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Suositeltava laitteisto:
Windows 10 64bit
Intel i7 prosessori

8GB RAM
20GB vapaata levytilaa

Näytönohjain NVIDIA GPU 750 -sarja tai parempi

Minimi laitteistovaatimukset:
Windows 8 64bit

Intel i5 prosessori
8GB RAM

20GB vapaata levytilaa
Näytönohjain Intel HD graphics 4200 tai parempi

Stereoskooppinen 3D: Parhaan kokemuksen ja helpoimman 
käytön antaa Full HD TV-näyttö, joka tukee passiivista 

3D-tekniikkaa(Cinema 3D, Theatre 3D). The 3D Classroom 
toimii nyt myöskosketuslaitteissa (TV, tietokone, tabletti)

" The 3D Classroom on fantastinen opetustyökalu. Luovia 

keskusteluja syntyy luonnostaan. Suosittelen lämpimästi! ”

Teemme vaikeasta helpommin 
ymmärrettävää
Sensavis on kehittänyt markkinoiden johtavia interaktiivisia 3D-vi-
sualisointeja vuodesta 2008 saakka, etupäässä terveydenhuolto-
alalle, mutta myös perinteisille teollisuudenaloille. Syksyllä 2013 
markkinoille tuodun The 3D Classroom -ohjelman pohjana on in-
teraktiivisten ja laadukkaiden visualisointien ainutlaatuinen alusta, 
jota olemme kehittäneet usean vuoden ajan. The 3D Classroom 
ohjelma välittää interaktiivisen 3D ominaisuuden avulla opittavan 
aineen helpommaksi oppilaan ymmärtää. The 3D Classroom so-
pii ja on jo nykyään käytössä kaikilla opetustasoilla, esikoulusta 
yliopistoon.

Maailma täynnä mahdollisuuksia
The 3D Classroom on opetustyökalu, joka sisältää ainemoduuleja 
biologiasta, kemiasta, fysiikasta, matematiikasta, maantiedosta 
ja tekniikasta. Kaikki moduulit ovat interaktiivisia ja ne antavat 
käyttäjälle mahdollisuuden tutkia aineita makrotasolta mikro-
tasolle todenmukaisessa virtuaaliympäristössä. Aineiden sisällöt 
ovat visualisoitavissa kolmiulotteisina tai ns. litteänä 3D:nä.

Kuvittele luokkahuone portaalina toisiin, aiemmin ulottumat-
tomissa olleisiin maailmoihin ja avaruuksiin. Interaktiivisen 3D-vi-
sualisoinnin ansiosta niiden tutkiminen on nyt mahdollista. Voit 
tutustua munuaisten toimintaan, ja kurkistaa sykkivän sydämen 
sisälle.

Tulevaisuuden luokkahuone on jo olemassa. Se on nimeltään 
The 3D Classroom. Tämä tehokas opetustyökalu esittelee aineet 
helppotajuisesti interaktiivisen 3D-tekniikan avulla. The 3D Class-
room on ruotsalaisen Sensavis-yrityksen kehittämä, ja se sopii 
kaikenikäisille opiskelijoille.

The 3D Classroom -ohjelmassa opettaja päättää, mitä tietoja 
esitetään ja miten. Teksti tai ääni eivät ole rajoittamassa tietojen 
esittämistä. Tämä antaa opettajalle mahdollisuuden räätälöidä 
opetustaso opetusryhmän mukaan. Visualisoitavan sisällön 
vapaan ohjattavuuden lisäksi työkalun etuja ovat realistisuus ja 
yksityiskohtien suuri määrä.

Käänteinen opetus ja vertaisoppiminen
3D Classroom ohjelman avulla opettaa voi haastaa perinteisiä ope-
tustekniikoita käyttämällä käänteistä opetusta. Opettaja voi laatia 
korkeatasoista sisältöä omaavan opetusvideon ja lähettää sen oppilaille 
katsottavaksi ennen oppituntia. Oppitunnista voi tulla hyvin inspiroiva 
workshop, jossa opettaja ja oppilaat voivat käydä luovia keskusteluja 
3D Classroom ohjelman avulla. Opettaja voi seurata ja mitata oppilaiden 
aktiivisuus- ja oppimistasoa. Tämä valintamahdollisuus edistää myös 
vertaisoppimista, kun opettajat voivat vaihtaa videoita toistensa kanssa.

Ainemoduuleja biologialle, kemialle, fysiikalle, 
matematiikalle, maantiedolle ja tekniikalle

Sisältöä kehitetään yhdessä opettajien ja 
asiantuntijoiden kanssa

Voidaan käyttää stereoskooppisen kolmi-
ulotteisina tai ns. litteänä 3D:nä

Yhteensopiva useimpien näyttölaitteiden 
kanssa


