
Luftërat ballkanike– më shumë të vërteta
                    Hyrje në luftën e parë botërore  



Vendet e Ballkanit, Mali i Zi, Serbia, Greqia dhe 
Bullgaria duke dëshiruar çlirimin nga autoritetet 
osmane lidhën një  Aleancë Ballkanike.

Mali i Zi i pari me 8 tetor i shpalli luftë 
Perandorisë Osmane 

Luftërat Ballkanike së bashku me dy 
“Krizat Marokane“ janë hyrje në Luftën 
e Parë Botërore. 

Në këto luftëra, në përputhje me objektivat e saj, 
secila palë ka të vërtetën e vet.

x Duke përdorur tri burime vizuale do të 
përpiqemi ta definojmë të vërtetën (detyra e 
nxënësve)



Tema e njësisë mësimore: Lufëtrat 
Ballkanike -më shumë të vërteta
Metodat dhe aktivitetet mësimore: 
punë në grupe



Qëllimet mësimore :
Të kuptuarit e perceptimeve të ndryshme 
kombëtare të Luftërave Ballkanike.
Krahasimi i stereotipave dhe kuptimi i 
relativitetit të tyre.
Zhvillimi i qasjes kritike ndaj fakteve historike



Aktivitetet e nxënësve : 
Pjesëmarrja në hartimin e zinxhirit Sh.L. M.K. 
(Shkrim dhe Lexim për të Menduarit Kritik)
Puna mbi temën e përcaktuar – 3 grupe
Paraqitja e rezultateve– galeria
Përmbylljet



Puna në grupe :
Ndarja e klasës në 3 grupe
Aleanca e Parë Ballkanike
 

Luftërat Ballkanike kanë qenë vendimtare 
për konsolidimin e shteteve kombëtare në 
Ballkan, sipas të cilave krijimi i tyre ka qenë 
qëllim i drejtë dhe i lartë. 
Fotografia 1: Ballkani kundër Tiranit

.

Fotografia 2: Pikëpamjet e Fuqive Të Mëdha



II Perandoria Osmane
 Koncepti mbikombëtar osman (Osmanli milet - 

kombi osman), sipas të cilit çdo individ nën 
juridiksionin osman i takon kombit osman, sheh 
në luftërat ballkanike "nacionalizëm primitiv" dhe 
kënaqje të interesave egoiste kombëtare, dhe 
Turqinë si një "lopë qumështdhënëse”.



Piktura  3: Karikatura osmane të lopës 
“qumëshdhënëse”

III Fuqitë e Mëdha 
 Për Fuqitë e Mëdha kjo është një luftë e 

Krishtërimit dhe Islamit, dhe ato i kërkojnë 
interesat e tyre, qoftë përmes qëndrimeve të 
tyre në promovimin e rindarjes së botës ose të 
“status quo”. 



Secili grup paraqet përmbylljet deri tek të cilat 
ka arritur dhe mbrojnë pikëpamjet e veta. 

Galeria:

E vërteta” Ballkanike Pikëpamja 
Evropiane

“E vërteta” Osmane 



Përmbyllje :

Luftërat e Ballkanit janë ngjarje komplekse 
historike dhe nuk mund të ketë një të vërtetë 
rreth tyre. Qasja në më shumë të vërteta na 
shtynë që të vërteten ta shohim nga më shumë 
aspekte të ndryshme, d.m.th. e bën  për të 
kuptuar kompleksitetin e ngjarjeve historike. 
Stereotipet dhe propaganda, ose "e vërteta e 
një ane," na sjellin në kundërshtim me të 
vërtetat e tjera” dhe na dërgojnë në konflikte 
me pasoja të afatëgjata.
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