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SITE TITLE

Tapasztalataim a Codeberry programozó iskoláról.

Posted on September 3, 2017September 12, 2017 by cap�omsite
A Codeberry programozó iskolában kb 50 feladat elvégzése után némi tapasztala�al írom ezt a
bejegyzést.

Kezdőként vágtam bele, és eddigi feladataim a HTML és CSS világa nyújto�ak betekintést. Elsőként egy
ingyenes próba felada�al tesztelhetjük hogy milyen jellegű képzésről van szó. A további feladatok is
hasonló felépítésűek és egyre részletsebben vezetnek be a programozás rejtelmeibe. Tök jó hogy az
elmélet melle� egyből a hozzá tartozó gyakorlatot is el kell végezni, és csak a kész feladatrész linkjét
elküldve tudunk tovább lépni. I� mondjuk ellenőrzés vagy visszajelzés nem történik, de munka közben
kapunk tippeket arra hogy hogyan tudjuk mi magunk ellenőrizni a feladat helyességét, valamint a teljes
feladat befejezése után általában a kapunk egy helyes megoldást is amivel összehasonlítható a mi
kódunk.

Jó még, hogy bármikor neki ülhetünk, o�hon kényelmesen, vagy akár melóhelyen, ha van némi
szabadidőnk. A feladatok megoldása közben szinte rögtön láthatjuk is munkánk eredményét, ami
rendkívül élvezetessé teszi a dolgot és a sikerélmény arra sarkall, hogy tovább folytassuk tökéletesítsük
saját kódunkat.

Talán némileg nehezebb o�hon rávenni magunkat arra, hogy a fárasztó munka után még néhány órát
tanulásra/programozásra fordítsunk, de azt gondolom hogy aki elhatározta magát annak ez nem
okozhat problémát. A sikerélmények pedig gyorsan fognak jönni.
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Privacy & Cookies

We, WordPress.com, and our advertising partners store and/or access information on your device and also process personal
data, like unique identifiers, browsing activity, and other standard information sent by your device including your IP
address. This information is collected over time and used for personalised ads, ad measurement, audience insights, and
product development specific to our ads program. If this sounds good to you, select "I Agree!" below. Otherwise, you can
get more information, customize your consent preferences, or decline consent by selecting "Learn More". Note that your
preferences apply to all websites in the WordPress.com network, and if you change your mind in the future you can update
your preferences anytime by visiting the Privacy link displayed under each ad. One last thing, our partners may process
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