
	

	

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΔΙΠΛΩΜΑ BTS ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
Το δίπλωµα µας BTS (Ανώτερο Δίπλωµα Τεχνικού) τουρισµού είναι µια κατάρτιση Bac +2. Επιτρέπει την απόκτηση 
γαλλικού διπλώµατος, που χορηγείται από το Κράτος, συνεχίζοντας τις σπουδές στην Ελλάδα. Απαντά στις προσδοκίες του 
ελληνικού επαγγελµατικού τουριστικού τοµέα που προσλαµβάνει νέους ικανούς να αναπτύξουν έναν τουρισµό υπεύθυνο, 
οικολογικό, πολιτιστικό. Η κατάρτιση αυτή επιτρέπει στους σπουδαστές να ενταχθούν επαγγελµατικά αλλά και να 
προβλέψουν την συνέχιση των σπουδών τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γιατί να επιλέξεις την LFHED; 

 
 

- Οι 14 εβδοµάδες πρακτικής ή προγράµµατος ειδίκευσης θα έχουν 
την στήριξη και θα ωφεληθούν του δικτύου του Ξενοδοχειακού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας. 

 
- Επίβλεψη από τους καθηγητές της LFHED 

 
- Παρέµβαση επαγγελµατιών του ελληνικού τουρισµού σε εργαστήρια 
επαγγελµατικής κατάρτισης 

 
- Εκπαιδευτική στήριξη και εξατοµικευµένη ενίσχυση 

 
- Υποχρεωτική Γ οµιλούµενη γλώσσα, για καλύτερη επιτυχία στο 
δίπλωµα, για περαιτέρω σπουδές και ένταξη σε έναν τοµέα απαιτητικό, 
σαφώς διεθνή 

 
 
 
 
 
 
 

πρακτική 
µαθήµατα on line 

εξατοµικευµένη 
καθοδήγηση  

µαθήµατα σε τάξη µεθοδολογικά εργαστήρια µε σύµβαση 

 
 
 
ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ; 
 
 
Η συνεργασία µεταξύ 
Ελληνογαλλικής Σχολής και CNED 
(Κέντρο εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης της Γαλλίας) προτείνει 
µια κατάρτιση που ευνοεί την 
αυτονοµία των σπουδαστών σε ένα 
δοµηµένο παιδαγωγικό πλαίσιο: 
 

-µαθήµατα on line µε τους 
καθηγητές του CNED, µαθήµατα 
µε καθηγητές του LFHED  
-µεθοδολογικά εργαστήρια και 
οµαδικές εργασίες  
-εξατοµικευµένη καθοδήγηση, 
υποστήριξη  
-διοργανώσεις συνδεδεµένες µε 
την κατάρτιση  
-πρακτική µε σύµβαση: 14 
εβδοµάδες πρακτικής (σε 
Ελλάδα, Γαλλία, εξωτερικό) σε 
δυο έτη, σε έναν ανανεωµένο 
τουριστικό τοµέα: ξενοδοχεία,  
οικολογικά υπεύθυνος τουρισµός, 
πολιτισµός, οινολογία. 



	

	

Πρόγραµµα σπουδών  
 
 
Αυτό το BTS που ανανεώθηκε το 2019, δοµείται γύρω από 7 ενότητες ικανοτήτων (σαν 
µεγάλα κεφάλαια πολλαπλών ειδικοτήτων) που µελετώνται καθ’όλη την διάρκεια των δυο 
ετών, περιλαµβάνουν θεωρητικά µαθήµατα και πρακτική, και επιτρέπουν στους σπουδαστές 
να προχωρήσουν προοδευτικά και µε σιγουριά προς το δίπλωµα.  
 
Οι σπουδαστές αποκτούν γνώση των ενοτήτων ικανοτήτων, της µιας µετά την άλλη, στην 
διάρκεια των δυο ετών. 
 
Οι υποχρεωτικές ενότητες ικανοτήτων: 
 

Διαχείριση της τουριστικής πελατείας (για να λαµβάνεται υπόψη µια τριπλή σχέση µε 
τον πελάτη: χωρική, διαπροσωπική, τεχνολογική) 

 
 

Επεξεργασία τουριστικής παροχής (κατάρτιση και προώθηση µιας παροχής, µέσα σε 
ένα καθορισµένο πλαίσιο) 

 
 

Διαχείριση της τουριστικής πληροφορίας (απόκτηση των απαραίτητων 
γνώσεων στις τεχνικές πολυµέσων και τα επαγγελµατικά προγράµµατα 
πληροφορικής)  

 
 

Γενική παιδεία και έκφραση (ποιοτική γραπτή και προφορική επικοινωνία)  
 

Επικοινωνία και οµιλούµενες ξένες γλώσσες Α [LVA] (πρακτικές και 
επαγγελµατικές καταστάσεις) 

 
 

Επικοινωνία και οµιλούµενες ξένες γλώσσες Β [LVΒ]  
 

Τουρισµός και περιοχές (τουριστικές παροχές/ιστορία και γεωγραφία µιας περιοχής)  
 
+ 3 προαιρετικές ενότητες ειδικά προσαρµοσµένες για τους µαθητές του LFHED: 
 

Τρίτη οµιλούµενη ξένη γλώσσα [LVC] (κατανόηση και προφορική έκφραση)  
 

Διαδροµή απόκτησης επαγγελµατικών ικανοτήτων στο εξωτερικό (κατανόηση ενός 
επαγγελµατικού και πολιτιστικού πλαισίου, 2 µήνες το µέγιστο) 

 
 

Πρόγραµµα ειδίκευσης (εµβάθυνση του προγράµµατος του σπουδαστή σε έναν 
συγκεκριµένο τουριστικό τοµέα) 

 



	

	

Συνέχιση των σπουδών και επαγγελµατική 
αποκατάσταση  
 
 
Η επαγγελµατική αποκατάσταση  
Οι κάτοχοι του BTS τουρισµού διαθέτουν πολλές επιλογές επαγγελµατικής αποκατάστασης, από 
πλευράς τόσο επιχειρήσεων όσο και ειδίκευσης.  

τουριστικές επιχειρήσεις (γραφεία ταξιδιών, tour operators, πλατφόρµες κρατήσεων, 
θεµατικά πάρκα, τόποι ψυχαγωγίας, ενοικιάσεις οχηµάτων), 

 
περιφερειακοί οργανισµοί τουρισµού (γραφεία τουρισµού, φυσικά πάρκα, νοµαρχιακές 
και περιφερειακές επιτροπές τουρισµού, οργανώσεις ανάπτυξης τοπικής κληρονοµιάς ή 
τουρισµού), 

 
επιχειρήσεις µεταφορών προσώπων (πούλµαν, αεροπορικές και σιδηροδροµικές εταιρείες, 
θαλάσσιες και ποτάµιες µεταφορές, κρουαζιέρες), 

 
επιχειρήσεις φιλοξενίας (κλαµπ και χωριά διακοπών, κάµπινγκ, ξενοδοχειακές αλυσίδες, 
συνεδριακά και επιχειρηµατικά κέντρα) 

 
 
Οι περαιτέρω σπουδές 

 
Το BTS οδηγεί στην επαγγελµατική αποκατάσταση αλλά και σε περαιτέρω σπουδές: 
 
Επιλογή επιπέδου bac + 3  

Επαγγελµατική τουριστική άδεια   
Μπάτσελορ τουρισµού  

 
Περαιτέρω εµβάθυνση µε σπουδές bac + 5  

Μάστερ τουρισµού: µε συγκεκριµένες επιλογές ειδίκευσης   
ΜΒΑ τουρισµού: µε προσανατολισµό στο εµπόριο, το µάρκετινγκ, την διοίκηση τουρισµού  

 
 
 
 
 
 

                                                     Διαδικασία συµµετοχής. Επικοινωνία. 
 
 
                                                    Συµπληρώστε τον φάκελο υποψηφιότητας on line στον ιστότοπο της Σχολής:  

https://lfh.edu.gr 
 

Αποστείλετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τον φάκελο υποψηφιότητας στο: 
provisadj@lfh.gr bts.lfhed@lfh.gr  

 
Μετά από µελέτη των φακέλων, θα υπάρξει συνέντευξη µε τους 
επιλεγµένους υποψήφιους 

 
Μετά από την συνέντευξη αυτή, οι επιλεγµένοι υποψήφιοι ενηµερώνονται 
σχετικά µε την διαδικασία επιβεβαίωσης της παρουσίας τους στην έναρξη 
της ακαδηµαϊκής χρονιάς 2022-23 

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


