Primerjava: vzgoja nekoč in danes
NEKOČ:
DANES:
vzgoja enostavnejša, jasna pravila in dolžnosti,
(»razvajenost celotne družbe«  »razvajen otrok«)
spoštovanje, poslušnost, pridnost, delovnost,
vzgoja ni enostavna, ni jasnih pravil in dolžnosti,
marljivost
drugačne vrednote (biti najboljši, najlepši, najbolj
uspešen), preveč obveznosti, nenehno hitenje,
družina skupaj preživi premalo časa
V današnjem času je v družini velikokrat center dogajanja otrok (tj. prvi znak razvajanja). Vse se vrti okrog
njega in se mu ugodi v večini njegovih želja in potreb. Posledično se zato premalokrat sooči s problemom,
izzivom in s svojo nalogo, redko doživlja stisko, ga obvarujemo pred negativnimi izkušnjami, da na bo
doživljal neprijetnih občutkov (npr. žalost, jeza…). Namreč v vsakdanjiku pogosto preveč hitimo in v želji po
najboljšem otroku strežemo in otrok je navajen, da namesto njega naredimo obveznosti in opravila
(oblačenje, hranjenje, pospravljanje igrač…). S tem pa ga prikrajšamo za njemu lastne izkušnje.
Spomnimo se: Cilj vzgoje je otroka pripraviti na samostojnost v življenju.
Kako naj bo otrok samostojen, če pa mu ne damo možnosti, da naredi sam?
Pogosto odrasli otroku dajemo preveč nasvetov. Namesto nasvetov otroka raje vprašajmo kaj narediti v
določeni situaciji. Tako bomo spodbujali razvoj možganov in mišljenja.
Prilagoditev naj bo le toliko, da bo otrok lahko čim bolj samostojen pri opravilu ali nalogi.
Otroci morajo začutiti svoje primarne potrebe in svoje telo (lakota, žeja, utrujenost). S tem, ko odrasli
posegamo v to, otrok izgubi občutek za svoje potrebe.
Otrok se navadi etikete, ki jo dobi od odraslih (npr. je plašen, je živahen, je priden….), in se vede v skladu s
tem. Tako pa utrjuje svoj vedenjski vzorec do odraslosti.
Razvajen otrok se nauči manipuliranja in želi takojšen učinek, kar pa ne pripomore k razvoju samostojnosti.
Delovne navade in vrednote otroku privzgajamo v predšolski dobi.
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