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ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python - Μάθημα στο Διαδίκτυο
διάρκειας 60 ωρών και 2 ECTS
που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω της Δομής Διά Βίου Μάθησης
από 16 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου 2017
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου και οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης περιγράφονται αναλυτικά στο ‘Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης’ που
συνοδεύει και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Ο Πρόεδρος της Δομής
Διά Βίου Μάθησης

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
του Προγράμματος

Καθ. Σ. Βες
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python - Μάθημα στο Διαδίκτυο προσφέρθηκε με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης με τη μορφή Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (διεθνώς: Massive Open Online Course ή MOOC) κατά το
χρονικό διάστημα 16/10/2017 – 27/11/2017 (2ος Κύκλος). Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος edX (τεχνικά υπεύθυνος
φορέας: Coursity Ο.Ε.) και περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:
 1η ΘΕ: Βασικά στοιχεία (εισαγωγή στη γλώσσα Python, Python IDLE, βασικοί τύποι δεδομένων & τελεστές)
 2η ΘΕ: Έλεγχος ροής προγράμματος (βασικές εντολές & απλά προγράμματα με while / if / for..range)
 3η ΘΕ: Λίστα (χαρακτηριστικά της δομής δεδομένων λίστας, τομές, συναρτήσεις και μέθοδοι λίστας)
 4η ΘΕ: Λεξικό και Πλειάδα (δομές δεδομένων: λεξικό, συνδυασμοί λεξικού και λίστας, συναρτήσεις και μέθοδοι λεξικού, πλειάδα)
 5η ΘΕ: Συναρτήσεις (ορισμός & κλήση, εμβέλεια μεταβλητών, πέρασμα ορισμάτων, γεννήτορες)
 6η ΘΕ: Αρχεία (διαχείριση αρχείων κειμένου & δυαδικών, διατήρηση δεδομένων, διαχείριση εξαιρέσεων)
Οι επιμορφούμενοι αξιολογήθηκαν σε κάθε ενότητα: (α) στη βασική γνώση της γλώσσας (με κλειστού τύπου ερωτήσεις εμβάθυνσης και quiz κώδικα),
και (β) στην ικανότητά τους να αναπτύσσουν κώδικα Python για την επίλυση απλών προβλημάτων σχετικών με τα θέματα που διδάχθηκαν (mini
projects). Η πιστοποίηση χορηγείται εφόσον οι επιμορφούμενοι επιτυγχάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 60% σε καθένα από τα κριτήρια αξιολόγησης
(ερωτήσεις, quiz & ασκήσεις) και γίνεται με βάση την προσωπική δέσμευση του επιμορφούμενου (‘κώδικας τιμής’) ότι οι απαντήσεις αποτελούν
προϊόν προσωπικής εργασίας και όχι αντιγραφής.

