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Συνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

 

Σο μϊθημα διερευνϊ τισ δυνατότητεσ των ευφυών τεχνολογιών ςτη δημιουργύα 

ςτρατηγικών ϋξυπνου τουριςμού μϋςα από την χρόςη τουσ ωσ εργαλεύα αποκατϊςταςησ τυχόν 

μειονεκτημϊτων και δυςλειτουργικών περιβαλλόντων ςτα ςημεύα επϋμβαςησ. υγκεκριμϋνα 

γύνεται αναφορϊ ςτισ μεθοδολογύεσ ςχεδιαςμού και παραγωγόσ ψηφιακών ςυςτημϊτων μϋςα 

από την ϋρευνα ανϊπτυξησ προώόντοσ και την εμπειρικό ανϊλυςη των χρηςτών του υπό εξϋταςη 

χώρου. Δύνεται ϋμφαςη ςτην εξελικτικό πορεύα τησ καινοτομύασ μϋςα από τον ςχεδιαςμό του 

minimum viable product χρηςιμοποιώντασ καινοτόμεσ τεχνολογύεσ όπωσ Virtual Reality και 

Augmented Reality ςτον αςτικό χώρο. Σο μϊθημα ϋχει ϋντονα πειραματικό χαρακτόρα και 

ςτοχεύει ςτην δημιουργύα μιασ λειτουργικόσ καινοτόμου πλατφόρμασ που προϊγει τον 

τουριςμό και την ανθεκτικότητα ςτουσ εν λόγου χώρουσ.  

 

Στόχοι Μαθήματοσ 

 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του μαθόματοσ εύναι η μελϋτη και υλοπούηςη ενόσ minimum viable product / 

service με ςκοπό την επύτευξη αποκατϊςταςησ και ανθεκτικότητασ ενόσ τουριςτικού χώρου. 

υγκεκριμϋνα οι φοιτητϋσ διδϊςκονται:  

 

1. Ειςαγωγό ςτη θεωρύα ανϊπτυξησ προώόντοσ. 

2. Εμπειρικό μελϋτη χρηςτών και ϋρευνα εδϊφουσ. 

3. Έρευνα αγορϊσ ςχετικϊ με την ανϊπτυξη τεχνολογιών ανϊδειξησ τουριςμού - 

πολιτιςμού. 

4. Έρευνα χώρου (πιλοτικό case study) και αλληλεπύδραςησ χρηςτών με αυτό 

5. χεδιαςμόσ minimum viable product / service 

6. Επιλογό τεχνολογιών  



7. Πιλοτικό υλοπούηςη προώόντοσ 

 

 

Εργαςία εξαμήνου/Τρόποσ αξιολόγηςησ 

 

Η ϊςκηςη του εξαμόνου αφορϊ ςτο ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη ενόσ προώόντοσ ό 

υπηρεςύασ που ςυμβϊλλουν ςε ζητόματα ενύςχυςησ τησ ταυτότητασ του τόπου και του 

δημόςιου χώρου τησ περιοχόσ, ςυνειςφϋροντασ ςτισ ανϊγκεσ του τοπικού πληθυςμού αλλϊ και 

εκεύνεσ των εποχιακών επιςκεπτών. Σα προώόντα αυτϊ, μελετώνται ωσ προσ τη ςχϋςη τουσ με 

τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ (πχ ςε ςυγκεκριμϋνη περιοχό, κοινωνικϊ και οικονομικϊ δεδομϋνα κλπ.), 

και περιγρϊφουν την μετατροπό μιασ ςυγκεκριμϋνησ ςυνθόκησ ςε μια διαδικαςύα παραγωγόσ 

χωρικόσ και κοινωνικόσ καινοτομύασ. κοπόσ εύναι τελικϊ να υλοποιηθεύ το προτεινόμενο 

προώόν- υπηρεςύα και να μελετηθεύ η ςχϋςη που αναπτύςςει με τουσ χρόςτεσ και τη ζωό τησ 

πόλησ γενικότερα. Οι φοιτητϋσ αξιολογούνται από την τελικό παρουςύαςη και παρϊδοςη τησ 

εργαςύασ τουσ που περιϋχει όλη τη ςτρατηγικό από την πορεύα τησ δουλειϊσ ωσ την 

υλοποιημϋνη καταςκευό. 


