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• Pe cine salutăm?
→Salutăm orice persoană cunoscută, indiferent de locul în care o întâlnim:pe strada, la piaţă,
în magazin, în parc, la bancă, la poştă sau în orice loc s-ar afla aceasta.. Salutăm chiar dacă nu
suntem siguri că persoana căreia îi adresăm salutul nu ne-a văzut. Dacă nu ne răspunde la
salut înseamnă că nu ne-a văzut. Nu trebuie să ne supărăm.Dacă ne întâlnim cu o persoană şi
ne întrebăm în gând „ Oare o fi ……sau nu?” obligatoriu salutăm.
→Salutăm întotdeauna la intrarea sau la ieşirea din lift, din compartimentul de tren, dintr-o
incapere, taxi, la intrarea sau ieşirea din magazinele mai mici.
•Cine salută primul?
→Băieţii salută primii fetele, bărbaţii salută primii femeile, copiii sau persoanele mai tinere
salută persoanele mai în vârstă. Când intrăm într-o încăpere îi salutăm pe cei aflaţi deja acolo.
Când ne salutăm unui grup salutăm primii. După ce ne salutăm nu întrerupem discuţia în care
sunt antrenaţi membrii grupului.
→Întotdeauna salută cel care merge pe cel care stă pe loc, cel care se află într-o maşină pe cel
care este pieton.Dar întotdeauna nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă regula
cere să fim salutaţi. A saluta este o dovadă de politeţe. A aştepta să fii salutat este o dovadă de
impoliteţe.

• Cum salutăm?
→Întotdeauna salutul trebuie însoţit de un zâmbet.Când salutăm trebuie să-l privim în ochi pe
cel salutat, nu salutăm o persoană stând cu spatele către persoană sau privind spre cer sau
pământ.
→Nu salutăm ţinând mâinile în buzunare sau cu gura plină.Nu salutăm făcând gesturi ample,
nefireşti sau cu mâinile.
→Nu salutăm grăbit şi cu aerul că suntem preocupaţi de ceva.
→Băieţii trebuie să-şi scoată căciula de pe cap când salută.Formulele cele mai des folosite
sunt: „ Bună ziua!”, „ Bună seara!” , „Bună dimineaţa!”. Între prieteni sau colegi se folosesc de
regulă „Bună!” „Salut!”Niciodată nu vom saluta o persoană mai în vârstă cu „Bună!”
„Salut!”Salutăm cu „Bună dimineaţa!”până la ora11 dimineaţa, cu „ Bună ziua !” după ora 11 şi
până la lăsarea serii, iar apoi cu„ Bună seara!”La despărţire se salută de obicei cu „ La
revedere!”Putem saluta femeile, părinţii, bunicii, mătuşile sau alte rude apropiate cu „
Sărut-mâna!” arătându-le dragostea noastră şi respectul nostru deosebit.
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→De multe ori salutul se limitează la schiţarea unui gest cu capul, dacă salutăm o persoană
cunoscută de la depărtare.
→În general când distanţa sau zgomotul nu ne permit să salutăm verbal, atunci salutăm
printr-o uşoară înclinare a capului.
→Când se intonează imnul de stat în locuri publice, ne ridicăm în picioare , luăm o poziţie
decentă, băieţii îşi scot căciulile şi se ascultă în perfectă linişte.
→Adultii se salută dând mâna, aceasta nu este o regulă obligatorie pentru copii, dar dacă un
adult ne salută întinzând mâna este frumos să-i răspundem la salut, întinzând mâna.
Sursa: http://aldeaanca.blogspot.com

2/2

