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REZUMAT 

Trăim într-o societate în care mediul conversaţional este tot mai sărac, cu toate că auzim 

cuvântul "comunicare" la colţ de stradă, la birou, în autobuz etc. Îl auzim în familie în replici de 

genul: "se întâmplă... daca nu există comunicare", "eu şi soţul nu mai comunicăm". Dacă mama şi 

tata stau în faţa calculatorului sau a televizorului, în medie, cam şapte ore pe zi, la care se adaugă 

timpul în care luăm masa, drumul la/de la serviciu, orele de somn, aproape că nu ne mai rămâne 

timp pentru vorbit. Când şi cum să facem, să ajungem să înţelegem cât de importante sunt într-o 

familie aceste discuţii, aceste schimburi de idei? Există multe ocazii când ambii parteneri îşi 

petrec timpul împreună (dimineaţa la cafea, ... , înainte de culcare). O discuţie cât de mică este 

extrem de importantă pentru sănătatea relaţiei lor şi pentru dezvoltarea echilibrată a copilului. 
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Family dynamics and its importance in communication 

 

ABSTRACT 

            We live in a society in which the conversation is less and less poorer even if we hear the 

word “communication” in every street corner, in every office, in every bus. We hear it in family 

in quotations like” It happens….if there is not communication”,  “ me and my husband we don’t 

communicate any more”. If the mother or the father stays in front of the computer or the T.V in 

average around 7 hours a day at which we can add the time we have lunch, the journey to and 

from the work, the sleep time, we almost don’t have time to talk. When and how should we do to 

understand how important are these conversations in a family, these idea changes? There are 

opportunities when both partners spend their time together (in the morning drinking coffee or 

before going to bed). A little conversation will do for both a healthy relationship and a balanced 

child development. 
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