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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 6 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ χθμείασ. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 
 
 - Ονοματίηει και να γράφει τφπουσ ςυνικων δυαδικϊν και τριαδικϊν ανόργανων ενϊςεων  
 - Περιγράφει τθ δομι του ατόμου 
- Χρθςιμοποιεί χθμικοφσ τφπουσ για να επιλφει διάφορα είδθ χθμικϊν προβλθμάτων 
- Αλλθλομετατρζπει μάηεσ, moles και τφπουσ 
- Τπολογίηει ςυγκεντρϊςεισ διαλυμάτων μετά από αραίωςθ 
- Περιγράφει τισ κυματικζσ ιδιότθτεσ του φωτόσ και τθ ςχζςθ που ςυνδζει μικοσ κφματοσ, 
ςυχνότθτα και ταχφτθτα φωτόσ 
- Περιγράφει τουσ τζςςερισ κβαντικοφσ αρικμοφσ και να ςυςχετίηει τισ τιμζσ τουσ με ςυγκεκριμζνα 
ατομικά τροχιακά 
- Γράφει τισ θλεκτρονικζσ διατάξεισ ατόμων  
- υςχετίηει τθν θλεκτρονικι διάταξθ ενόσ ατόμου με τθ κζςθ του ςτον περιοδικό πίνακα 
- Περιγράφει τον περιοδικό πίνακα και τισ ςθμαντικζσ ςχζςεισ του 



(3) Π

ΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΣΟ

 

το μάκθμα αναλφονται τα παρακάτω: Δομι του ατόμου, Ατομικά τροχιακά, Περιοδικόσ 

πίνακασ ςτοιχείων, Χθμικοί δεςμοί, Θερμοχθμεία-Θερμοδυναμικι, Χθμικι ιςορροπία, Μθ 

θλεκτρολυτικά διαλφματα, Οξζα - Βάςεισ - Άλατα, Οξείδωςθ-Αναγωγι, Χθμικι Κινθτικι, 

τοιχεία Οργανικισ Χθμείασ, τοιχεία Χθμείασ Περιβάλλοντοσ, τοιχεία Αναλυτικισ Χθμείασ, 

Φαςματοςκοπικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ. 

Εβδομαδιαία κατανομι τθσ φλθσ 

Γενικι ειςαγωγι,  Δομι του ατόμου  

Ατομικά τροχιακά  

Ηλεκτρονικό Περίβλθμα των Ατόμων 

Περιοδικόσ πίνακασ των ςτοιχείων 

Χθμικόσ δεςμόσ 

Ενδιάμεςθ Πρόοδοσ 

Χθμικι κερμοδυναμικι  

- Αναπτφςςει τθ χθμικι περιοδικότθτα αναφορικά με τισ ακόλουκεσ φυςικζσ ιδιότθτεσ: 
θλεκτροςυγγζνεια, θλεκτραρνθτικότθτα, ενζργεια ιοντιςμοφ, ατομικι ακτίνα 
- Γράφει δομζσ ατόμων Lewis 
- Αναγνωρίηει το δεςμό μεταξφ ςυγκεκριμζνων ατόμων (ετεροπολικόσ, ομοιοπολικόσ) 
- Διατυπϊνει δομζσ Lewis για μόρια και πολυατομικά ιόντα 
- Περιγράφει τα βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ των μοριακϊν τροχιακϊν 
- Εκτελεί υπολογιςμοφσ που εμπεριζχουν τθ χριςθ διαλυμάτων ςε χθμικζσ αντιδράςεισ 
- Κατανοεί τθ ςυνκικθ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ και τουσ νόμουσ που ακολουκεί 
- Αναγνωρίηει και να περιγράφει μθ θλεκτρολφτεσ, ιςχυροφσ θλεκτρολφτεσ και αςκενείσ 
θλεκτρολφτεσ 
- Περιγράφει τισ κεωρίεσ των Bronsted-Lowry,  Lewis και Arrhenius περί οξζων και βάςεων 
- Αναφζρει ιδιότθτεσ υδατικϊν διαλυμάτων οξζων και βάςεων 
- Γράφει εξιςϊςεισ οξείδωςθσ-αναγωγισ 
- Εξθγεί τθν επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ  
- Αναγνωρίηει τα ρυκμιςτικά διαλφματα και να περιγράφει τθ λειτουργία τουσ 
- Κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ κερμοχθμείασ και να τισ εφαρμόηει ςε απλζσ χθμικζσ αντιδράςεισ.  
- Κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ  περιβαλλοντικισ  χθμείασ (τοξικζσ οργανικζσ ενϊςεισ, βαρζα 
μζταλλα κ.ά.) 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 



 

Χθμικι ιςορροπία 

Διαλφματα 

Οξζα-Βάςεισ-Άλατα 

Οξείδωςθ-Αναγωγι 
Χθμικι κινθτικι 

Ειςαγωγι ςτθν Περιβαλλοντικι Χθμεία, Σοξικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ -Βαρζα Μζταλλα 

Ειςαγωγι ςτθν Οργανικι και Αναλυτικι Χθμεία 



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 145 

Ενδιάμεςθ Εξζταςθ 3 

Εξετάςεισ 3 

  

  

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 190 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Ενδιάμεςθ πρόοδοσ και γραπτζσ εξετάςεισ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου, οι οποίεσ περιλαμβάνουν 
ερωτιςεισ (ανάπτυξθσ), γνϊςθσ και κατανόθςθσ 
του περιεχομζνου του μακιματοσ, κακϊσ και 
επίλυςθ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Αρχζσ τθσ Χθμείασ, Η Αναηιτθςθ τθσ Γνϊςθσ. Σίτλοσπρωτοτφπου: Chemical 
Principles, The Quest For Insight (P. Atkins, L. Jones, L. Laverman, 2018)  
Γενικι & Ανόργανθ Χθμεία (. Παπαςτεφάνου, Μ. Λάλια-Καντοφρθ, 2012) 
Βαςικζσ Αρχζσ Ανόργανθσ Χθμείασ (Γ. Πνευματικάκθσ, Χ. Μθτςοποφλου, Κ. 
Μεκενίτθσ, 2006) 
Γενικι Χθμεία-Θεωρία και Εφαρμογζσ (Μ. Κονςολάκθσ, 2012)  
Χθμεία – Η Κεντρικι Επιςτιμθ (T.L. Brown, H.E.Lemay, Jr., B.E. Bursten, P.M. 
Woodward, M.W. Stoltzfus, 2016) 
θμειϊςεισ (Ειςαγωγι ςτθν Περιβαλλοντικι και Αναλυτικι Χθμεία) 

 
υμπλθρωματικι βιβλιογραφία: 
 
τοιχεία Γενικισ Χθμείασ (Π. Ακριβόσ, 2004) 
Χθμεία Περιβάλλοντοσ (Θ. Κουϊμτηισ,  Κ. Φυτιάνοσ, Κ. αμαρά - 

http://www.biblionet.gr/author/11523/%CE%9A._%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/11524/%CE%9A._%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC_-_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85


Κωνςταντίνου, 1998) 
 

- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
 

Inorganica Chimica Acta 
Analytica Chimica Acta 
Analytical Letters 
New Journal of Chemistry 

 

 


