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Vaše kompetentno dijete 

 

 

O autoru: 

Jesper Juul (1948.- 2019.) danski je terapeut i autor nekoliko knjiga 

o roditeljstvu. Diplomirao je povijest i religijske znanosti na 

Učiteljskom fakultetu Marselisborg Seminarium, a potom je studirao 

povijest europskih ideja na Sveučilištu Aarhus u Danskoj. Radeći kao 

učitelj i  socijalni radnik u savjetovalištu za mlade, Juul stječe 

obrazovanje u obiteljskoj terapiji u Danskoj, Nizozemskoj i SAD-u. 

Godine 2007. Osniva Family-lab International, savjetodavnu 

organizaciju koja održava edukativne seminare za roditelje i srodne 

organizacije diljem svijeta. Punih četvrt stoljeća proveo je na čelu 

skandinavskog Kempler instituta. Tri mjeseca godišnje, bez naknade, 

radio je u Hrvatskoj kao psiholog s traumatiziranom djecom, 

izbjeglicama i ratnim veteranima. Napisao je mnoga djela u kojima je 

obradio izazove roditeljstva. 

 

O knjizi: 

Vaše kompetentno dijete mnogo je više odpriručnika za roditelje, to 
je knjiga koja nasintrospektivnim putovanjem vodi do najranjih, 
najsretnijih i najtužnijihtrenutaka djetinstva. Jasper Juul je ovom 
knjigom zadužio mnoge naraštaje roditelja i onih koji će to tek 

postati.Područja koja knjiga obrađuje su: obiteljske vrijednosti, 
samosvijest, sampouzdanje djeteta, granice, odgovornost i odgovorno 
ponašanje. Kroz konkretne situacije pokazuje čitateljima jasno i 
razumljivo kako uspostaviti emotivno ravnopravan odnos između djece 
i roditelja te kako odgovoriti na izazove roditeljstva bez pribjegavanja 
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tradicionalnim metodama. Izrazito pragmatičnim pristupom, Juul 

roditelje stavlja u poziciju djeteta. Knjiga potiče roditelje da pronađu 
svoj način kako nešto napraviti – koji i djetetu i roditelju daje najbolje 
rezultate. U ovoj knjizi govori se o pojedinim glavnim načelima koja 

zasebno i u cjelini tvore kriteije prema kojima možemo prosuditi 
vlastite postupke. Često se spominju povijesne prakse jer autor vjeruje 
da je uzeti povijest kao ogledalo najbolji način da ljudi razumiju sebe i 
svoje postupke. U ovoj se knjizi suprostavlja „staro“ i „novo“, ne zato 
da bi se kritiziralo staro, nego da bi se ukazalo na konkretne 
mogućnosti djelovanja.  U svakodnevnom radu s obiteljima i 

stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem autor je uvidio kako su 
mnogi roditelji vrlo otvoreni u pogledu svojih stavova. Duboko u sebi 

oni znaju kako su njihovi postupci neprimjereni, no ne mogu se 
mijenjati bez konkretnih prijedloga. Jedan od problema koje autor 
obrađuje je kako ljubav koju roditelji i djeca osjećaju jedni prema 
drugima pretvoriti u ponašanje puno ljubavi.  

 

Crtice iz knjige: 

Kompetentno dijete! „Kada kažemo da su djeca kompetentna, želim 
reći da nas ona mogu naučiti to što trebamo znati. Daju nam povratne 
informacije i time omogućuju da vratimo izgubljenu kompetenciju te 

nam pomažu da odbacimo neplodne i autodestruktivne obrasce 
ponašanja u kojima nema ljubavi. Potrebno je mnogo više od 
demokratskog razgovora s djecom da bismo od njih učili na taj način. 
Moramo razviti vrstu dijaloga kakav mnogi ljudi nisu u stanju 
uspostaviti čak ni s drugim odraslim ljudima: potreban nam je osobni 
dijalog temeljen na ravnopravnom dostojanstvu.“ 

Djeca surađuju!„Djeca prestaju surađivati zato što su previse i 
predugo surađivalaili zato što im je povrijeđen integritet. Nikada zato 

što ne žele surađivati.(…) Sve teorije kako treba odgajati djecu temelje 
se na različitu tumačenju ovog sukoba: točnije – na shvaćanju da 
djeca ustvari ne žele surađivati, da su asocijalna ili egocentična. Tako 
je dužnost roditelja bila da svoju djecu nauče kako će surađivati, kako 

će se prilagođavati i kako će uzimati u obzir druge. Te su se zadaće 
ispunjavale na različite načine…“ 

 

Knjiga Vas čeka na poveznici!!! Uživajte!!! 

https://kupdf.net/download/jesper-juul-vase-kompetentno-

dijete_58c719ffdc0d605544339040_pdf 
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