
Pozita e gruas gjatë Luftës së 
Parë Botërore

• Cili ishte roli  i gruas gjatë luftës?
 



Objektivat/Rezultatet

Nxënësit në fund të orës duhet të:
• Përshkruajnë rolin e gruas në LPB.
• Rëndësinë e aktiviteteve të grave gjatë luftës.
• Vlerësojnë angazhimin e grave në luftë krahas 

burrave.

 



Struktura e orës

Aktiviteti 1 - Çfarë keni dëgjuar për kontributin e 
gruas gjatë LIB? (5 -10 min)

Aktiviteti 2 – ndahen grupet (5 min) + (15 min)
a) Grupi I do të studiojë fotot që paraqesin jetën 

sociale të gruas gjatë LPB.
b)Grupi II do të studiojë fotot që paraqesin rolin e 

gruas në luftë.
Aktiviteti 3 – Nxënësit duhet të shkruajnë një ese 

me 100 fjalë për gruan në dy rolet. (10 min)





• Extracts from the diary of Miss G M West for 21-22 and 30 
March and 22 July 1916. 

Miss West worked as a Voluntary Aid Detachment (VAD) cook 
at the Woolwich Arsenal, one of the biggest centres of 
munitions production in Britain during the First World War. In 
these extracts from her diary, she makes various observations 
about her working environment. These include reflections on 
the character of the female munitions workers at the Arsenal 
and her impressions of Woolwich itself. West also describes, 
with the help of diagrams, what she learned about making 
munitions on a tour of the factory.



Detyra ime në natën e parë. Të qëndroja zgjuar edhe pse ndjehesha shumë e përgjumur. 
Gjatë gjithë kohës, djemtë hynin dhe dilnin, teksa blinin çaj, limonadë dhe gjëra të tjera. Në 
ora 11:30 një grumbull vajzash do të vijnë për darkë.  E tëra kjo, është shumë më 
emocionuese se sa në Farnborough. Pastaj ka disa burra dhe djemë që do të vijnë për çaj: 
vajzat do të vijnë për çaj në ora 3:30 kurse djemtë do të vijnë për çaj në ora 4:00. Grupi i 
fundit i djemve do të vijnë në ora 5:30, dhe pastaj ne personeli do të ulemi për vaktin tonë. 
Ne marrim nga 4 deri në 5 funta në ditë. Vajzat janë të gjitha të lodhura, dhe kur ato vijnë 
për tu ushqyer këtu, në fytyrat e tyre shohim shumë frikë. Ato punojnë në reparte shumë të 
rrezikshme të fabrikës. Shpeshherë ato vijnë të ndotura nga pluhuret metalike dhe me cifla 
metalesh nëpër kokë dhe fytyrë. Ato mbajnë të mbathura këpuca jo të njëjta në të dyja 
këmbët, dhe në përgjithësi ato janë të veshura me rroba të vjetra dhe krejtësisht të 
paqëndrueshme për vendin e tyre të punës. Disa prej tyre udhëtojnë nga 1 orë e gjysmë me 
tren për të ardhu deri këtu. Kjo rrugë që ato duhet të bëjnë çdo ditë, nga punëtorët quhet 
“Rruga e gjatë”. A mund të imagjinoni rrugët e Oxford-it pa drita, pa parmakë rrugësh, dhe 
pa shenja komunikacioni. Sa rrezik. 
 
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/transcripts/doc_pacs/munitio
ns_diary.htm



Ditari i G.M. West 

1. Cilat ishin detyrat e zonjës West në fabrikë?
2. Sa paguheshin punëtoret në ditë? 
3. Cilat ishin kushtet e punës në fabrikën e 

municionit? 



Cila ishte thirrja e slloganit të këtij pllakati?
Pse kishte nevojë për një thirrje të tillë?

Kush mund të jetë autori i kësaj thirrjeje?

• Throughout the war, however, both the government and 
the press tended, for propaganda reasons, to exaggerate 
the extent to which women took over men's jobs. Actual 
female dentists, barbers and architects - all of which were 
featured on war savings postcards - were extremely rare. 
Most male-dominated professions remained closed to 
women. Even in areas where they were employed in large 
numbers, such as munitions and transport, they were 
often treated as inferior, stop-gap replacements for 
enlisted men. Moreover, women's wages, routinely 
portrayed as 'high' in the wartime press, remained 
significantly lower than those of their male counterparts.

• Many women did find their wartime labour experiences in 
some way 'liberating', if only because it freed them from 
woefully paid jobs in domestic service. But the comment 
made in 1918 by the women's suffrage campaigner 
 Millicent Fawcett - that 'the war revolutionised the 
industrial position of women' - should be treated with 
caution.

• http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworld
war/document_packs/p_munitions_diary.htm

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/glossary/glossary_f.htm#Fawcett


Shihni me kujdes foton? Cili eshte misioni i tyre.
Vajzat Mary Tully, Nina Hosington, Blanche Chengnon, Marie Provencher 
and Agnes Kelley jane duke u pergatitur per te shkuar ne frontin e luftes. 
Vajzat jane nga Shtetet E Bashkuara Te Amerikes. Viti 1917.
1. Krahaso veshjen e ushtareve amerikane me ato angleze. 
Read more at http://ëëë.visualneës.com/2013/09/03/ëorking-ëomen-
first-ëorld-ëar/#riVO5Zz2GP8X4HëH.99



http://www.vintag.es/2013/09/the-home-front-old-photos-of-women-in.html
 
Rezerviste angleze: Londër, tetor 1917.
1. Përse betohen këto rezerviste?
2. A mendoni që uniforma e këtyre ushtareve është adekuate për luftë?
3. Sa të gatshmë për luftë duken këto rezerviste?
 

http://www.vintag.es/2013/09/the-home-front-old-photos-of-women-in.html


Marie Marvingt. Gruaja e parë franceze qe fluturoi në një 
mision te LPB. 
Për çfarë u përdorën avionët gjatë LPB?
http://www.vintag.es/2013/09/the/women/at/war52147

 



http://www.vintag.es/2013/09/the/uzine/52147
Fabrikë e municinionit në Londër. 
1.Çfarë është duke u prodhuar në këtë uzinë?
2.Si duken kushtet e punës në fabrikë?
3.Përse ishte e nevojshme që të punonin edhe femrat? 



http://historiana.eu

Shihni me kujdes dhe indentifikoni gruan ne foto?
Cfare perfundimi nxirrni nga kjo foto?
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