
Вітаємо!
Ви відкрили примірник гри «Світ Громад».
Якщо це ваша гра чи ви маєте постійний 
доступ до неї – запрошуємо зареєструватись 
на навчальний курс Майстра Гри. Навчання 
безкоштовне і проходить дистанційно.

Щоб приєднатися до навчального курсу 
зробіть три простих кроки:
1.   Зповніть заявку на проходження навчання 

(обов’язково вкажіть серійний номер).
2.   Дочекайтесь першого листа з інструкціями та 

кодом доступу до віртуального класу.
3.   Приєднайтесь до курсу «Майстер Гри Світу 

Громад» на платформі «Клас» від Google.

Лінк на заявку:        Серійний номер: 

Якщо після заповнення заявки вам протягом 
тижня не прийшов лист з інструкціями і його 
немає в спамі – зателефонуйте або напишіть 
нам і координатори навчальної програми Вам 
допоможуть (контакти – на коробці).

Навіщо проходити навчання?
Нам важливо, щоб наш продукт 
використовували правильно та якісно.
А курс навчання дасть можливість майбутнім 
майстрам отримати всі необхідні знання про гру 
та її застосування.

Крім того:
• Ви зможете прокачати власні навички та 

спробувати на собі сучасні інстументи освіти;
Ви долучитесь до спільноти майстрів гри,
де з Вами радо поділяться своїм практичним 
досвідом і послухають про ваші відкриття;
Ви отрмаєте сертифікат Майстра Гри
(після здачі іспиту) і зможете офіційно 
проводити ігрові тренінги, діагностичні ігри 
чи турніри;
Це підтримка, спільнота, промо 
та підвищення Вашого статусу і 
конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг.

• 

• 

• 

Що буде у Класі?
• доступ до усього навчального матеріалу, 

структурованого по уроках;
додаткові файли для організації та 
проведення ігор (чек-лісти, післяігрові 
анкети тощо);
можливість встановити додаток на телефон,
з якого теж зручно дивитися або читати 
уроки;
одразу ж у класній кімнаті зможете ставити 
запитання по навчанню та всього,
що стосується використання гри;
зможете самі обрати сесію, на якій будете 
здавати тест;
вам прийде нагадування про найближчу 
сесію, на якій ви можете сертифікуватись.

• 

• 

• 

• 

• 

Бажаємо успіхів!
До зустрічі у спільноті Майстрів Гри!
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