
Razlike med vrstami vzgoje 
Odlomek iz knjige Vzgoja kot drevo v zdravi rasti avtorice Zinke Ručigaj  
Pri strogi ali represivni vzgoji starši vzgajajo s prepovedmi in zapovedmi. Poudarjajo, kar jim ni všeč, v otroku iščejo napake. Vzgajajo ga z ustrahovanjem, zato je v otroku veliko strahov. Seznanjajo ga s tem, kar dela slabo, ga kritizirajo in obsojajo. Ne sporočijo mu, kako lahko dela, da bodo z njim zadovoljni. Pogosto vzgajajo z nasiljem in kaznijo v psihični ali fizični obliki.  Bolj miren in vodljiv otrok se popolnoma podredi staršem in se vedno ravna po zahtevah staršev. Bolj živahen in uporen otrok pa se največkrat upira, zaradi njegove upornosti so starši pri vzgoji še bolj strogi, še več je kritike in kazni. S strogo vzgojo otroku privzgojijo slabo samopodobo, otrok spoznava, kakšne so njegove napake in česa ne zmore. V otroku se ustvarja nezadovoljstvo do življenja.   
Pri popustljivi ali permisivni vzgoji starši dovolijo otroku, da o vsem odloča sam. Starši se prilagajajo otroku in njegovim zahtevam. Vse, kar otrok naredi, je dobro in prav, tudi takrat, ko s tem škoduje sebi ali drugemu. Starši ga ne vodijo in ne usmerjajo. Vsi v otrokovi okolici se morajo prilagajati njegovim zahtevam, zato postaja razvajen. Ko odrašča, starši pogosto postajajo z njim nezadovoljni, zato ga pričnejo kritizirati. S popustljivim načinom vzgoje otroku privzgojijo navado, da išče zadovoljstvo in užitke, upošteva samo sebe in svoje potrebe, ne upošteva potreb drugih. Če svojih želja ne more zadovoljiti drugače, prične uporabljati silo.  Zaradi načina vzgoje pri popustljivi vzgoji največkrat prihaja do nezadovoljstva staršev. Če se popustljivosti pridruži kritika, so nezadovoljni oboji.   
Pri vzpodbudni vzgoji otroka vzgajamo s pohvalo in vzpodbudo, poiščemo, kar je dobrega v otroku, to je tisto, kar nam je pri njem všeč. Poudarjamo tisto, kar želimo, da se pri otroku razvija. Seznanjamo ga z vrednotami, ki so nam pomembne, in mu le-te privzgojimo. Usmerjamo in vodimo ga s postavljanjem meja. Seznanimo ga s tistim, kar želimo, da sprejme, da se nauči. Kadar se otrok vede neprimerno, mu povemo, da nam to ni všeč, potem pa mu sporočimo, kaj nam je všeč, kako lahko naredi boljše. Z vzpodbudno vzgojo mu privzgojimo dobro samopodobo, otrok spoznava, kakšne so njegove sposobnosti, kaj zmore. Pri vzpodbudni vzgoji so med otrokom in starši odnosi dobri, zato smo zadovoljni oboji.   


