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1. Przede wszystkim regularnie ćwicz
- Katy

- Internet oferuje wiele możliwości ćwiczeń

- Nauka języków 

- wyrobienie “pamięci mięśniowej”

- wracanie do wcześniej poznanych języków

- ucz się podglądając innych

- daj się mentorować

- Nauka środowisk

- Regularny trening czyni mistrza



2. Szukanie rozwiązań - Stack Overflow i GitHub na ratunek

✅ Mnóstwo rozwiązań częstych problemów.

✅ Obszerne wyjaśnienia.

⛔ Bezmyślne kopiowanie kodu.

⛔ Nie analizowanie wyjaśnień.



3. Obserwacje -> Rozwój -> Sukces
- Problem: Wzorce! Cloud! Promises! To ważne...

- Generalizacja: Gdybym tylko wiedział co wybrać

- Działanie:

- Czas / Frustracja / Brak efektu → loguj

- Znajdź wzór i zapytaj kolegi / StackOverflow

- Przykład: 

- Aplikacja do zarządzania transakcjami + regexy

- Gdzie znika najwięcej czasu?

- Wniosek: nie wiesz, póki nie zmierzysz.



4. Czasami warto stanąć z boku
- Zafixowanie na pewnej własnej perspektywie

- Mój wypróbowany sposób  pisania, korzystania z 

narzędzi, rozwiązywania problemu

- Zobacz jak inni na to patrzą

- Programowanie z kimś innym

- Pair programming, PPPPP

- Junior, Medium, Senior może się nauczyć nowych 

tricków



5. Otwórz się na świat
- Uczę się czegoś nowego, poszerzam wiedzę

- Przykład z RUSTem

- Ludzie chętnie CI pomogą, zrobią CodeReview, 

wytkną Ci błąd

- Załóż bloga, stwórz repozytorium na GitHubie

- Daj sobie pomóc :)



6. Rozwiń swój warsztat
- Nie ograniczaj się do poznania jednego narzędzia

- zmieniaj paradygmaty / technologie

- lepsze zrozumienie konceptów

- poznanie wad i zalet narzędzi

- Różne narzędzia rozwiązują różne klasy 

problemów

- nie wkręcaj śrubki młotkiem

- najpierw trzeba trochę poeksperymentować

- ale dzięki temu będziesz lepiej dobierał narzędzia



7. Wskocz poziom wyżej. Agreguj nowe umiejętności
- Proste aplikacje “TODO” są dobre na początek...

- ...mają jednak swoje ograniczenia.

- Łącz mniejsze skille w większe.

- Znajdź ciekawą domenę ponieważ: 
- Rozwiązujesz inne problemy innej klasy niż tylko 

problemy techniczne.

- Ciekawa domena mobilizuje i motywuje.



8. Wyhoduj rozwiązanie na bazie tego, co potrzebujesz
- Problem: Parsowanie transakcji. Tak wiele!

- Generalizacja: Gdybym umiał to ogarnąć…

- Działanie:

- Zacznij od przyłożenia danych i zrozumienia problemu

- Rozbicie problemu: tylko jeden podproblem naraz

- Happy Path → Edge Cases

- Przykład: jak to zrobiłem w praktyce

- Wniosek: skup się na czymś możliwym do 

ogarnięcia i wyhoduj z jednego resztę.



9. Side-project
- Open Source

- Aby zobaczyć spojrzenie innych osób

- Commercial

- Aby nauczyć się pełnego cyklu dostarczania

- A przy okazji zarobić

- Own Ideas

- Przekształcanie pomysłów w rozwiązania

- Świetne miejsce na eksperymenty

- Udowadnianie też



10. Społeczność
- Dołącz do istniejącej społeczności IT:

- Serwisy: Stack Overflow, GitHub, 4Programmers, 

Reddit, Wykop, Medium, Dzone.

- Social Media: grupy Facebook, Twitter, Instagram.

- Komunikatory: Slack, Discord.

- Meetupy

- Stwórz własną społeczność:
- Wokół własnej inicjatywy...

- lub wokół własnych zainteresowań...

- lub z własnymi znajomymi.



DEVENV.PL/SLACK
DOŁĄCZ

https://devenv.pl/slack


Podsumowanie
✅ 1. Trening czyni mistrza

✅ 2. Szukanie rozwiązań - Stack Overflow i GitHub na ratunek

✅ 3. Obserwacje -> Rozwój -> Sukces

✅ 4. Czasami warto stanąć z boku

✅ 5. Otwórz się na świat



Podsumowanie
✅ 6. Rozwiń swój warsztat

✅ 7. Wskocz poziom wyżej. Agreguj nowe umiejętności

✅ 8. Wyhoduj rozwiązanie na bazie tego, co potrzebujesz

✅ 9. Prowadź i wdrażaj side-project.

✅ 10. Stwórz lub dołącz do istniejącej społeczności IT.



READY4DEV.PL

http://ready4dev.pl

