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Webový portál DRUHÁ NOHA vytvořila společnost Scio především proto, aby upozornila na opomíjenou 
oblast měkkých dovedností a na jejich důležitost pro život. Jedná se hlavně o dovednosti, díky kterým 
si děti dokážou poradit v problémových situacích, dovedou spolupracovat a pracovat s pocity svými 
i druhých lidí. Tyto dovednosti se dají rozvíjet stejně dobře jako jakékoliv jiné a navíc jejich trénink může 
být pro děti zábavou, když se ví, jak na to.

Ve škole se dětí učí znalostem a vědomostem, jejich důležitost je nezpochybnitelná. Pro jejich budouc-
nost ale samy o sobě nemusí stačit. Pomyslnou první nohou je naše vzdělání a znalosti. Tou druhou jsou 
právě dovednosti. Doplňují tu první, střídají se s ní a pomáhají nám rychleji a pohodlně chodit. 

Není pravda, že někdo se prostě narodí jako ne-tvořivý člověk nebo špatný komunikátor. Ano, každý 
k tomu má jiné vlohy, ale každý se v dovednostech může zlepšit, když je trénuje. Každý z nás denně 
zažívá situace, kdy musí jednat s druhými lidmi či řešit nějaký problém. V takových chvílích nám většinou 
nepomohou znalosti, ale právě dovednosti komunikace či spolupráce.

Stovky rozvojových aktivit, které DRUHÁ NOHA nabízí, pracují s herními prvky, moderními technologiemi 
a jsou zábavné. Na jejich vzniku se podíleli psychologové a učitelé, testovali je samotní rodiče s dětmi. 
Počítačové prostředí, ve kterém trénink převážně probíhá, je sice svým způsobem limitující, věříme však, 
že je pro děti přirozenější a více motivační. Vybrané dovednosti jsme spolu s týmem odborníků vnitřně 
rozčlenili na oblasti, které mohou děti procvičovat jednotlivě. Pilovat a skládat je dohromady pak dopo-
ručujeme při jakékoliv interakci v běžném životě.

Od spuštění webu DRUHÁ NOHA nabízí k rozvoji dovednosti KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE a SEBEŘÍZENÍ, 
začátkem listopadu pak přibude ještě ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ a v prosinci TVOŘIVOST. Tyto dovednosti sice 
nejsou vyčerpávající, dobře ale reprezentují oblasti, které v životě pomáhají každému z nás a které jsou 
často akcentovány v odborné literatuře i v zahraničních vzdělávacích systémech.

DRUHÁ NOHA má smysl. Protože tomu i my ve Scio opravdu věříme, nabízíme všechny aktivity zdarma 
dostupné na webu www.druhanoha.cz k volnému využití pro děti, rodiče, ale klidně i školy, výchovné 
poradce nebo jiné vzdělávací instituce.

POSTAVTE SE I NA DRUHOU NOHU A ZAČNĚTE S ROZVOJEM KLIDNĚ HNED.

WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, 
KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ 
PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.



www.druhanoha.cz

CO VŠE NA WEBU DRUHÁ NOHA NAJDETE
DIAGNOSTICKÁ ČÁST 
Skládá se ze souboru orientačních testů a slouží k tomu, aby děti a rodiče zjistili, kterou oblast doved-
ností pro dítě vybrat k procvičování. Vyplnění testů není podmínkou tréninku dovedností, ale pomáhá jej 
rozvrhnout a přizpůsobit dítěti.

Pro každou dovednost jsou zde připraveny vždy tři různé testy, všechny jsou tzv. adaptivní, což znamená, 
že se počet i druh otázek přizpůsobuje předchozím odpovědím. Je tak možné přesněji ohodnotit danou 
dovednost hlavně v souvislosti s věkem dítěte. 

Jeden z testů je vždy určen k vyplnění rodičům, jeden dítěti a jeden vyplňuje dítě spolu s rodičem. Tento 
typ testu se unikátní formou snaží snížit typické nevýhody testů, které vyhodnocuje počítač, a zároveň 
umožňuje rodičům a dětem spolupracovat, něco se o sobě vzájemně dozvědět a třeba se i pobavit.

ROZVOJOVÁ ČÁST 
Stěžejní část portálu, ve které najdete stovky aktivit uzpůsobených na míru věku dětí. Některé vyžadují 
spolupráci s dalším člověkem, většinu však může dítě plnit samo. 

Výsledkem části aktivit je výstup (např. tabulka, fotka, video, příběh), který dítě může vložit do sdílené 
galerie a porovnat svůj výsledek s ostatními dětmi. Tato nenásilná zpětná vazba dětem umožňuje po-
hlédnout na širší souvislosti a uvědomit si, že jiné děti stejnou aktivitu mohou řešit jinak. 

Posuzovat, kdo ji zvládl nejlépe, není úkolem tohoto webu. Proto interpretaci necháváme na rodičích 
a dětech a věříme, že každá aktivita, kterou dítě projde, je pro něj přínosem, a� už je výstup jakýkoliv.

 

SEKCE DOPORUČUJEME 
Tato část je jakýmsi rozcestníkem pro děti a rodiče, kde dále hledat inspiraci k rozvoji dovedností. Ob-
sahuje informace o doporučených knihách, které se vybraným dovednostem věnují, o deskových či PC 
hrách, které dovednosti rozvíjejí. Najdete zde také zajímavé videopřednášky z konferencí, ale i vtipná 
videa, která se dovednostem věnují.

ÚLOHY Z REÁLNÉHO ŽIVOTA 
Nápadník obsahující náměty pro rodiče, kteří by chtěli projevy dovedností pozorovat „za plného pro-
vozu“. Jsou zde popsány běžné nebo lehce zaranžované situace, ve kterých si rodiče mohou na živo 
vyzkoušet, jak dítě zvládá dovednosti ve svém životě opravdu využívat.

Rodiče zde pak najdou kromě seznamu věcí, které u dětí sledovat, na které se zaměřit, také doporučení 
do budoucna, jak dítěti pomoci dovedností lépe využívat. 








