O que é um Professor?
Entre os membros mais apaixonados e experientes da comunidade Pokémon estão os
Pokémon Professors, aqueles que oferecem seu tempo para apoiar o bom funcionamento dos
eventos Play!Pokémon em todo o mundo.
Membros programa de professores Play!Pokémon pode se tornar certificados para realizar
torneios por conta própria, tornando-se elegível para organizar eventos Premier no local
escolhido. Outros optam por se tornarem juízes oficiais do programa, especializando-se em
Pokémon Trading Card Game ou formatos de torneio de Videogame.

Certificações de professor
O Programa Professor oferece atualmente três certificações: Organizador, Juiz de TCG e VG. Ao
se inscrever pela primeira vez para se tornar um Professor, você deve escolher a certificação
que melhor se adapta aos seus objetivos no programa. Depois de ter uma certificação em seu
currículo, você pode decidir fazer outras certificações em uma data posterior.

O que é um Organizer?
São professores responsáveis por todos os detalhes dos torneios que organizam, como
garantir a localização, selecionar a estrutura e o formato, relatar os resultados, recrutar uma
equipe de juízes e muito mais.
Os professores com a certificação Organizer (Básico, Estágio 1 ou 2) podem usar o site oficial
da Pokémon para agendar e anunciar torneios e obter acesso a plataforma oficial de
organização de evento.
Os organizadores que atenderem a certos pré-requisitos podem se tornar qualificados para
realizar determinados eventos Premier locais, como League Cup e Premier Challenge

O que é um juiz de Pokémon TCG e VG?
Uma certificação de Juiz mostra que o Professor está comprometido em administrar decisões
imparciais e auxiliar o Organizador na realização de um torneio de qualidade. Os juízes podem
optar por se especializar em Pokémon Trading Card Game (TCG) ou videogames (VG), e o
exame será adaptado de acordo coma escolha.
Não é um requisito ter uma certificação de Juiz para atuar como um juiz em uma Evento
Play!Pokémon, mas é altamente recomendado.

Professor Rank
Além das três diferentes certificações disponíveis, existem três categorias nas quais um
Professor pode ascender durante seu tempo com o programa. Os professores começam na
classificação Básica em sua certificação escolhida e ganham a opção de subir conforme sua
experiência aumenta, assim como os Pokémon que possuem uma evolução.
Cada classificação tem seu próprio exame de complexidade crescente, embora uma coisa
permaneça a mesma: você deve pontuar pelo menos 80% para passar!

Básico
Requisitos: Familiaridade com o Programa Play!Pokémon e compromisso de aderir aos Valores
Fundamentais do Professor
Os aspirantes a professores devem realizar um exame direto de múltipla escolha que aborda
uma variedade de tópicos, como procedimentos de torneios e regras de jogos. Essas perguntas
podem ser um pouco complicadas e algumas são planejadas para enganá-lo, então certifiquese de lê-las com atenção.

Estágio 1
Para se qualificar: Participe de pelo menos 6 eventos por ano em uma função apropriada para
certificação.
Os professores básicos podem se inscrever para chegar ao Estágio 1 após nove meses no
programa.
O exame do Estágio 1 compreende o elemento familiar de múltipla escolha, mas com alguns
tópicos mais avançados incluídos. Além disso, os candidatos do Estágio 1 devem fazer uma
reflexão por escrito de seu tempo dentro do programa até o momento.

Estágio 2
Para se qualificar: Participe de pelo menos 8 eventos em locais aprovados por ano, 4 dos quais
devem ser Premier Events, em uma função apropriada para certificação. Os candidatos devem
ser fluentes em inglês.
Os professores do estágio 1 podem se inscrever para o estágio 2 após um ano no programa.
Depois de aprovados, os Professores do Estágio 2 devem organizar 12 eventos por ano, 8 dos
quais devem ser Eventos Premier, em uma função apropriada para a certificação, a fim de
manter sua classificação no Estágio 2.
O exame do estágio 2 dá aos professores acesso à classificação mais alta que oferecemos. Os
candidatos responderão a uma série de perguntas dissertativas e as respostas serão avaliadas
não apenas de acordo com a correção, mas também com o rigor com que são abordadas. Se
você passar no exame, será convidado para uma entrevista com um professor Pokémon
experiente ou com um membro da equipe Pokémon Organized Play em um momento
mutuamente aceitável.
Por causa disso, e porque os Professores do Estágio 2 estão entre os primeiros considerados
para cargos de equipe nos eventos maiores e em internacionais, a fluência em inglês é
essencial.

