s trdim jedrom zagotavlja visoko odpor-
nost. Vdolbina na daljši strani mize omogoča, da se vanjo vstavi pladenj za shranjevanje. 90° robovi mize omogočajo
uporabnikom hitro in enostavno sestavljanje kombinacij, tako da jih z lahkoto premikajo tudi najmlajši učenci. 

HPL-Plošča s trdim jedrom

Shift+
... več

LIGNOpal-Plošča
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Tabla na
nivoju 1

Nivo 0
tabla pritrjena na 

stenski nosilec 

Tir z
nivojem

1 in 2

Shift+
... more

Sistem magnetnih tabel MediaPro-II pritrjen na tire omogoča veliko različnih možnosti. 
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Nudimo široko paleto produktov in  storitev, ki
tvorijo celoto za popolno integracijo interaktiv-
nih in avdio-video rešitev v učno okolje.  

Ker nam je izkušnja stranke po prodaji izdelka
enako pomembna kot koraki, ki so pripeljali do
nakupa, vam nudimo za vso opremo tudi stroko-
vno in kakovostno montažo, zagotavljamo pa
tudi podporo stranki po nakupu.

Učenje podprto s tehnologijo. 
Inovativne rešitve za prihodnost. 

Za opremljanje učilnic uporabljamo SMART
Board interaktivne rešitve, kjer lahko izbirate
med SMART Board interaktivnimi tablami ali
SMART Board interaktivnimi zasloni. 

Interaktivna rešitev
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Shift+ v 
vsakdanjem 
šolskem okolju.

3Diferenciacija postaja nuja in 
omejitve tradicionalnega pohištva 
so več kot očitne. Shift+ učilnico 
osvobodi teh omejitev in ustvari 
novo priložnost oblikovanja prostorov.



Učilnice postanejo prostori za preobrazbo.

Raznolikost učnih metod in širok spekter vsakodnevnih šolskih aktivnosti zahteva inteligentno prostorsko dif-
erenciacijo. Shift+ nudi pravo pohištvo, ki ponuja raznolikost učnih možnosti. Večnamenski elementi omogočajo
različne kombinacije. Vse se odlično prilega - osnovna postavitev pa se lahko hitro in preprosto obnovi, če je to
potrebno. Pohištvo poziva uporabnike, da ustvarijo svoje lastne, individualne postavitve.

27

  
 

 

Shift+
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Shift+ Base
Miza za 1 učenca/dijaka 
(konkavna/konveksna)

Shift+ Landscape
Mobilni modul za 
shranjevanje za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za sedenje 

Shift+ Base
Nastavljiva 
miza za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje (linearni /60°)

V hipu spremenite postavitev v razredu. 
Shift+ omogoča enostavno razporeditev učilnic, ki so tradicionalno osredotočene na učitelja. Mize učencev so lahko
postavljene glede na potrebo - lahko so obrnjene proti učitelju, v krogu, v vrstah ali konfigurirane za delo v skupinah.
Moduli za shranjevanje in sedenje so integrirani in pomagajo ustvarjati odseke in prostore v učilnici. Mize, ki jih ne
potrebujemo v danem trenutku so pospravljene in nam s tem povečajo prostor.

Shift+
na osnovi miz za učence (konkavne/konveksne),
za osnovno šolo.

Shift+ Base
Zložljiva miza za skupinsko delo
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08:05 Začnite v učilnici z običajno postavitvijo. Ta osnovna po-
stavitev prinaša strukturo dnevnemu ritmu in miselnim procesom.
Ko se zbere razred se začne pouk, otroci pa so obrnjeni naprej. 

08:53 Skupinsko delo. Po uvodnem delu razred preide na delo v
skupinah. Fleksibilne mize so v hipu preurejene tako da so prilago-
jene novim potrebam. Gradivo, ki je bilo pripravljeno na mobilnih
modulih s policami je postavljeno v središče sobe, kjer je enako
dostopno za vse. 

10:27 Diferencirani načini dela. Medtem ko ena skupina učencev
sedi v krogu, se učitelj posveča posameznemu učencu za mizo.
Drugi se pomaknejo nazaj na module za sedenje, kjer se lahko
osredotočijo na branje ali pa utrdijo znanje, ki so ga pridobili, s
partnerjem.  

K K

A
A
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   Pohištvo potrebno za 26 učencev:
Shift+ Landscape
A 1 modul za shranjevanje za učitelja 
B 1 modul za shranjevanje (linearni)
C 3 moduli za shranjevanje (60°)
D 3 moduli za sedenje 

Shift+ ... več
I 26 PantoSwing-LuPo (stoli) 
J 4 Hokki (stoli za aktivno učenje) 
K 1 Interaktivna rešitev

Shift+ Base
E 1 nastavljiva miza za učitelja
F 13 miz za 1 učenca/dijaka (konkavna)
G 13 miz za 1 učenca/dijaka (konveksna)
H 1 polkrožna miza za skupinsko delo

B

C

D

E

H

I

J

A

G

F

12:07 Predstavitvena faza. Učenci predstavijo svoje rezultate 
celotnemu razredu. Za to morajo biti mize razporejene tako, da
so vsi učenci obrnjeni naprej. Sedaj preprosto obnovimo začetno
postavitev pohištva v osnovni konfiguraciji. Shift+

na osnovi miz za učence (konkavne/konveksne), 
za osnovno šolo.

K



32 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



TriTable-II
Miza za učence (trikotna) 

Shift+ Landscape
Mobilni modul za shranjevanje
za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za sedenje 

Shift+ Base
Nastavljiva 
miza za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje (linearni /60°)

Pohištvo za vse učne situacije v šolskem dnevu. 
Hitra spremenljivost učnega okolja - to je največja prednost Shift+ pohištva. Možnosti postavitve so še dodatno 
razširjene, če so vključene trikotne mize TriTable-II. Kot 90° in dva 45° kota mize omogočata širok izbor možnih
kombinacij - za uporabo pri individualnem ali partnerskem delu, pa tudi za delo v večjih skupinah. 

Shift+

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo 

33

na osnovi TriTable, 
srednja šola. 
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08:05 Nadaljevanje skupinskega dela iz prejšnjega dne. Tukaj se
izkaže miza TriTable s svojo sposobnostjo postavitve v različnih
kombinacijah. Z njeno preprosto osnovno obliko je možno ustvariti
različna delovna področja, primerna za delo s partnerjem ali delo
v majhnih ali večjih skupinah. 

08:53 Diskusija in razprava. Razred se razdeli v dve skupini in
razpravlja o rezultatih svojega dela. Tako so trikotne mize upora-
bljene v še eni kombinaciji. Vse mize, ki niso potrebne za delo, se
preprosto zložijo. Police sistema Shift+ pa idealno razdelijo prostor. 

10:27 Sprememba prostora. Soba je kot oder z nenehnim spre-
minjanjem kulise. Medtem, ko del razreda prejme celotno pozor-
nost učitelja v sprednjem delu učilnice, delajo preostali učenci
samostojno na svojih nalogah. 

10,3 m

6,
7 

m
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Pohištvo potrebno za 26 učencev:
Shift+ Landscape
A 1 modul za shranjevanje za učitelja
B 1 modul za shranjevanje (linearni)
C 3 moduli za shranjevanje (60°)
D 3 moduli za sedenje 

Shift+ ... več
G 26 PantoSwing-LuPo (stoli) 
H 4 Hokki (stoli za aktivno učenje) 
I 1 Interaktivna rešitev 
J 26 TriTable-II (mize za učence) 

Shift+ Base
E 1 nastavljiva miza za učitelja
F 1 polkrožna miza za skupinsko delo

F

I

A

E

B

C

D

G

H
J

12:07 Zaključek. Mize in stoli so preurejeni v konvencionalno 
postavitev za zaključek pouka. S tem je osredotočena pozornost
na sprednji del učilnice, postavitev pa je pripravljena za začetek
naslednjega sklopa pouka. Shift+

na osnovi TriTable, 
srednja šola. 
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Shift+ Landscape
Mobilni modul za shranjevanje
za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za sedenje

Shift+ Base
Nastavljiva 
miza za učitelja

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje (linearni /60°)

Ena učilnica, veliko možnosti za opremljanje. 
Shift+ pomeni več izbire za vsak dan v razredu. Če potrebujete hitro in preprosto konfiguracijo miz za partnersko in
skupinsko delo, potem TriTable-II popolnoma dopolnjuje Shift+. Te trikotne mize lahko sestavite tako, da ustvarite
pravokotne ali trapezne mize - ali celo oblikujete večji krog. Zložene TriTable-II mize zagotavljajo skrito rezervo 
pripravljeno za takojšnjo uporabo, kadarkoli jih potrebujete. 

Shift+

TriTable-II
Miza za učence (trikotna) 

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo 

na osnovi TriTable, 
srednja šola.
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08:05 Uvod. Po začetku pouka s kratko predstavitvijo pred tablo
učenci delajo sami ali v manjših skupinah na temi. Tu so trikotne
mize združene v skupine po štiri. IT mize so na voljo za delo na
računalniku. Dodatne mize in stoli so zloženi ob steni in se lahko
po potrebi uporabijo. 

09:07 Skupinsko delo. Rezultati dela učencev so združeni v dveh
velikih skupinah, kjer se o njih razpravlja in se dodatno dodelajo.
Zahvaljujoč svoji mobilni mizi se učitelj lahko brez težav vključi v
eno od skupin. 

11:03 Odmor. Nekateri učenci ostanejo med odmorom v razredu,
da se pripravijo na naslednjo učno uro ali da se sprostijo. Enote
pohištva Shift+ Landscape so povezane v krožno konfiguracijo, ki 
prostorsko in akustično izolirajo učence od drugih dejavnosti v
učilnici. 

10,3 m
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m



Pohištvo potrebno za 26 učencev: 
Shift+ Landscape 
A 5 modulov za shranjevanje (60°) 
B 5 modulov za sedenje 

Shift+ Base 
C 1 nastavljiva miza za učitelja 
D 2 polkrožni mizi za skupinsko delo 

Shift+ ... več 
E 26 PantoMove-LuPo (vrtljivi stoli) 
F 4 Hokki (stoli za aktivno učenje) 
G 1 Interaktivna rešitev 
H 26 TriTable-II (miz za učence) 
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Shift+
na osnovi TriTable, 
srednja šola.
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Za vsa učna okolja - ne samo za učilnico. 
Shift+ podpira učence medtem, ko delajo samostojno ali v skupinah. Tako so lahko ti elementi pohištva primerni tudi
za knjižnice. Polkrožne skupinske mize se lahko uporabljajo kot delovne postaje z računalniki. Moduli za shranjevanje
delujejo kot mobilne enote, kjerkoli se potrebujejo. Zaokrožena oblika modulov za shranjevanje in sedenje omogoča
ustvarjanje vizualno ločenih prostorov. 

Shift+

Shift+ Landscape
Modul za sedenje 

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo 

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje

na osnovi Shift+ Landscape,
srednja šola.
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Pohištvo potrebno 
za 8 delovnih prostorov in 13 bralnih kotičkov: 
Shift+ Landscape
A 7 modulov za shranjevanje (linearni)
B 8 modulov za shranjevanje (60°)
C 12 modulov za sedenje 

Shift+ Base
D 4 polkrožne mize za

skupinsko delo

Shift+ ... več
E 8 PantoMove-LuPo (vrtljivi stoli) 
F 5 Hokki (stoli za aktivno učenje) 
G 1 Cloud (vreča)

B

C

D

E

F
G

A

08:05 Odmor. Zjutraj, ko je v knjižnici malo obiskovalcev, se lah-
ko uporablja za nadomestne učne ure. Učenci samostojno rešuje-
jo vaje v knjižnici. 

Intenzivna podpora. V popoldanskih urah se prostor lahko uporabi
za delanje domačih nalog in poučevanje v skupinah. Ne glede na
čas v dnevu bo knjižnica zagotovila mlajšim in starejšim učencem
prostor, kjer se bodo lahko osredotočili na svoje delo ali pa se sa-
mo sprostili. 

10,3 m
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m



43

Shift+
na osnovi Shift+ Landscape, 
srednja šola, delovne sobe za učence. 
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Shift+ Base
Zložljiva miza za skupinsko 
delo (prosta oblika)

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje (linearni /60°) 

Shift+ Landscape
Modul za sedenje 

Shift+ Base
Miza za 1 učenca/dijaka 
(konkavna/konveksna)

Korak od pasivnega do aktivnega učenja.  
Svoboda je osnovno načelo Shift+ pohištva: oblikujte učilnico po vaši želji! Pohištvo je mobilno in se bo prilagodilo
vsakemu prostoru. Mize je mogoče preprosto postaviti v različne konfiguracije. Namesto dodelitve mize vsakemu
učencu se lahko uporabijo posamezne in skupinske mize glede na potrebe učne ure. 

Shift+

Shift+ Base
Nastavljiva 
miza za učitelja

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo

na osnovi skupinskih miz, 
srednja šola. 
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08:05 Eksperiment obrnjene učilnice. Učenci so se pripravili do-
ma za pouk. Na začetku pouka si učitelj vzame čas, da vpraša
učence ali so vse razumeli. Učenci nato delajo na svojih specifi-
čnih nalogah sami ali v skupinah po dva. Pri tem uporabijo raču-
nalniške delovne postaje in gradivo, ki je na policah. 

09:07 Skupinsko delo. Učenci dobijo naloge za delo v skupinah.
Nekateri od njih sedijo v krogu za debatiranje, drugi pa delajo v
dveh majhnih skupinah, ki imata na voljo računalnik. Krog iz ele-
mentov s policami in sedežev se lahko uporablja kot podaljšek. 

11:03 Sprememba scene. Prostor uporabi naslednji razred, ki do-
da dva računalnika k obstoječi skupini miz. IT mize se enostavno
vključijo v krožno postavitev, električna napeljava je speljana pre-
ko talnih vtičnic, dostop do interneta pa je zagotovljen preko
WLAN omrežja. Dodatne mize se uporabijo za drugo skupino. 
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Pohištvo potrebno za 26 učencev: 
Shift+ Landscape
A 5 modulov za shranjevanje (60°) 
B 2 modula za shranjevanje (linearni) 
C 5 modulov za sedenje 

Shift+ Base
D 1 unastavljiva miza za učitelja 
E 8 miz za 1 učenca/dijaka (konkavna) 
F 8 miz za 1 učenca/dijaka (konveksna)
G 2 polkrožni mizi za skupinsko delo 
H 6 zložljivih miz za skupinsko delo 

Shift+ ... več
I 26 PantoMove-LuPo (vrtljivi stoli) 
J 4 Hokki (stoli za aktivno učenje) 
K 1 Interaktivna rešitev 

Shift+
na osnovi skupinskih miz,
srednja šola.
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Vsak element je večnamenski. 
Z nekaj osnovnimi elementi imate neskončne možnosti: Shift+ zmanjšuje število elementov – vendar ima vsak od njih
možnosti za številne konfiguracije. Na primer, miza s prosto obliko ni posebna samo zaradi svojega izgleda, prav tako
podpira številne različne učne postavitve. Moduli za shranjevanje razdelijo prostor. Polkrožne mize za skupinsko delo 
postanejo računalniške delovne postaje, ki se brez težav vključijo v različne postavitve ali jih preprosto potisnete k steni. 
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Shift+ Base
Zložljiva miza za skupinsko delo 

Shift+ Landscape
Modul za shranjevanje (linearni /60°)

Shift+ Base
Polkrožna miza za skupinsko delo 

Shift+

Shift+ Landscape
Modul za sedenje 

Srednja šola, večnamenski prostori.



08:05 Sestanek in razprava pred začetkom šolskega dne. 12:47 Delanje domače naloge. Urejen prostor zagotavlja opti-
malne pogoje za koncentrirano delo na skupinskih mizah, IT de-
lovnih mestih in raziskovalnih prostorih. 
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Pohištvo potrebno za 4 IT delovne postaje, 
16 skupinskih mest in 6 mest za branje:
Shift+ Landscape
A 5 modulov za shranjevanje (linearni) 
B 6 modulov za shranjevanje (60°) 
C 6 modulov za sedenje 

Shift+ ... več
D 16 PantoMove-LuPo (vrtljivi stoli) 
E 10 Hokki (stoli za aktivno učenje) 

Shift+ Base
F 4 polkrožne mize za skupinsko delo 
G 8 zložljivih miz za skupinsko delo 

10,3 m

6,
7 

m

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Shift+
Srednja šola, multifunkcijski prostori.
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