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ПРОЕКТ ЕКО ПАКЕТ

 Проектот Еко пакет е дел од интернационалната 
програма Еко училиште, создадена со цел да се едуцира 
јавноста за правилниот начин на селектирање на 
употребената Тетра Пак амбалажа, како и да се подигне 
свеста за тоа колку е важно да се однесуваме одговорно 
кон природата;

 Како дел од проектот се организираат работилници во 
вид на демонстрација на процесот на рециклирање на 
употребената Тетра Пак амбалажа на специјална 
машина – palperu;

 За сега, проектот се спроведува во Словенија, Хрватска 
и Србија;



ПРОЕКТ ЕКО ПАКЕТ

 Проектот Еко пакет е наменет за развивање на свеста и 

значењето на одговорното однесување кај децата, 

учениците, воспитувачите, наставниците и родителите, 

преку собирање, селектирање, одвојување и отстранување 

на картонот од употребената Тетра Пак амбалажа од 

млекото, јогуртот и соковите;

 Оваа учебна година проектот е наменет за учениците од 

прво до петто одделение. Во проектот учествуваат децата, 

учениците, воспитувачите, наставниците, вработените и 

родителите.

 Со селектирање на употребената Тетра Пак амбалажа 

овозможуваме нејзина понатамошна преработка, ја 

намалуваме количината на отпадот во депониите, го 

намалуваме загадувањето на животната средина и ги 

зачувуваме природните ресурси;



ПРОЕКТОТ Е ПОДЕЛЕН НА ТРИ ДЕЛА:  

 1. селекција и отстранување на Тетра Пак амбалажата 
- отпадоците од употребената Тетра Пак амбалажа од 
млеко, јогурт и сок треба да се собираат одвоено и да 
се фрлат во мушамени вреќи,

 2. едукација - одржување едукативни предавања, 
работилници и практични активности за учениците и 
вработените за селекција на употребената Тетра Пак 
амбалажа од останатиот отпад; - формирање тимови 
од ученици од прво до петто одделение, со по еден 
наставник ментор и изработка на уметничко дело на 
зададена тема; 

 3. награден конкурс – најпрвин ќе се организира 
награден конкурс во училиштето, за избор на 3 
уметнички дела; тие ќе бидат испратени на : info@eko-
paket.mk во дадениот рок;





СОСТАВ НА ТЕТРА ПАК АМБАЛАЖАТА

 Животниот циклус на Тетра Пак амбалажата 
претставува круг кој почнува од обработка на 
суровините и завршува со собирање на 
отпадниот материјал и рециклирање. Тетра 
пак амбалажата содржи хартија, полимер и 
алуминиум, а точниот однос на трите 
компоненти варира во зависност од видовите 
и димензиите на амбалажата. Во просек на 
вредностите, 73% е хартија, 22% полимер и 
5% алуминиум.





ПРОЦЕС НА РЕЦИКЛИРАЊЕ

 Во машината за рециклирање материјалот се меша со вода, 
palper (во резервоарот за одвојување на влакната). Дрвените 
влакна впиваат вода, набабруваат и со триење се одвојуваат 
од полимерот;

 Со посебно сито, издвоените влакна се издвојуваат од 
полимерот и алуминиумот. Потоа се прочистуваат, пресуваат 
и на тој начин стануваат суровина за понатамошно 
производство на различни хартиени производи; 

 Спојот на полимер и алуминиум (таканаречен polyAl) се 
пречистува, агломерира и екстрадира, со што се добива 
хомогена маса во вид на гранули која се користи како 
суровина за понатамошно производство (за прскање на 
различни пластични производи и производство на материјал 
за градежништво); 

 Крајната цел е сите овие 3 компоненти да се вратат во 
индустриското производство како основни суровини-дрвени 
влакна, полиетилен и алуминиеум;



НАГРАДЕН КОНКУРС

 Изработка на повеќе уметнички дела на дадена тема од 
тетрапак амбалажа;

 Училишен конкурс за избор на 3 најдобри уметнички дела, од 
кои едно ќе учествува на државно ниво;

 При тоа треба да се води сметка за следниве критериуми:
- Реупотреба на материјали: 75 % од уметничкото дело треба 
да биде изработено од селектирана Тетра Пак амбалажа, а 
останатите 25% од други материјали кои можат да се 
реупотребуваат (хартија, пластика и сл.) со минимална 
употреба на останати помошни материјали (лепак, шајки и 
слично);
- Инспирација: уметничкото дело треба да биде инспирирано 
и создадено врз основа на дадената тема;
- Оригиналност: уметничкото дело треба да биде оригинално 
и да ја претставува иновативната употреба на одбраните 
материјали;
- Мобилност на уметничкото дело: уметничкото дело треба да 
биде практично за пренесување од една до друга локација во 
целина;





ЕКО ПАКЕТ– ИЗРАБОТКИ НА ДЕЦАТА





„ЖИВОТ ВО ШУМАТА“ 2015 



„ЗЕЛЕН ГРАД“ 2016 



„СВЕТСКИ ЗНАМЕНИТОСТИ“ 2017 


