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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 6 
 
 
David Cameron, prim-ministrul britanic, într-un discurs rostit la Imperial War Museum (Muzeul 
Imperial de Război) din Londra: [obiectivul va fi o comemorare] „care să surprindă spiritul nostru 
național în toate colțurile țării, care să transmită ceva despre cine suntem ca popor.”  
 
Sursa: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012  
 
Declarație pe prima pagină a site-ului internet federal al Belgiei dedicat comemorării: „Belgia a jucat 
un rol important în conflict, nu în ultimul rând prin rezistența curajoasă de care au dat dovadă 
soldații noștri în cursul invaziei germane. «Poor little Belgium» a câștigat admirația lumii întregi. Prin 
urmare, se cuvine ca Belgia să joace un rol însemnat în cadrul activităților dedicate comemorării 
centenarului.ˮ 
 
Sursa: Site-ul internet federal al Belgiei dedicat comemorării 
 
Declarația de pe site-ul internet tematic dedicat comemorării a 100 de ani de la Primul Război 
Mondial al Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Comisia germană responsabilă de întreținerea 
mormintelor de război): „Primul Război Mondial a schimbat viețile oamenilor, societățile și statele 
din Europa. De aceea, amintirea comună a acestui coșmar colectiv, a cauzelor și efectelor lui, 
reprezintă o parte indisociabilă a procesului de integrare europeană.ˮ  
 
Sursa: Site-ul internet tematic dedicat comemorării a 100 de ani de la Primul Război Mondial al 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Comisia germană responsabilă de întreținerea 
mormintelor de război): 
 
Declarația de pe site-ul internet tematic dedicat comemorării a 100 de ani de la Primul Război 
Mondial al Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Comisia germană responsabilă de întreținerea 
mormintelor de război): „Poporul nostru a luptat umăr la umăr pe acest meleag sfânt pentru a-și 
apăra sufletul și statul. O sută de ani mai târziu, statul turc luptă din nou împotriva acelora care 
caută să ne dezbine poporul.ˮ  
 
Sursa: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.3.2012  
 
 

 Cum fac aceste afirmații legătura dintre trecut și prezent?  

 Care dintre cele patru afirmații transmite un mesaj substanțial diferit?  

 Ce deosebește acest mesaj de celelalte trei mesaje din punctul de vedere al scopului 
acestuia?  

Inventați câte o propoziție sau două de adăugat la sfârșitul fiecărui citat, care să reprezinte o 
continuare credibilă a discursului. 
 
 
 
 

http://www.theguardian.com/politics/2012/oct/11/david-cameron-fund-world-war-one-commemorations
http://www.be14-18.be/en
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-turkey-gallipoli-idUSKBN0ME1SO20150318

