Креативни клуб ЕДУКО је удружење грађана које
је своје активности на Летњој школи српског
језика и културе одпочело 1996.г године у
Сремским Карловцима а окупља стручњаке
различитих профила на образовним програмима
из српског језика и књижевности, историје,
културе, заштите животне средине, туризма,
предузетништва и у томе је подржан од државних
институција, Српске православне цркве и
удружења из дијаспоре. Реализовани су бројни
пројекти из наведених области на локалном,
регионалном и међународном нивоу.
https://www.facebook.com/Kreativni.Klub.Educo

Сремски Карловци налазе се у подножју Фрушке
горе на 12 км од Новог Сада, а 57 км од Београда.
Током 200 година били су српска духовна
престоница и културно-просветни центар, а данас
град-музеј са великом и дугом традицијом.
www.karlovci.org.rs

(1996 – 2017)
Дружење са вршњацима из Србије и
иностранства, учење језика, креативне
радионице, обилазак знаменитих места,
рекреација...

Реализатори програма:
Креативни клуб ЕДУКО:
Часлав Калинић
MSc туризма, предавач
Дејана Јовановић
професор српског језика и књижевности
Биљана Вишекруна
професор српског језика и књижевности
Александра Плачков
професор историје
Ненад Милошевић
професор физичког васпитања
Драгиња Калинић
професор –организатор
Гости: значајне личности из културног, јавног и
духовног живота у Србији, гостујући професори из
дијаспоре
Особа за контакт у Србији:
Драгиња Калинић,
+381 63 81 47 900
educo.karlovci@gmail.com

ЛЕТЊИ ОБРАЗОВНИ КАМП
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 2017.

Панорама Сремских Карловаца

Зграда еколошког центра ,,Радуловачки''
www.ekoloskicentar.org

Термин:

06.08 – 14.08. 2017.

Место:

Сремски Карловци

Полазници:

деца и млади од 13 – 18 година

Смештај:

Еколошки центар Радуловачки

Цена:

280 еура (8 пуних пансиона, уз
могућност суфинансирања)

Активности
едукативне
креативне
рекреативне

Са Патријархом српским Иринејом

Предавања

У обиласку Сремских Карловаца

Српски језик некад и сад
Сусретање са традицијом
Старе речи
Занимљива лингвистика
Историја Срба

Радионице ЕДУКО
Едуко радионице

Ко сам ја, а ко си ти?
Слични смо, различити, посебни...
Проблеми могу бити забавни…
Шта носим са собом?

Српски језик

Излети
Стражилово
Фрушкогорски манастири
Петроварадинска тврђава
Нови Сад
Рекреативне активности

Едуко радионице

