
mindset młodego 
programisty - zdrowe 
podejście do siebie

Jakie cechy określają młodego, 
dobrze rockującego programistę

(nie musisz mieć wszystkich aby 
odnieść sukces)

Chcą dostać problem, 
aby znaleźć 
rozwiązanie
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Są bardzo samodzielni 
i aktywnie wychodzą z 

propozycjami 
rozwiązań

na koniec

Myśl długofalowo, bo to skill na całe życie i nie 
oczekuj rezultatów na już

Jeśli tego nie czujesz, nie brnij w to dalej, bo 
odbije Ci się czkawką

Mierz się z trudnymi problemami, bo tylko one 
rozwijają - nikt nie został dobrze opłacanym 

programistą za klepanie htmli i css
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Mają silną motywację 
wewnętrzną

Myślą o 
programowaniu jak o 

inwestycji w siebie

Myślą o 
programowaniu 

strategicznie i w długim 
terminie

Są świadomi, że ich 
kod nie jest najlepszy, 

ale z każdym 
commitem starają się 

pisać go lepiej

Nie osiadają na 
laurach, wiedzą, że IT 

to ciągła nauka i pogoń 
za technologią

Wiedzą, że pierwsza 
praca to dopiero 

początek drogi w IT

Chcą poznać 
„uniwersalne mądrości” 

w IT

Wskazówki 
wypracowane przez 
4 lata prowadzenia 

akademii

Pierwsze musisz stać 
się koderem, zanim 

staniesz się 
programistą

Przeszkody, faile i 
frustacja podczas nauki 

powodują progres

Myśl strategicznie i 
długofalowo – nie 

zostaniesz programistą 
w 3 miesiące

Feedback osoby 
bardziej doświadczonej 

cenniejszy niż tysiąc 
tutoriali

Regularność 
kodowania ponad 

wszystko

Ucząc się z 2 
osobowym zespole, 
razem zyskacie 3- 

krotnie więcej

Postaw na aktywność 
fizyczną i chwilę na 
odpoczynek i relaks, 

suplementację mózgu

Problem solver

Samodzielny i 
zmotywowany

Wytrwały i ciągle 
szukający 

doskonalenia

Strategiczny skillset na 
całe życie
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Programmers z pasją

Pasja pomaga, ale nie 
jest niezbędna do 

pracy w IT

Cash jest wtórny, jeśli 
rozwój w pracy jest 

zapewniony

Najpierw myśli, potem 
kodzi - bo wie, że kod 

to narzędzie

W pracy najpierw jest 
flow, potem 

"wypalenie", a potem 
finalna specjalizacja 
programisty (70%)

Wie, że nie wie za 
wiele, ale aktywnie 

szuka i chce się 
dowiedzieć


