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01 Divat- és stílustervező képzés – OKJ 54 211 02 

A Divat- és stílustervező képzés a Képző- és iparművészeti ágazat alá sorolt párhuzamos 

művészeti, szakgimnáziumi képzés. 

A szakgimnáziumi képzés 4+1 éves képzés, mely a 4. év végén szakmai érettségivel, a +1 év 

(5. év) végén szakmai vizsgával zárul. 

A tanulók az első négy év során egymás mellett tanulják a közismereti, a képző- és 

iparművészeti, valamint az öltözék kivitelezési tantárgyakat.   

A Divat- és stílustervező képzés célja, hogy a tanulók megismerjék: 

- az öltözéktervezési és kivitelezési folyamatait, 

- a megvalósított tervek színpadra állítását, a divatbemutató szervezés feladatait, 

- kollekciók összeállításának szabályait. 

 

Szakmai céljaink megvalósításának érdekében, minden évben  

- divatbemutatót rendezünk a kivitelezett tervekből 

- kiállítást építünk az elkészített munkákból 

- pályázatot hirdetünk az önmegvalósítás támogatása érdekében 

- versenyekre, pályázatokra nevezzük tanulóinkat 

 

02 Textilműves képzés – OKJ 54 211 08 

A Textilműves képzés a Képző- és iparművészeti ágazat alá sorolt párhuzamos művészeti, 

szakgimnáziumi képzés. 

A szakgimnáziumi képzés 4+1 éves képzés, mely a 4. év végén szakmai érettségivel, a +1 év 

(5. év) végén szakmai vizsgával zárul. 

A tanulók az első négy év során egymás mellett tanulják a közismereti, a képző- és 

iparművészeti tantárgyakat.   

A Textilműves képzés célja, hogy a tanulók megismerjék: 

- textil anyag-, minta és formatervezés és kivitelezés, 

- öltözék-kiegészítő tervezés és kivitelezés, 

- fali- és tértextil alkotások tervezése és kivitelezése. 

Szakmai céljaink megvalósításának érdekében, minden évben  

- kiállítást építünk az elkészített munkákból 

- divatbemutatót rendezünk a kivitelezett öltözék kiegészítőkből 

- pályázatot hirdetünk az önmegvalósítás támogatása érdekében 

- versenyekre, pályázatokra nevezzük tanulóinkat 

 



       

      

     

       

 


