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Jak budować relacje z dzieckiem? 

“Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem” to wywiad z duńskim pedagogiem Jesperem 

Juulem. Książka uznawana jest za jeden z najbardziej cenionych poradników 

wychowawczych na świecie. 

Juul zachęca nas do wsłuchania się we wszystko, co mówią nasze dzieci i kochania ich takimi, 

jakie są – bez chęci ciągłej zmiany i udoskonalania. Najmłodsi oczekują od dorosłych bowiem 

prostego przekazu: Jesteś ważny po prostu dlatego, że jesteś. To daje im poczucie akceptacji 

i spokoju oraz buduje bezpieczną, pozbawioną autorytarnej hierarchii rodzinę. Ułatwia także 

zaspokajanie potrzeb oraz wspomaga rozwój emocjonalny. 



 

Książka podpowiada, w jaki sposób: 

 kochać, aby dzieci czuły, że są kochane 

 rozmawiać, aby dialog dawał siłę i wsparcie 

 stać się odpowiedzialnym za swoje czyny 

 mądrze stawiać granice i mówić “nie” 

 radzić sobie z agresją i konfliktami 

Odrzućmy sztywne metody wychowawcze i postawmy na rozwijanie relacji – opartej na 

szacunku, miłości i szczerej rozmowie! 

Jesper Juul jest pedagogiem, twórcą humanistycznego podejścia do wychowania. Od wielu 

lat pomaga rodzicom na całym świecie, prowadząc warsztaty, konsultacje, pisząc książki i 

artykuły. Jego teoria opiera się na czterech podstawowych filarach: 

 równości wszystkich członków rodziny 

 autorytecie rodziców zbudowanym na autentyczności (a nie przemocy) 

 odpowiedzialności 

 ochronie integralności osobistej 

Dla kogo jest ta książka? 

Dla rodziców, którzy chcą uporządkować sobie wiedzę na temat podejścia Juula do 

wychowania. Warto po nią sięgnąć, nawet jeśli ktoś czytał poprzednie książki autora. Dla 

tych, którzy dopiero zaczynają lub chcą zacząć przygodę z Juulem, “Zamiast 

wychowania” może być dobrym wprowadzeniem w jego teorie. 

Dla specjalistów, bo potrafi zainspirować i uporządkować niezwykle istotne zagadnienia – jak 

choćby posiadanie przez rodziców zdrowych granic i problemy wynikające z ich braku. 
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Książkę świetnie się czyta. Jest bogata w treść, niezwykle esencjonalna. Można do niej 

wielokrotnie wracać, by pogłębiać wybrane tematy, lub by odkrywać zupełnie nowe 

spojrzenie na wychowanie. 
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