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1-Titulli i projektit :  Ju mirëpresim në Baldushk . 

2-Përshkrimi : 

Në këtë projekt do të ndërtojme një faqe në internet. 

Nëpërmjet kësaj projekt -ideje , ne dëshirojmë të nxjerrim  në pah vlerat dhe të 
vecantat e Komunës Baldushk. Kjo ide ka filluar të realizohet nga nxënësit duke 
fotografuar pikat kyce turistike, veshjet, valleve tradicionale, prodhimeve bujqësore, 
dhe më pas në një  përshkrim më në detaj të tyre dhe shpjegimet përkatëse. 



3- Qëllimi 

-Të vëmë në dukje karakteristikat kryesore që e bëjnë Komunën Baldushk të 
vecantë dhe me tipare dalluese, duke realizuar kështu edhe qëllimin parësor, të 
promovojmë vlerat e vendbanimit tonë duke rritur edhe të ardhurat e bizneseve dhe 
fermerëve të zonës. 

4-Objektivat 

- Nëpërmjet këtij aplikacioni ne kërkojmë që: 

Të promovojmë vlerat turistike të Komunës sonë  të cilat janë të shumta: 

Ujëvara e Kakunjës 

Ujëvara e Vrapit 

Ujëvara e Shënkollës 

Liqenet në Veski, Vrap, Parret dhe Mustafakocaj. 

Shpella në Kocaj 

Kisha e Shën Mërisë 

Teqja e Mumajesit 

Thesari i Vrapit 

Varret dhe statujat e gjetura në Balshaban. 

Investimet në  Isufmucaj 

Bokërrimat në Kocaj dhe Mustafakocaj 

Shkëmbi i Ballkasve në Parret. 

Tu bëjmë të ditur të publikut avantazhet natyrore të Baldushkut, bimësia me bimët 
medicinale  e decorative të zonës  dhe gjallesat shtazore tipike të zonës. 

Tu tregojmë për ushqimet, veshjet dhe valet popullore tipike tradicionale të vendit. 

Të tërheqim turistët vendas dhe të huaj për të vizituar Baldushkun. 

Të nxisim invenstimet  në këtë zonë që shquhet për natyrë të pastër  e të qetë.  

5-Aktivitetet 



Krijimi i Website-it 

Përgatitja e materjaleve për publikim. 

Takime me të moshuarit, specialist të cilët njohin vlerat natyrore të zonës. 

Takime me specialist në fushën e bujqësisë për të theksuar vecantitë ë prodhimeve 
bujqësorë e blegtorale të zonës. 

Takime me pronaret e lokaleve per te plotesuar ndarjen - Gastronomian me gatimet 
specifike qe ofrojne . 

Pasurimi i ëebsite -it kohë pas kohe. 

6-Teknologjia/ inovacioni 

Për realizimin e këtij projektine do të përdorim : 

aparate fotografike, burime në internet për zonën, burime në internet si të ndërtojmë 
një faqe të përdorshme nga komuniteti,dokumente zyrtare, biseda me specialist të 
fushës së bujqësisë të cilët njohin vlerat e zonës, veteran dhe të moshuar. 

Website do të ketë ndërtimin si më poshtë:  

 

 



Ju mirpresim ne Baldushk

Gastronomia Blej bio

Aventure Per familjen

Vende per tu
vizituar

Krijo opsionin
tend

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 


