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   Tinerii din ziua de azi sunt generația în mâinile căreia ne punem toate speranțele deoarece ei 

reprezintă viitorul și speranța că viața poate fi mai frumoasă. 

 Consider că este minunat să lucrăm cu tinerii pentru a  încerca să protejăm limba română de toți 

inamicii care în ultima vreme sunt în ascendență: fie că este vorba de alte limbi, iar aici ma refer și la 

asimilarea unor neologieme în mod greșit doar cu gândul de a se evidenția, fie că este vorba de folosirea 

limbii române în melodii gen manele care nu fac decât să acapareze frumusețea limbajului românesc. 

Stă în putința noastră, a dascălilor să încercăm să păstrăm vie limba română deoarece este o limbă 

frumoasă la fel ca țara noastră! 

Astfel, în societatea contemporană trebuie să știm ce conteză cu adevarat, iar un cuvânt folosit la 

momentul potrivit, cum trebuie, face de multe ori minuni de aceea elevii trebuie să fie încurajați să 

citească , să descopere cântecul limbii române deoarece se găsesc rime, proverbe, zicatori și din creațile 

deosebite lăsate drept moștenire nouă de către scriitori, iar  nu să reproducă melodii/ manele. 

Este foarte trist să vezi cum majoritatea românilor încercă să manelizeze adevărate capodopere 

ale literaturii române, iar ca décor alte persoane să danseze într-un mod nu tocmai potrivit pe versuri ale 

marilor scriitori români. 

Sunt de părere că dacă se dorește ceva, în acest caz păstrarea respectului față de limba română ar 

trebui să se pornească de undeva de jos, de la școala sau din sânul familiei, iar profesorii ar trebui să tragă 

semnalul de alarmă că limba română pierde din valori dacă se va continua în acest mod și că prin 

activitățile organizate în școli, în ong-uri vom putea să salvăm patrimoniul lingvistic al nostru, al tuturor, 

al românilor! 

 În prezent se observă că tinerii se află într-o continuă luptă cu societatea contemporană care-i  

consideră ca fiind o categorie  fără un viitor sigur, care nu fac nimic pentru a le fi mai bine, care se 

mulțumesc cu puținul care-l au, care sunt revoltați și nemulțumiți, iar manelizarea este un refugiu al 

tinerei generații care trebuie să ia initiativă să aibă viziune și să lupte pentru o limbă autentică lipsită de 

jargon și argou. 

 De aceea noi, profesorii prin intermediul mass-mediei, al televiziunii și al activităților realizate 

ca bune practici  trebuie să-I sprijinim și să-I îndrumăm pe tinerii care nu apreciază limba română 

autentică. 



 Astfel, tinerii ar trebui implicați în cât mai multe activități care să aibă ca scop formarea unor 

tineri cu o educație completă deoarece societatea noastră se bazează pe cunoaștere și pe paradigma 

comunicativ-funcțională prezentarea unor exemple pozitive, demne de urmat în viață.  

 În consecință, pentru că nu mă pot abține, iubiți limba română, încercați să-i ajutați pe cei care nu 

o folosesc corect, să o păstrați pură, ea are nevoie de noi pentru că nu se poate apăra de conjuncturile în 

care este folosită incorect și trebuie să o facem cunoscută în forma ei adevărată fără a fi manelizată, să 

știm când și cum să o folosim, numai așa cenusiul cotidian poate fi mai colorat pentru noi! 

 


