
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος 

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 201Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χημεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 6 6 

   

Σύνολο μονάδων   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-

spoudes/programma-spoudon/ximeia-2/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει είναι σε θέση να: 

• κατανοεί και να χρησιμοποιεί τα σημαντικά ψηφία και να μετατρέπει τις μονάδες στους 

υπολογισμούς των χημικών μεγεθών 

• κατανοεί τις βασικές ιδιότητες των ατόμων, μορίων και των καταστάσεων της ύλης 

• κατανοεί την ατομική δομή και την περιοδικότητα των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα 

• αναγνωρίζει τα ονόματα και τους χημικούς τύπους των δυαδικών μοριακών και ιοντικών 

ενώσεων και των οξέων 

• ισοσταθμίζει χημικές εξισώσεις και να κατανοεί τις στοιχειομετρικές σχέσεις στις χημικές 

εξισώσεις  

• χρησιμοποιεί την έννοια του mole σε ποσοτικούς χημικούς υπολογισμούς 

• αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους των χημικών αντιδράσεων και να προβλέπει την έκβαση 

τους 

• κατανοεί τους νόμους που καθορίζουν τη φυσική/χημική συμπεριφορά των αερίων  

• κατανοεί την θεωρία των χημικών δεσμών και να προσδιορίζει τη μοριακή γεωμετρία 

• υπολογίζει την ταχύτητα μιας αντίδρασης και να κατανοεί τους μηχανισμούς των χημικών 

αντιδράσεων 

• κατανοεί την έννοια της χημικής ισορροπίας και να εφαρμόζει την αρχή του Le Chatelier για 

να προβλέπει τις μεταβολές στη θέση χημικής ισορροπίας 

Γενικές Ικανότητες 
  

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων από τους πτυχιούχους σχετικά με τα: 

• Αυτόνομη εργασία   



• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών   

• Παραγωγή της επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στη Χημεία & Μονάδες μέτρησης 

• Άτομα, μόρια, ιόντα 

• Χημικοί τύποι, υπολογισμοί και εξισώσεις 

• Χημικές αντιδράσεις 

• Αέρια κατάσταση  

• Θερμοχημεία 

• Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα 

• Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός 

• Μοριακή Γεωμετρία 

• Υγρά, Στερεά, Διαλύματα 

• Χημική Κινητική 

• Χημική Ισορροπία 

• H αρχή του Le Châtelier 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

NAI 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ 
= 39 ώρες 

Φροντιστήριο 13 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ 
= 39 ώρες 

Μελέτη 13 εβδομ. x 4 ώρες/εβδομ 
= 52 ώρες 

Εβδομαδιαία quiz 10 quiz x 2 ώρες/quiz = 20 
ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  150 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνικά 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
• Συνολική (αθροιστική) αξία 10 quiz 
ερωτήσεων/ασκήσεων που παραδίδονται εβδομαδιαία 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω Moodle: 30%  
• Τελική Εξέταση με quiz ερωτήσεων/ασκήσεων 
εφ’ολης της ύλης μέσω Moodle: 70%  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στη σελίδα του 
μαθήματος στο Moddle: 
https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=1785 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:   

• Ebbing & Gammon (Μετάφραση: Ν. Κλούρας), 2005. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ 

• Brown, Lemay, Bursten, Murphy, Woodward, Stoltzfus, (Μετάφραση: Π. Ακρίβος), 2016. 

ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Τζιόλα 

• Atkins, Jones, Laverman (Επιμέλεια: Π. Κουτσούκος), 2018. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Εκδόσεις 

Utopia 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Χημικά Χρονικά 

• Chemistry International 

 

 


