
A felnőttképzési intézményként, nyelvvizsgahelyként, és
Digitális Jólét Pontként is működő, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által „Ajánlott és minősített nyelviskola” címet büszkén
viselő, Győri Oxford Nyelviskola, 28 éve, lakossági, illetve
céges nyelvi képzési igények kiszolgálására alakult. Jelentős
számú vállalati megbízásunk mellett, kis csoportos képzéseket
szervezünk a lakosságnak, illetve egyedi képzési igényeket is
kielégítünk. 2000 óta veszünk részt a honvédség nyelvi képzésében,
de az évek során a rendőrségi tanfolyamoktól a munka -
nélküli eken, határőrökön, építész hallgatókon, mozgáskorláto-
zottakon, megváltozott munkaképességűeken át a VPOP-s tan-
folyamokig sokféle képzési igényt elégítünk és elégítettünk ki.

A nyelvoktatás 12 nyelven történik. Az általános, üzleti és szak-
nyelv mellett, igény szerint, idegen nyelvet közvetítő nyelvvel is
oktatunk. A pandémia átszabta a piaci igényeket, így a kontakt
órák mellett képzéseink jelentős része online formában folyik.

A képzési üzletág második legfontosabb területe a nyelvvizs-
gáztatás. 2021-től új nyelvvizsga hellyel bővülünk. Így janu-
ártól már két helyen, Győrben és Pápán, tudunk vizsga le-
hetőséget az biztosítani az arra érdeklődőknek. 

További fontos területek a versenyszervezés; fordítás, tolmácso-
lás, többnyelvű weblap tartalmak létrehozása, céges referencia
filmek, image filmek idegen nyelvű filmnarrációjának elkészítése. 
Informatikai képzéseink jelenleg a második legfontosabb üzle-
tágunkat képezik, de foglalkozunk pályázatok készítésével, pro-
jektmenedzsmenttel. Kiváló szakemberek vezetésével egyéb
képzéseket is szervezünk (pályázatírás, projektmenedzsment,
informatikai, üzleti hatékonyság fejlesztő, online marketing, adó-
zási és pénzügyi alapok és viselkedéskultúra a gyakorlatban). 

2020-tól cégünk az új Fktv. szerint engedélyezett, illetve beje-
lentett képzőként működik tovább, amivel egyrészt megfelelünk
a pályázati előírásoknak, másrészt egyszerűbbé tesszük a vál-
lalati szektorban folyó képzéseink adminisztrációját. 

A minőségi oktatásra, személyes odafigyelésre nagy figyelmet
fordító intézményünk munkájának elismeréseként ismét el-
nyerte, és 2021-ben tovább viselheti a „Kamara által AJÁNLOTT
vállalkozás” megtisztelő címet, melyet a GYMSKIK évente ado-
mányoz az arra érdemes önkéntes kamarai tag pályázóknak.
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