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Τι είναι το BTS;
  Το Ανώτερο ∆ίπλωµα Τεχνικής Κατάρτισης (Brevet de Technicien Supérieur) είναι ένας 
κύκλος ανώτερων σπουδών διάρκειας δύο ετών, που µετά την κατάρτιση υψηλής ποιό-
τητας και την απόκτηση αναγνωρισµένου διπλώµατος οδηγεί σε ταχεία ενσωµάτωση στον 
επαγγελµατικό κόσµο. 
  Με το BTS µπορεί κανείς να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήµιο, για την απόκτηση 
επαγγελµατικού διπλώµατος (licence) και µεταπτυχιακού (master).
  Είναι µια ευκαιρία µε την οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γαλλόφωνο σπουδαστή να 
πραγµατοποιήσει σπουδές στην Ελλάδα, οι οποίες εγγυώνται επισήµως υψηλή εκπαίδευση 
και γαλλικό κρατικό δίπλωµα.

Γιατί να επιλέξετε το BTS ∆ιεθνούς Τουρισµού 
στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά;
• Αποκτάτε γαλλικό δίπλωµα πραγµατοποιώντας σπουδές στην Ελλάδα
• Επιλέγετε σπουδές  ενταγµένες σε πραγµατικές συνθήκες, στις οποίες συνδυάζεται 

η θεωρία µε την πράξη 
• Εισέρχεστε στον επαγγελµατικό τουριστικό τοµέα της Ελλάδας 
• Σπουδάζετε σε διεθνή σχολή
• Μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές στο πανεπιστήµιο



Πώς πραγµατοποιούνται οι σπουδές
  Στο συγκεκριµένο τύπο σπουδών ευνοείται η αυτονοµία των σπουδαστών µέσα σε 
δοµηµένο παιδαγωγικό πλαίσιο.
•      ςωεσάτσοπα ξε ορτνέΚ( DENC υοτ ςέτηγηθακ ςυοτ όπα αταµήθαµ άκαυτκιδαι∆

Εκπαίδευσης της Γαλλίας)
• Εργαστήρια µεθοδολογίας και οµαδικές εργασίες
• Εξατοµικευµένη επίβλεψη και υποστήριξη
• Πρακτική άσκηση σε συµβεβληµένους φορείς : πρακτική άσκηση διάρκειας 14 εβδο-

µάδων (στην Ελλάδα, την Γαλλία, το εξωτερικό) στα δύο έτη
• Μαθήµατα µε τους καθηγητές της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά 

Έµφαση στις δεξιότητες, τις ανάγκες και την πρόοδο κάθε σπουδαστή 
• ∆ραστηριότητες σχετικές µε την κατάρτιση: συνεργασίες και συναντήσεις µε σπου-

δαστές στην Γαλλία, συναντήσεις µε επαγγελµατίες, εκπαιδευτικές εκδροµές, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Συνεργασίες
  Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά συνεργάζεται µε ιδρύµατα BTS στην 
Γαλλία: το BTS Likès του Quimper, το εκπαιδευτικό ίδρυµα MFR του Annecy, το BTS 
Giocante της Bastia, κ.λπ. Με τις εν λόγω συµπράξεις επιτυγχάνεται εκπαιδευτική συνερ-
γασία, κινητικότητα σπουδαστών και καθηγητών κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, καθώς 
και κινητικότητα διεθνώς, για την πραγµατοποίηση των πρακτικών.



Το πρόγραµµα σπουδών
Υποχρεωτικά µαθήµατα: 
Γενική παιδεία και έκφραση
Ξένες Γλώσσες LV1 - Αγγλικά
Ξένες Γλώσσες LV2 
Τουρισµός και γεωγραφικές περιοχές /επικράτεια
∆ιαχείριση της τουριστικής πελατείας 
Σχεδιασµός τουριστικών παροχών 
∆ιαχείριση τουριστικών πληροφοριών
Εργαστήριο επαγγελµατοποίησης

Προαιρετικά µαθήµατα: 
Πρόγραµµα ειδίκευσης
Πορεία της επαγγελµατοποίησης στο εξωτερικό
Ξένες Γλώσσες LV3

Η κατάρτιση ολοκληρώνεται µε πρακτική άσκηση 
διάρκειας 14 εβδοµάδων

 



Συνέχιση των σπουδών
  Η συνέχεια των σπουδών γίνεται σε τουριστικές, εµπορικές ή πανεπιστηµιακές σχολές.

Επιλογή του επιπέδου bac +3
-   Προπτυχιακές σπουδές (Bachelor) στον τοµέα του τουρισµού
-   Επαγγελµατικό δίπλωµα (licence) στον τοµέα του τουρισµού 

Περαιτέρω εµβάθυνση µε κατάρτιση επιπέδου bac +5
  Μετά από την επικύρωση του διπλώµατος επιπέδου bac +3, µπορείτε να ειδικευτείτε στο 

πλαίσιο καταρτίσεων σχετικών µε τη διοίκηση, τον ηλεκτρονικό τουρισµό / e-τουρισµό, 
τον τουρισµό πολυτελείας:
-   Μεταπτυχιακό (Master) Τουριστικών Σπουδών
-   MBA Τουριστικών Σπουδών: για να στραφείτε προς το εµπόριο, το µάρκετινγκ ή τη 

διοίκηση στον τοµέα του τουρισµού
-   MSC Τουριστικών Σπουδών: µε διεθνή προσανατολισµό, το εν λόγω δίπλωµα περιλαµ-

βάνει µεγάλο µέρος των µαθηµάτων στα αγγλικά 



∆ιαδικασία συµµετοχής: 
lfh.edu.gr

Επικοινωνία: 
provisadj@lfh.gr
bts.lfhed@lfh.gr

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
 @LFHAthenes
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