
Szkoła EC w Miami South Beach 

 Sieć szkół EC specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego dla obcokrajowców, posiada ponad 30
szkół  językowych  na  3  kontynentach,  wszystkie  z  nich  prezentują  wysoki  poziom  kształcenia  i
najwyższej jakości wyposażenie.   

 Szkoła  językowa  w  Miami  mieści  się  w  spektakularnym  biurowcu  w  samym  centrum  modnej
dzielnicy South Beach przy słynnej Lincoln Road, w okolicy znajduje się się mnóstwo restauracji,
kawiarenek,  barów  i  sklepów,  a  co  najważniejsze  kilka  minut  pieszo  od  piaszczystej  plaży  z
krystaliczną woda i  białym piaskiem.  Blisko stąd do słynnych:  Washington Ave,  Collins  Ave and
Ocean Drive 

 Szkoła mieści się w budynku z 2012 roku, posiada nowoczesne wyposażenie: 9 sal lekcyjnych, salę
do nauki własnej, bibliotekę, najnowszy sprzęt i technologię wspomagającą nauczanie (interaktywne
tablice,  bezpłatne  WiFi,  sala  komputerowa  na  26  stanowisk)  oraz  oferuje  niezapominanie
doświadczenie wyjazdu językowego za granicę.  

 Szkoła na Florydzie jest dość kameralna może pomieścić maksymalnie 135 osób.
 Specjalny program nauki i atrakcji dla starszej młodzieży oraz doradztwo uniwersyteckie, najwięcej

jest osób w wieku 21-25 lat ok 44 %, nastolatkowie stanowią około 18% a osoby 30+ lat stanowią ok
25%.

 Urozmaicony mix
narodowościowy: Brazylijczycy
19%, Francuzi 5%, Szwajcarzy
22%, Saudyjczycy 7%, Rosjanie
4%, Włosi 5%, Niemcy 5%, Turcy
7%, inne narodowości  24%. 

 Od momentu rezerwacji uczeń
uzyskuje login do EC Online
(dostęp do materiałów
edukacyjnych, może napisać
placement test jeszcze przed
przyjazdem, może wypełnić
ankietę  przedprzyjazdową nt
swoich oczekiwań) .



Oferowane kursy 

Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, 1 lekcja = 45 minut, max 15 osób w klasie (zwykle ok 12 osób).
Kurs: General English  - język angielski ogólny – 20 lekcji tygodniowo (15 godzin) – bez wizy
Kurs: Semi-Intensive English  - język angielski ogólny – 24 lekcji tygodniowo (18 godzin) – bez wizy
Kurs: Intensive English  - język angielski ogólny – 30 lekcji tygodniowo (22,5 godzin) – na wizie studenckiej F1
Kurs: English for Work  - język angielski ogólny 20 lekcji + 10 lekcji biznesowych (22,5 godzin) – na wizie F1
Kurs: One – to-One - Lekcje indywidualne jako dodatek do kursów grupowych 

Oferowane zakwaterowanie

Zakwaterowanie w akademiku / rezydencji szkolnej 
The Standard the Loft Residence Studio
Położony  w  South  Beach, oferuje  studentom  zakwaterowanie  w  dogodnych
warunkach,  1  pokój  z  aneksem  kuchennym  i  łazienką.  Posiada  kuchenkę,
lodówkę,  wyposażenie  kuchenne  garnki,  talerze  kubki  sztućce,  czajnik,  TV,
klimatyzację. 
Pokoje: jednoosobowe lub dwuosobowe. Wyżywienie: we własnym zakresie.
Droga do szkoły 25 minut  pieszo od szkoły i  5  minut  pieszo od plaży  oraz
słynnej Ocean Drive 

Mieszkanie Superior Bayshore Apartments 
Apartamenty superior są położone w kompleksie Doubletree By Hilton Grand w
sercu dzielnicy nad zatoką Biscayne. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i
bary  oraz  port.  Do  dyspozycji  mieszkańców  w  pełni  wyposażona  wspólna
kuchnia,  siłownia,  basen,  sauna.  Klimatyzacja  i  WiFi  w  pokojach.  Adres:
Bayshore Shared Apartments 1717 N Bayshore Drive Miami Florida 33132 
Pokój dwuosobowy z łazienką 
Wyżywienie: we własnym zakresie. Droga do szkoły 26 minut autobusem.

Mieszkanie  Comfort Lenox Apartments
Lokalizacja  w  centrum  South  Beach  przy  szkole  EC,  blisko  sklepów,  plaży,
komunikacji. 1-pokojowe mieszkania typu studio dla 1 lub 2 osób podróżujących
wspólnie,  z  łazienką,  z  w  pełni  wyposażonym  aneksem  kuchennym  i
minilodówką,  internetem  WiFi,  TV,  pralkosuszarką.  Adres:  Comfort  Lenox
Residence 1524 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139  
Wyżywienie: we własnym zakresie. 
Droga do szkoły 3 minuty pieszo



Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
Standardowe rodziny zlokalizowane są poza South Beach  i trzeba się liczyć nawet z 45-60 minut dojazdu, zwykle 45-60
minut. Pokoje: 1 i 2 osobowe, Posiłki: 14 posiłków tygodniowo lub tylko śniadania.

Program zajęć dodatkowych 

Personel  szkoły  organizuje  bezpłatne atrakcje  integracyjne  i  sportowe,  tak aby uczestnicy  kursów mogli  łatwo się
zintegrować i poczuć klimat życia w Miami. Są wśród nich wspólne mecze plażówki, wyjścia do kawiarni, pubów i do
muzeów oraz  bezpłatne popołudniowe lekcje  angielskiego realizowane w ciekawej  formule.   Dodatkowo w każdy
weekend szkoła organizuje wycieczki całodniowe do lokalnych atrakcji, ceny tych wycieczek oscylują zwykle ok 70-100
USD. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na lotnisko Miami koszt to  135 USD za osobę (w jedną stronę). 


