
Shkaqet dhe pasojat e Luftës së Parë Botërore 

 

 

Qëllimi: Njësia mësimore e ka për qëllim të ofrojë stimuj për nxënësit për t’i zbuluar shkaqet 
dhe pasojat e Luftës së Parë Botërore duke punuar me dhe duke analizuar burimet parësore. 

Objektivat edukativë: Duke u përqendruar në burimet parësore që sillen nga fotografitë, 
pikturat, hartat, dokumentet zyrtare dhe ditarët, qëllimi ynë është që të zhvillojmë ndërveprim 
aktiv të nxënësve me materialin për nxënie që ata do të përdorin. Burimet nuk kanë ndonjë rol 
shtesë që të kryejnë narrativin kryesor, por më shumë të funksionojnë në mënyrën e vetë. Ato 
mund të ofrojnë të dhëna të reja që janë në dispozicion për diskutim dhe, në të njëjtën kohë, të 
ofrojnë një pikëpamje më të gjerë për ngjarjet historike. Kryesorja është se burimet do të 
analizohen në elementet dhe veçoritë e tyre konstruktive, gjithmonë duke ngritur pyetje mbi ato 
në mënyrë që të marrim informatën e nevojshme. 

Prandaj, qëllimi ynë është të shohim aftësitë njohëse dhe intelektuale të nxënësve, të 
cilat priten të arrihen në fund të njësisë mësimore siç janë: 

- Aplikimi: Aftësia për të përdorur informacionin e fituar në jetën e përditshme. 

- Analiza: Nxënësit duhet të jenë në gjendje t’i dallojnë pjesët përbërëse të informatës në bazë 
të burimit të shkruar ose pamor.,. 

- Sinteza: Nxënësve iu kërkohet që të hartojnë tregimet e tyre personale duke përdorur burimet 
ose materialin e ofruar që ata vetë e kanë zbuluar. 

- Vlerësimi: Nxënësve iu kërkohet që të shprehin mendimin e tyre mbi ngjarjet historike dhe të 
japin argumente. 

 

Metodologjia: Në këtë aspekt, prioritet i është dhënë qasjes konstruktiviste duke përdorur 
teknikat e zbulimit dhe të nxënies. Kjo qasje është një qasje e orientuar tek studenti që 
mbështetë iniciativat e nxënësve, të cilat kanë të bëjnë me burimet e dorës së parë, derisa roli i 
mësuesit është të lehtësojë diskutimin dhe të japë këshilla shtesë kurdo që është e nevojshme. 

 

  



1. Shkaqet e luftës 
- Territori evropian 

 

Harta satirike që përshkruan Evropën e vitit 1970 (Burimi: 
http://www.europeana.eu/portal/record/9200246/BibliographicResource_3000051350827.html). 

Legjenda: „Anglia është e tërbuar nga izolimi i mallkuar dhe harron Irlandën, e cila është e 
lidhur me litar. Spanja pi duhan dhe  është shtrirë mbi Portugalinë. Franca mundohet të 
mbrohet nga Prusia, e cila njërën dorë e ka mbi Holandën dhe tjetrën mbi Austrinë. Italia i 
thotë Bizmarkut “hiqi këmbët nga unë”. Korsika dhe Sardenja veprojnë si një djalë i praptë që 
tallen me çdo gjë. Danimarka humbi këmbët e saja në Holstein (Holshtajn) dhe shpreson t’i 
rifitojë. Turqia evropiane zgjohet nga gjumi duke hapur gojën; Turqia aziatike tymosë llullën 
turke. Suedia kërcen si një panterë dhe Rusia është si një njeri i shëmtuar që dëshiron ta 
mbushë barkun e tij të pangopur”. 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Harta shoqërohet me tekstin e cituar më lart: 
Çfarë ju tregon kombinimi i hartës dhe i tekstit për situatën në Evropën e vitit 1870? Si 
paraqiten fuqitë evropiane në aspektin e dallimeve të tyre? Jepeni shpjegimin tuaj për 
situatën politike të fundit të shekullit të 19-të. Edhe pse qëllimi i hartës është satirike, a 
mendoni se harta në njëfarë mënyre është e ndërlidhur me Luftën e Parë Botërore dhe si? 
Të dhëna dhe këshilla: Injoranca e rrezikut, mosmarrëveshjet e vazhdueshme territoriale, 
pretendimet nacionaliste kundër njëri-tjetrit. 
 

- Zgjerimi i luftës (Afrika) 

http://www.europeana.eu/portal/record/9200246/BibliographicResource_3000051350827.html


Antagonizmi mbi zonat e ndikimit: për të zhvilluar industrializimin, Fuqitë e Mëdha të 
Evropës iu drejtuan kolonive për lëndë të parë. Antagonizmi i këtyre fuqive mbi Afrikë më 
vonë u quajt si “Kacafytje evropiane për Afrikë”. Ftohen studentët që të “lexojnë” dhe të bëjnë 
krahasimin e tri modeleve të hartave të ofruara. Mësuesi duhet t’iu ndihmojë nxënësve për të 
vënë re se cilat territore afrikane i kanë pretenduar fuqitë evropiane në vitin 1830 dhe si janë 
shtuar pretendimet e tilla dhe zonat koloniale nga viti 1876 deri në vitin 1914. Për të kontrolluar 
këto zona koloniale, fuqitë evropiane ishin të detyruara të mbajnë pushtetin ushtarak të 
stacionuar edhe në territorin evropian edhe në atë jo-evropian. 

 
 

Afrika e vitit 1830 

 
 

Afrika e vitit 1876 

 
 

Afrika e vitit 1914 

Hartat që përshkruajnë konfliktet evropiane dhe ndryshimet kufitare në territorin afrikan ndërmjet viteve 
1830 dhe 1914 (Burimi: http://www.europeana1914-1918.eu/de). 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Kushtoni vëmendje secilës nga tri 
hartat e ofruara dhe ofroni informatën se si territoret e kontrolluara nga evropianët 
kanë ndryshuar nga vitet 1830 – 1914. Reflektoni mbi kohëzgjatjen e këtij ndryshimi, 
gjegjësisht sa shpejtë mendoni se ka ndodhur kjo? Shpjegoni konfliktet evropiane në 
territoret afrikane. 
Të dhëna dhe këshilla: Industrializimi, lënda e parë, zgjerimi nëpër tregjet e reja. 
 

  



2. Pasojat e luftës 

- Viktimat në njerëz 

Lufta e Parë Botërore ishte e pakrahasueshme në aspektin e humbjes së njerëzve. Numri i të 
vdekurve ishte 9,4 milionë (mesatarisht  nga 6000 të vdekur për çdo ditë të luftës). Forcat 
Aleate humbën rreth 5,4 milionë njerëz, ndërsa Fuqitë e Boshtit Qendror kishin 4 milionë të 
vdekur. Kësaj duhet t’ia shtojmë faktin se rreth 15 milionë njerëz që shërbyen në Luftën e 
Parë Botërore mbetën pa ndonjë gjymtyrë të trupit. (Burimi: www.nationalarchive.gov.uk) 

 

Vdekjet gjatë luftimeve të ushtrive të përfshira në luftë, 1914-1918 (Burimi: Ayres P. Leonard (1919). 
Lufta me Gjermaninë: Përmbledhje statistikore. Uashington: Shtëpia Botuese Qeveritare, 120). 

 

http://www.nationalarchive.gov.uk/


 
Varrezë britaneze në Abbeville të Francës (Burimi: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWI_British_cemetery_at_Abbeville.jpg). 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Kushtoni vëmendje statistikave dhe pamjes që 
e keni parë në fillim të kapitullit. Ofroni komentet e juaja mbi humbjet gjatë Luftës së Parë 
Botërore dhe shpjegoni se përse është quajtur “Lufta e Madhe”? Krahasoni statistikat me ato 
që rrjedhin nga Lufta e Dytë Botërore dhe përgatisni një prezantim të shkurtë. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWI_British_cemetery_at_Abbeville.jpg


 
Regjistrimi i Shoqatës së ish-luftëtarëve të gjymtuar 1916 (Burimi: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/transcripts/aftermath/war_charities.htm). 

 

Përshkrim 

(shënim me dorë)  
Pjesë të caktuara të regjistrimit janë 

korrigjuar më 17 shkurt 1930  
(Shihni shënimin në fletën origjinale). 

(Shënim me dorë) Ndryshimet në Fletën nr. 1 

LIGJI I SHOQATAVE BAMIRËSE TË LUFTËS, 1916  

C. 7.  
 
1. Emri i Autoritetit Regjistrues: Këshilli i Qarkut të Brajtonit. 

2. Emri i Shoqatës Bamirëse: Shoqata e ish-luftëtarëve të gjymtuar. 

3. Data e themelimit: 18 prill 1926. 

4. Përshkruani qëllimet e shoqatës bamirëse: Të thellojë raportet shoqërore dhe miqësinë në mes të ish-
luftëtarëve të gjymtuar. Të inkurajojë anëtarët që të ndihmojnë njëri-tjetrin për të tejkaluar vështirësitë me 
gjymtyrët artificiale në mënyrë që t’iu kthehet shpresa atyre që kanë qenë më pak fatlumë, përkatësisht të 
marrin shembull nga ata që kanë korrur sukses. Të mbajë ligjërata për gjymtyrët artificiale dhe pjesët ndihmëse. 
Të këshillojë anëtarët për të gjitha çështjet e ndërlidhura me pensionet. 

5. Adresa e zyrës qendrore: Rruga “Lewes”, nr. 185, Brajton. 

6. Emri dhe adresa e sekretarit: Xhorxh Luis Kolbek, Rruga “Hollingdean Terrace”, nr. 81, Brajton 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/transcripts/aftermath/war_charities.htm


(aktualisht nuk është në marrëdhënie pune) 

7. Emri dhe adresa e arkëtarit: Alfred Uatson, Rruga “Riley”, nr. 29, Brajton (aktualisht nuk është në 
marrëdhënie pune) 

8. Emrat dhe mbiemrat, adresat dhe përshkrimet e kryesuesit dhe dy anëtarëve të tjerë të Komisionit 
Xhorxh Simkok, Rruga (Avenyja) “Moulsecoomb”, nr. 62, Brajton (Kalibrues i metrit elektrik) (kryesues) 
zt. Fridrik Smith, Rruga “Ladysmith”, Brajton (aktualisht nuk është në marrëdhënie pune) (zv./kryesues) 
zt. Çarls Dej, Rruga “Freehold Terrace”, nr. 22, Brajton (aktualisht nuk është në marrëdhënie pune) 

9. Emri dhe adresa e Bankës: Banka “Barclays” Ltd. Rruga “London”, nr. 144. 

10. Emri dhe adresa e auditorit: zt. Uallas, A.C.A., kontabilist i certifikuar, Rruga “West”, nr. 58, Brajton. 

11. Data e aplikimit për regjistrim: 4 qershor 1926. 

12. Data e regjistrimit: 29 qershor 1926. 

13. Data e fshirjes nga regjistri 

 
 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Pasi të keni lexuar burimin e mësipërm, 
reflektoni mbi pasojat shoqërore të Luftës së Parë Botërore. Si e konsideroni në këtë kontekst 
domosdoshmërinë e krijimit të “Shoqatës së ish-luftëtarëve të gjymtuar”? Argumentoni 
përgjigjen tuaj. Duke filluar nga ky rast në Angli, zgjeroni përqendrimin tuaj duke bërë një 
hulumtim që ka të bëjë me trajtimin e ish-luftëtarëve të gjymtuar në vendet e tjera, të cilët 
kanë qenë pjesë e Luftës së Parë Botërore. 
 

- Sulm me gas (rast studimi) 

Gjatë Luftës së Parë Botërore, armët kimike u përdorën gjerësisht dhe kishin për qëllim të 
demoralizojnë, plagosin dhe vrasin luftëtarët e stacionuar në llogore. Llojet e armëve të 
përfshira varionin nga kemikalet e destinuara për paaftësim, duke filluar nga gasi lotsjellës dhe 
gasi i rëndë i llojit “mustard” deri te ato vdekjeprurëse si lloji fosgjen dhe me klor. Kapaciteti i 
vrasjes me gas ishte i kufizuar në 4% i vdekjeve nga luftimet e shkaktuara nga gasi (burimi: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I ). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I


 
Xhon Singer Sargent RA. (1856-1925), sulmi me gas (Burimi: Muzetë e Luftës Imperiale 

http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/23722?bt=europeanaapi). 

 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Përshkruani pikturën. Pas kësaj, kushtoni 
vëmendje disa detajeve që përqendrohen në krijimin e saj: 

- Titulli dhe krijuesi 
- Konteksti dhe sfondi historik gjatë së cilës u krijua ajo 
- Stili dhe madhësia 
- Porositësi (në rast se ekziston) 
- Qëllimi i imazhit 
- Vendndodhja e tanishme e imazhit 

 

http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/23722?bt=europeanaapi


 
Beteja e Estaires 1918. Trupat britanezë të verbuar nga gasi lotsjellës (Pamje që të kujton 

pikturën e famshme të Xhon Singer Sargent 'Sulmi me gas ') 
(Burimi: Muzetë e Luftës Imperiale 

http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205193875?bt=europeanaapi). 

Të mendojmë në aspektin historik/aktivitet: Krahasoni dhe gjeni dallimet e dy burimeve 
pamore. Cilat janë dallimet, ngjashmëritë, mospërputhjet? Çfarë pyetje duhet të parashtrojmë 
për fotografinë në fjalë që të marrim informata shtesë? A i referohen ato ngjarjes së njëjtë 
historike dhe cilat nga ato tentojnë të përshkruajnë në mënyrë më reale përdorimin e armëve 
kimike gjatë Luftës së Parë Botërore? 
 

http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205193875?bt=europeanaapi

