


Sztuka mówienia jest 
niczym bez sztuki myślenia,
a sztuka myślenia jest 
niczym bez sztuki mówienia. „

„
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Drodzy uczniowie i rodzice,

Planowanie ścieżki rozwoju i przyszłości nigdy nie było tak trudne jak dziś. 
Świat jest coraz bardziej zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny.

Co więcej dostanie się  i utrzymanie na najlepszych uczelniach jest
trudniejsze niż kiedykolwiek. Na przykład niemal wszyscy aplikujący na 
Cambridge startują z maksymalnymi ocenami, a zatem duża wiedza
i inteligencja po prostu już nie wystarcza do akademickiego czy 
zawodowego sukcesu. W tym samym czasie coraz słabiej ludzie radzą 
sobie z umiejętnościami miękkimi i społecznymi.

Stety niestety to właśnie one będą najbardziej potrzebne niezależnie od 
posiadanego talentu czy obranej ścieżki kariery. Jeśli chcesz się wyróżnić
i zostać liderem/ką, to musisz mówić i być słuchanym/ą. Jak to zrobić? Jak 
upewnić się, że ten potencjał zostanie właściwie wykorzystany?

I oczywiście, jak przygotować  się na przyszłość nie tylko jako pracownik, 
ale jako człowiek, obywatel, który zmienia świat?

Nasze doświadczenie pracy z tysiącami najbardziej utalentowanych 
i ambitnych uczniów w Europie mówi jedno: debatowanie to Twoja 
szansa.

Debatanci osiągają lepsze wyniki egzaminów, częściej decydują się na 
studia zagraniczne czy doktorat, przechodzą rekrutacje bez problemów, 
a ponadto są bardziej aktywni, kreatywni i krytyczni na zajęciach
uniwersyteckich. W pracy z kolei fantastycznie pracują w zespole
i nierzadko przewodzą reszcie.

Wszyscy w Think and Speak Academy wierzymy w jedną rzecz.
Debatowanie ma moc przemiany dobrych uczniów w wielkich ludzi. 
Mam nadzieję, że zostaniesz jednym lub jedną z nich!

Radosław 
Czekan
Prezes i Główny 
Trener, Półfi nalista 
Uniwersyteckich 
Mistrzostw Świata 
w Debatowaniu, 
mówca TEDx
Warsaw 2019 
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Akademia Think and Speak jest dla Ciebie, jeżeli 
spełniasz chociaż jeden z poniższych warunków:

DLA
KOGO
TO JEST

Planujesz naukę na 
najlepszych uniwer-
sytetach za granicą 
lub w Polsce.

Chcesz zdobyć 
umiejętności, które 
dadzą Ci przewagę 
na starcie kariery.

Już trenujesz debaty 
i chcesz zostać
mistrzem Polski,
Europy lub świata.

Chcesz z łatwością 
i bez stresu wystę-
pować publicznie, 
prowadzić prezen-
tacje, przechodzić 
rekrutacje.

Chcesz wzieść swój 
ustny angielski na 
najwyższy poziom.

Chcesz rozwijać 
umiejętności lider-
skie, pewność siebie, 
asertywność albo 
pracę w zespole.

Lubisz intelektualną 
rywalizację z naj-
lepszymi w Polsce
i świecie.

Szukasz rozwijają-
cego hobby, gdzie 
poznasz ambitne 
osoby podobne do 
Ciebie.

Regularnie czytasz 
lub oglądasz infor-
macje o najważniej-
szych wydarzeniach 
w Polsce i na świe-
cie.
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Debatowanie szlifuje mistrzowskie umiejętności przemawiania, pisania,
krytycznego myślenia, zarówno po polsku jak i po angielsku.

Debatowanie uczy przywództwa przez pracę z zespołem, podział zadań,
motywowanie się i wspólne osiąganie celów.

Debatowanie daje możliwość rywalizacji z najlepszymi rówieśnikami na
6 kontynentach poprzez sparingi online, podróże na turnieje międzynarodowe
czy Mistrzostwa Świata Licealistów.

Debatowanie rozbudza ciekawość i dostarcza praktycznej wiedzy o wyzwaniach 
współczesnej polityki, ekonomii, społeczeństwa, prawa czy filozofii.

Debatowanie jest miejscem zawiązywania przyjaźni z podobnymi, ciekawymi 
i ambitnymi uczniami z całego świata.

Debatowanie rozwija poprzez frajdę pełną dyskusji, gier, rywalizacji, ćwiczeń
i meczów opartych o realne problemy i wiedzę.

Debatowanie świetnie przygotowuje do studiów, gdyż wywodzi się z anglosaskiej 
praktyki akademickiej i stosuje narzędzia analizy i argumentacji tam stosowane.

Debatowanie zwiększa pewność siebie, samodyscyplinę, organizację i kontrolę
nad swoimi emocjami. Uczy stawiania celów, radzenia sobie z porażką czy
korzystania z feedbacku.

01     

05    

02    

06    

03    

07    

04   

08   

DLACZEGO
WARTO DEBATOWAĆ? 
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Joanna Grabowska
Top 10 Mówczyni EFL na Mistrzostwach Świata Debat Licealistów, obecnie studiuje
Biomedical Sciences na UCL w Londynie.

“Debaty zmieniły mnie i moje życie nie do poznania. Z osoby, która wysyłała 
młodszego brata do kelnera po sok (bo bała się poprosić), przez osobę którą 
paraliżowały prezentacje klasowe (zaciskała mi się krtań, że nawet szept nie 
wyszedł) po dwa tytuły Najlepszej Mówczyni w Polsce i dwukrotny udział na 
Mistrzostwach Świata. Dziś mogę spokojnie powiedzieć, że przemawianie to 
moja ulubiona forma prezentacji. 
Przez lata trenowania debatowania zdobyłam ważne umiejętności, które do-
ceniam szczególnie dziś, gdy zaczynam studia np.: umiejętność wyszukiania
i selekcji informacji czy też to, że debaty nauczyły mnie więcej o problemach 
i wyzwaniach współczesnego świata niż jakakolwiek lekcja w szkole. Nie każdy 
oczywiście będzie Mistrzem Świata – jak ze wszystkim – ale szczerze wierzę, 
że niezależnie od poziomu, który się osiągnie, najważniejsze są te życiowe 
umiejętności. Dlatego dla każdej osoby, która zastanawia się, czy zacząć swo-
ją przygodę z debatowaniem, mam jedną wiadomość – 3x TAK!”
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Maria Świątek
Najlepsza Mówczyni Polish Schools Debating Championships 2019, stu-
dentka PPE (Philosophy, Politics, and Economics) na Warwick University.

“Zawsze zazdrościłam ludziom, którzy na mównicy wręcz promieniow-
ali pewnością siebie. Zaczęłam debatować by właśnie taką się stać
i.. udało się! W 2019 zostałam Najlepsza Mówczynią w Polsce. Ale 
debaty dały mi dużo więcej niż pierwsze miejsce na mównicy. Dały mi 
miejsce, by pogadać z super ludźmi o najważniejszych tematach na 
świecie. Dały mi pasję, która codziennie po szkole dawała mi energii. 
A przede wszystkim dały mi przekonanie, że trening naprawdę czyni 
mistrza.. ba, że właśnie trening jest najfajniejszą częścią wygranej! 
Podczas wszystkich debat, na pewno popełniłam setki błędów. Ale 
ze świetnym trenerem (Radkiem Czekanem), błędy zmieniły się w coś 
dobrego, pożądanego. Warto trenować debatowanie. Po prostu nie 
można na tym źle wyjść.” 
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Spotkania 1 lub 2 razy w tygodniu offline lub online
Indywidualne konto uczestnika z materiałami i feedbackiem 
Personalizowany raport rozwoju co miesiąc 
Cotygodniowy wybór polskiej i światowej prasy artykułów naukowych, 
podkastów i fimów, wraz z ćwiczeniami
Spotkania Q&A z debatantami, którzy odnieśli sukces zawodowy, 
naukowy lub sportowy

01 Semestralne
kursy debat

Wystąpienia publiczne
Debatowanie
Akademie tematyczne np.: prawo, polityka, nauki społeczne
Organizowane w weekendy, ferie lub wakacje

02 Kursy
intensywne

Diagnoza mocnych i słabych stron 
Indywidualna propozycja rozwoju
Dopasowana intensywność, trener oraz tematyka pod kątem 
planów kariery uczestnika

03 Zajęcia
indywidualne

NASZA
OFERTA

Wszystkie zajęcia prowadzone w języku polskim albo 
angielskim. Inne języki możliwe na zajęciach indywi-
dualnych.
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01
Kurs debat raz
w tygodniu 30h

SEMESTRALNE
KURSY DEBAT

Idealny na początek oraz dla osób już doświadczonych, które chcą zdobyć
ponadprzeciętne umiejętności do zwiększenia szans w rekrutacjach na studia
oraz na początku kariery. 

W ramach programu:
    15 spotkań przepełnionych praktyką argumentacji, debatowania
    i wystąpień publicznych,
    Indywidualne konto uczestnika z materiałami i feedbackiem  
    w jednym miejscu,
    Personalizowany raport rozwoju raz w miesiącu,
    Spotkania Q&A, wybór prasy i ćwiczeń oraz wiele innych.

Wtorki - 16:30 - 18:30 - Online (Zoom) - grupa ogólnopolska
Czwartki 16:30 - 18:30 - Offl  ine z opcją przejścia na online (Zoom)
oraz inne terminy.

Cena: 1990zł/semestr (30h, średnio 66zł/60minut)

Wybierz kompleksowy rozwój, mierzalne efekty i mnóstwo frajdy.

ZAPISY NA: TASACADEMY.PL
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SEME
STRALNE
KURSY
DEBAT

Kurs dla osób zdecydowanych i lubiących szybkie i widoczne efekty. Jeżeli chcesz 
zacząć wygrywać turnieje, zdobywać nagrody i rozwijać się o wiele szybciej niż
na szkolnym klubie debat, to ten kurs jest dla Ciebie. Na jednym spotkaniu będziesz 
ćwiczyć konkretną umiejętność lub wiedzę, a na drugim wykorzystasz ją na deba-
cie, a poza tym otrzymasz ustny i spisany feedback.

W ramach programu:
    30 spotkań nastawionych na intensywną praktykę, ćwiczenia
    i przygotowanie turniejowe,
    Indywidualne konto uczestnika z materiałami i feedbackiem 
    w jednym miejscu,
    Personalizowany raport rozwoju raz w miesiącu,
    Spotkania Q&A, wybór prasy i ćwiczeń oraz wiele innych.

Wtorki - 16:30 - 18:30 
Czwartki 16:30 - 18:30 
oraz inne terminy.

Cena: 3900 zł/semestr (60h, średnio 65zł/60minut)

Wybierz mistrzowskie umiejętności szybciej i lepiej niż
gdziekolwiek indziej.

ZAPISY NA: TASACADEMY.PL

Kurs intensywny
60
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01 

SEME
STRALNE
KURSY
DEBAT

Kurs  mistrzowski
60h

Te zajęcia są przeznaczone dla osób z najwyższymi ambicjami lub doświadczeni-
em. Będziesz pracować metodą, którą rozwijana jest Reprezentacja Polski do tego 
na najtrudniejszych tematach oraz sparować z międzynarodowymi drużynami. 
Jeżeli chcesz kiedyś zostać Mistrzem Polski lub Świata, to to jest najlepsza droga.

W ramach programu:
    30 spotkań,  w tym MasterClass z najlepszymi mówcami świata
    i sparingi międzynarodowe, 
    Indywidualne konto uczestnika z materiałami i feedbackiem 
    w jednym miejscu,
    Personalizowany raport rozwoju raz w miesiącu,
    Spotkania Q&A, wybór prasy i ćwiczeń oraz wiele innych

Cena: 4500 zł/semestr (60h, średnio 75zł/60minut)

Wejdź na najwyższy światowy poziom i rywalizuj z najlepszymi.

Terminy dopasowujemy do grup

ZGŁOŚ SIĘ NA: TASACADEMY.PL
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Radosław Czekan
Założyciel Think and Speak Academy oraz Główny Trener Reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Świata Licealistów w Debatowaniu.

Półfi nalista Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Debatowaniu (EFL), 
jeden z najbardziej utytułowanych sędziów i trenerów w Polsce osi-
ągający sukcesy na turniejach w Oxfordzie, Londynie, Lizbonie, Buda-
peszcie, Rydze czy Moskwie. Z jego treningu korzystali licealiści z naj-
lepszych szkół w Polsce m.in.: Staszic, Akademeia, XIII LO w Szczecinie. 
Jako nauczyciel retoryki i trener poprowadził drużynę IB Raszyńska, 
która wygrała wszystko co było możliwe na Mistrzostwach Polski 2018. 
Trener wystąpień publicznych i argumentacji dla m.in.: Orlen, Roche, 
Citi, Grupa Żywiec, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, College of 
Europe in Natolin. Radosław opowiadał o debatowaniu na
TEDxWarsaw 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=dAmymv-9bqg

      23

Główni trenerzy



Przemysław Stolarski
Przemysław Stolarski to jeden z najbardziej doświadczonych polskich tren-
erów debatowania. 

Zajęcia z młodzieżą prowadził w kilkunastu krajach świata, m.in
w Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie, Bangladeszu czy Holandii. Na stałe 
zatrudniony jest jako trener debat w dwóch najlepszych szkołach
w Londynie - Saint Paul’s Girls’ School oraz Westminster School, gdzie 
pod jego okiem rozwijają się członkinie debatanckiej Reprezentacji 
Anglii czy finaliści Mistrzostw Świata. Bogate doświadczenie trenersk-
ie łączy z własnymi sukcesami jako debatant i sędzia - jest Mistrzem 
Polski Debat Parlamentarnych, finalistą prestiżowego turnieju Dox-
bridge IV oraz pierwszym Polakiem, który został wybrany do sędzi-
owania rund pucharowych Uniwersyteckich Mistrzostw Europy Debat. 
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PRZECZYTAJ
NA NASZYM 
BLOGU:

01     

02    

03    

Praktyczny przewodnik:
jak wykorzystać debaty w rekrutacji

na studia za granicą?

Jak debatowanie pomoże ci
w maturze z wosu?

Najlepsze sposoby na szybszy rozwój
debatancki, czyli jak nie marnować

swojego czasu
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MASZ
PYTANIA
LUB
CHCESZ
SIĘ
ZAPISAĆ? Zadzwoń lub napisz

do nas

+48 790 870 898

kontakt@tasacademy.pl
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