
 

 

 

 

 

Center for the Advancement of Noesis 
 

 

 

Με αίσθημα κατανόησης, αλληλεγγύης και ευθύνης απέναντι σε όλες τις οικογένειες χαρισματικών 

ανθρώπων, θέλουμε σήμερα να σας προσφέρουμε τον οδηγό στήριξης χαρισματικών 

παιδιών/εφήβων/νέων ενηλίκων κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, που εξέδωσε το 

NAGC (National Association for Gifted Children). 

Ως επίσημοι συνεργάτες του NAGC, έχουμε την τιμή να είμαστε αυτοί που μεταφράσαμε και 

επιμεληθήκαμε τον συγκεκριμένο οδηγό για το ελληνικό κοινό ανά τον κόσμο. 

Με χαρά, λοιπόν, μοιραζόμαστε μαζί σας χρήσιμες συμβουλές που ελπίζουμε να σας δώσουν δύναμη 

και ουσιαστική καθοδήγηση. Παράλληλα, σας προτρέπουμε να το μοιραστείτε με τη σειρά σας με 

ανθρώπους που θεωρείτε ότι θα βοηθηθούν επίσης. 

Διαδώστε το μήνυμα: Είμαστε μαζί και μαζί μπορούμε! 

#SupportingYourGiftedChildDuringCovid19 

#DanaeDeligeorges #NAGC #CenterPhi #wecan 
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Στηρίζοντας το χαρισματικό σας παιδί  
κατά την πανδημία του Covid-19 

 

Καθώς ο COVID-19 μας αναγκάζει να αντιμετωπίζουμε νέες νόρμες όπως κοινωνική 
αποστασιοποίηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κανόνες ασφαλείας εντός σπιτιού, τα 
χαρισματικά παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένα επίπεδα άγχους, θλίψης, 
έντονων συναισθημάτων και γενικώς συμπεριφορές πέρα από τα συνηθισμένα για τα 
ίδια.  

 

Ξαφνικά το σχολείο έκλεισε. Οι καθημερινές ρουτίνες δυσχεράνθηκαν. Τα μέλη μιας οικογένειας 

μπορεί να είναι λυπημένα, άρρωστα ή φοβισμένα. Η κάλυψη της επικαιρότητας από τα Μ.Μ.Ε. είναι 

διαρκής. Οι κόσμοι των παιδιών μας έχουν γίνει οτιδήποτε εκτός από φυσιολογικοί.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, τα χαρισματικά παιδιά μπορεί να βιώνουν έντονα 

συναισθήματα ή άγχος, ιδίως εάν πρόκειται για παιδιά που αντιδρούν έντονα ή θεωρούνται εξόχως 

χαρισματικά υπό κανονικές συνθήκες. Οι περισσότερες οικογένειες παραμένουν στο σπίτι –πιθανώς 

συγκεντρωμένες γύρω από τις τηλεοράσεις τους ή τα κινητά τους– οπότε είναι πολύ μικρή η 

δυνατότητα για διέξοδο σε όσους έχουν προδιάθεση για συναισθηματική ένταση, άγχος ή έλλειψη 

συγχρονισμού (ασυγχρονικότητα) με το περιβάλλον τους.  

Όσο τα χαρισματικά παιδιά μπορεί σε γνωστικό επίπεδο πραγματικά να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, για κάποια από αυτά, άλλοι 

τομείς ανάπτυξης –όπως οι συναισθηματικές ή κοινωνικές τους δεξιότητες–ενδεχομένως να μην είναι 

τόσο ώριμοι. Μπορεί να εμφανίζουν έντονα αισθήματα όταν φοβούνται για την οικογένειά τους ή όταν 

συνειδητοποιήσουν ότι άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε τροφή, είναι άρρωστοι 

ή/και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαγνωστικά τεστ. Τα συναισθήματα και οι ευαισθησίες τους 

μπορούν γρήγορα να αγκυλωθούν στα χειρότερα δυνατά σενάρια.  

Ωστόσο, οι οικογένειες με χαρισματικά παιδιά και εφήβους μπορούν να διαχειριστούν τις εντάσεις και 

τις ανησυχίες με υγιή τρόπο και να οδηγήσουν όλη την ενέργεια σε δρόμους τέτοιους ώστε να 

στηρίξουν τη θετικότητα εντός τους και στην κοινότητά τους.  

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΗΡΕΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟ ΤΟΝΟ 

Παρά τη δική μας αγωνία, οι γονείς με παιδιά υψηλής αντίληψης και ευαισθησίας πρέπει να 

προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι · είναι σημαντικό να καθησυχάζουμε τα παιδιά και να τους θυμίζουμε 

όλα όσα η οικογένειά τους κάνει για να τα κρατήσει ασφαλή. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσετε 

μία αίσθηση φυσιολογικού στην καθημερινή τους ζωή. Τα παιδιά λαμβάνουν τα παραδείγματα από 
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εμάς –παρατηρώντας προσεκτικά πώς εμείς συμπεριφερόμαστε και αντιδράμε– που καθοδηγούν τις 

δικές τους αντιδράσεις. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα που συνοδεύει την περίοδο του COVID-19 μπορεί 

να είναι μεγάλη πρόκληση για κάποια από τα χαρισματικά παιδιά. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για 

τον ιό ή/και μη λεκτικά αντιδράμε σε αυτόν δύναται να αυξήσει ή να μειώσει την ανησυχία του παιδιού 

μας.   

Οι εντάσεις ενδέχεται επίσης να αυξηθούν όσο ολόκληρη η οικογένεια μαζί μένει σε καραντίνα, οπότε 

είναι ουσιώδες: 

• Να δώσετε έμφαση στην αξία της υπομονής 

• Να κατανοήσετε ότι υποστήριξη -και όχι επίπληξη- είναι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά σας 

• Να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν το άγχος τους 

• Να ανταποκρίνεστε στα αισθήματα των παιδιών, όντας υποστηρικτικοί και όχι επικριτικοί  

• Να περιμένετε ότι το παιδί σας μπορεί να έχει ανάγκη από περισσότερες πράξεις 

επιβεβαίωσης της αγάπης και της στοργής σας · ανταποκριθείτε σε αυτά τα αιτήματα έτσι, 

ώστε να ανακουφίσετε την ανησυχία και να διατηρήσετε το αίσθημα του ασφαλούς δεσμού 

• Δημιουργήστε μία ζώνη χαλάρωσης ή κάποιες «λέξεις-σημάδια» που θα υποδεικνύουν 

υπερβολική φόρτιση 

 

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

Ø Κομμάτι του να διαχειριζόμαστε την ανησυχία είναι η διαχείριση της αβεβαιότητας –που 

φυσικά υπάρχει σε υψηλό βαθμό λόγω του COVID-19. Βρείτε τρόπους να εστιάσετε σε 

πράγματα τα οποία τα παιδιά σας μπορούν να ελέγξουν, ενώ από την άλλη να είστε 

προσεκτικοί (χωρίς όμως να τα αγνοείτε) με όσα δεν μπορούν να ελέγξουν. 

Ø Δεν υπάρχει τέλειος γονιός –κι αυτό ίσως είναι ακόμα πιο αληθινό σε περιόδους κρίσης. Κάντε 

το καλύτερο που μπορείτε και αποδεχθείτε ότι σίγουρα θα γίνουν και λάθη. 

Ø Να είστε αυθεντικοί στα λόγια και τις πράξεις σας –τα παιδιά σας θα αγαπήσουν κάθε γνήσιο 

κομμάτι σας όσο αγαπάτε κι εσείς εκείνα. 

Ø Τελικά, όλοι θα βρούμε κάποιες ισορροπίες… και τα πράγματα θα επιστρέψουν σε μία μορφή 

κανονικότητας.  

 

Υποστήριξη κατά την πανδημία  

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19 

Όσο συζητούν με τα χαρισματικά παιδιά για τον COVID-19, οι γονείς και οι φροντιστές τους θα 

πρέπει: 

• Να είστε σε εγρήγορση ώστε να συλλέγετε ακριβείς πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές 



Center for the Advancement of Noesis 
 

• Να είστε ανοιχτοί για πληροφορίες που λαμβάνετε με κατάλληλους τρόπους που σταδιακά 

αναπτύσσονται 

• Να διορθώνετε φήμες και λανθασμένες ή ψευδείς πληροφορίες που έχουν φτάσει στο παιδί 

σας 

• Συζητήστε για την πιθανότητα ελάχιστων σημαντικών επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών 

• Επιτρέψτε στο παιδί σας να κάνει ερωτήσεις και να εκφράσει τις ανησυχίες του 

• Ξεκινήστε συζητήσεις κάνοντας μία ανοιχτή ερώτηση όπως «Τι θα ήθελες να μάθεις για τον 

COVID-19;» 

 

Δίχως ακριβείς πληροφορίες, κάποια χαρισματικά παιδιά μπορεί να φαντάζονται καταστάσεις  που 

είναι πιο τρομακτικές από την πραγματικότητα. Για μερικά εξαιρετικά ευαίσθητα παιδιά, η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση στα Μ.Μ.Ε. μπορεί να αποτελέσει πηγή επιπλέον ανησυχίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι σημαντικό να βρίσκετε τον χρόνο να συζητάτε το πώς νοιώθει το παιδί σας, καθώς 

και να σκεφθείτε το ενδεχόμενο μείωσης της πρόσβασης στην ενδεχομένως ανησυχητική ενημέρωση.   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ 

Αποφύγετε να υποβαθμίζετε τις ανησυχίες. Για να βοηθήσουν στην ισορροπία των αισθημάτων, είναι 

σημαντικό οι γονείς να μην υποτιμούν την ανησυχία ενός παιδιού. Λέγοντας εκφράσεις όπως «Μην 

ανησυχείς για αυτό» ή «Είσαι παιδί, αυτά είναι προβλήματα των μεγάλων» δεν βοηθάμε ένα 

χαρισματικό παιδί, όπως σημειώνει ο Δρ. Sal Mendaglio, ο οποίος έχει μοιραστεί αντίστοιχες πρακτικές 

συμβουλές στο άρθρο του «Η διαχείριση του Άγχους ξεκινά από το σπίτι» (περιοδικό Parenting for High 

Potential του NAGC). 

 

Χρησιμοποιήστε γνωστικές στρατηγικές σκέψης. Στο βιβλίο του «From Warrior to Worrier: A Guide to 

Conquering Your Fears» (Από Αγωνιστής σε μονίμως Ανήσυχος: Ένας Οδηγός για να κατακτήσετε τους 

φόβους σας), ο Δρ. Dan Peters προτείνει μία προσέγγιση 4 βημάτων στο να βοηθάμε τα παιδιά να 

διαχειρίζονται το άγχος τους: 

• Αναγνώρισε την σκέψη. Παράδειγμα: «Μπορεί κάποιος από την οικογένειά μου να 

αρρωστήσει από τον COVID-19;» 

• Προκάλεσε την σκέψη. «Έχω στοιχεία για να στηρίξω αυτό που σκέφτομαι;»  

• Τροποποίησε την σκέψη. «Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος να νοσήσω είναι πολύ 

χαμηλός αν εφαρμόζω τους κανόνες πρόληψης και υγιεινής. Δείχνουν επίσης ότι η 

πλειοψηφία όσων νοσούν αναρρώνουν πλήρως και επιστρέφουν στην κανονική τους ζωή.» 

• Αντικατάστησε την σκέψη. «Αν η οικογένειά μου κι εγώ εφαρμόζουμε τους κανόνες πρόληψης 

και όσα το κράτος μας έχει ζητήσει να κάνουμε, τότε υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να 

αρρωστήσει κάποιος από την οικογένειά μου.» 
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Εστιάστε στο τι μπορεί να ελέγξει το παιδί σας. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συγκεντρώνονται ας 

πράγματα που μπορούν να ελέγξουν, όπως: 

• Να διατηρούν μία θετική στάση 

• Να διασκεδάζουν –κάνοντας πράγματα που φέρνουν χαρά 

• Να είναι καλοσυνάτα στα μέλη της οικογένειας και τα κατοικίδια 

• Να επικοινωνούν με άλλους μέσω κατάλληλων για την ηλικία τους κοινωνικών δικτύων –

ψηφιακά ραντεβού για παιχνίδι και συνομιλία με φίλους, βιντεοκλήσεις με παππούδες, 

γιαγιάδες και άλλους συγγενείς 

• Να βρίσκουν την ομορφιά ο ένας στον άλλον και στη Φύση, όπως στο περπάτημα, την 

αναρρίχηση και την ποδηλασία, αρκεί όλα να γίνονται ακολουθώντας τους κανόνες κοινωνικής 

αποστασιοποίησης 

 

Ασκήσεις αναπνοής και ευεξίας. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία 

μας όταν το μυαλό και το σώμα μας είναι συνδεδεμένα. Στο σπίτι, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους να μείνουν υγιή εντάσσοντας στην καθημερινότητά τους την άσκηση, ένα τακτικό 

πρόγραμμα ύπνου, τη γιόγκα, τον διαλογισμό και άλλες πρακτικές γαλήνης και ευεξίας. Μπορείτε να 

μοιραστείτε το άρθρο «Stressed Out? Mindfulness Works!», που γράφτηκε αποκλειστικά για παιδιά και 

εφήβους από την καθηγήτρια και συγγραφέα Michele Kane. (Stressed Out? article) 

 

Βρείτε τρόπους για να κάνετε τη διαφορά. Βοηθήστε το παιδί σας να κατευθύνει την ενέργειά του 

συμμετέχοντας σε δράσεις που αφορούν στην κοινότητά σας. Για παράδειγμα: 

• Να γράψει ευχαριστήριες επιστολές σε όσους ανταποκρίνονται πρώτοι στις δράσεις σας. 

• Να οργανώσει μία συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαδικτύου (fundraising)  

• Να κάνει μία χορηγία σε κάποια αποθήκη/κοινωνική τράπεζα τροφίμων 

• Να κάνει ανάγνωση μέσω βιντεοκλήσεων σε μικρότερα παιδιά   

• Να προτείνει σε εφήβους να οργανώσουν και να φιλοξενήσουν διαδικτυακά σόου ή 

διαγωνισμούς ταλέντου ή θεματικά οικογενειακά δείπνα 
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Στηρίζοντας τα χαρισματικά παιδιά  
κατά την πανδημία του Covid-19 & άλλες κρίσεις  

- Ανά ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης - 
 

Σε περιόδους κρίσεων, όπως τώρα με την πανδημία του κορονοϊού, τα παιδιά όλων των ηλικιών 

χρειάζονται πολλή αγάπη και προσοχή από τους γονείς τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να στηρίξουν 

τα παιδιά τους διατηρώντας όσο περισσότερες από τις οικείες ρουτίνες γίνεται, δημιουργώντας νέες 

ρουτίνες όπου είναι απαραίτητο για οργάνωση και άνεση και βοηθώντας τα παιδιά να μιλούν για τα 

συναισθήματά τους.  

Οι γονείς καλό είναι να ανατρέχουν στους πίνακες που ακολουθούν ώστε να αναγνωρίζουν 

συμπεριφορές, κάποιες τυπικές παιδικές αντιδράσεις εν μέσω κρίσης και στρατηγικές ανάλογα με την 

ηλικία. Έχετε πάντα κατά νου ότι πολλά χαρισματικά παιδιά επιδεικνύουν μία «ασυγχρονικότητα», 

εννοώντας ότι μπορεί να βρίσκονται αναπτυξιακά πολύ μπροστά ή, σε μερικές περιπτώσεις, πίσω από 

τους συνομηλίκους τους. Αυτοί οι πίνακες έχουν σχεδιαστεί με βάση τη συμπεριφορά και/ή τις 

αντιδράσεις ενός τυπικού παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με την ανάπτυξη 

του δικού τους χαρισματικού παιδιού. 
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Συμπεριφορά παιδιού Αντίδραση παιδιού  

στην κρίση 
Πώς μπορεί να βοηθήσει ο 

γονιός 

 
 

Προσχολική ηλικία 
3-5 ετών 

Αρχίζει να αντιλαμβάνεται 
τον εαυτό του 
 
Του αρέσει να προσποιείται 
και να παίζει τον μεγάλο 
 
Έχει περιέργεια για τον 
κόσμο  

Φοβάται μήπως μείνει μόνο 
του  
 
Μπορεί να έχει 
πισωγύρισμα στο φαγητό, 
τον ύπνο ή την εκπαίδευση 
τουαλέτας 
 
Μπορεί να αρχίσει ξανά να 
προσκολλάται στους γονείς 
ή να μιλά σαν μωρό 

Η τακτική δομή παρέχει 
πρoβλεψιμότητα 
 
Προσφέρετε κατάλληλη 
προσοχή σε νέες και 
τροποποιημένες ρουτίνες 
 
Κάντε το παιχνίδι 
απόλαυση, περάστε χρόνο 
διασκεδάζοντας, γίνετε 
δημιουργικοί (π.χ. 
προσποιηθείτε ότι είστε σε 
διακοπές ή οργανώστε 
κυνήγια θησαυρού κ.αλ.) 
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Συμπεριφορά παιδιού Αντίδραση παιδιού  
στην κρίση 

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο γονιός 

 
 

 

Νήπια και πρώτες 
τάξεις δημοτικού 

6-8 ετών 

Αρχίζει να κάνει για τον 
εαυτό του 
 
Αρχίζει να κατανοεί 
αισθήματα 
 
Αρχίζει να αναπτύσσει 
φιλίες 
 
Μπορεί να αντεπεξέλθει 
κάποιες ευθύνες 
 
Αρχίζει την ανεξάρτητη 
εξερεύνηση 
 
Θέτει περισσότερα 
ερωτήματα 

Συχνά κλαίει  
ή αποτραβιέται 
 
Θέλει να ικανοποιεί  
και προσπαθεί να είναι καλός 
βοηθός 
 
Μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με 
έλλειψη λέξεων για να εκφράσει 
σύνθετα συναισθήματα 
 
Μπορεί να κάνει  
βήματα προς τα πίσω  
σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης  

Βοηθήστε το παιδί σας να 
αναγνωρίσει και να δώσει όνομα 
σε όσα νοιώθει 
 
Προσφέρετε κατάλληλη προσοχή 
σε νέες και τροποποιημένες 
ρουτίνες, αποσαφηνίστε τους 
κανόνες και δείξτε εκτιμήστε τις 
προσπάθειες του παιδιού σας 
 
Περνάτε προσωπικό χρόνο με κάθε 
παιδί για να επιβεβαιώσετε στο 
καθένα την αξία και την ικανότητά 
του (στο να κάνει πράγματα)  
 
Διευκολύνετε τον χρόνο παιχνιδιού 
για την οικογένεια, την άσκηση 
(γιόγκα, χορό, περιπάτους) και 
ευεξία 
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Συμπεριφορά παιδιού Αντίδραση παιδιού  
στην κρίση 

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο γονιός 

 
 

 

Παιδιά δημοτικού  
9-12 ετών 

Είναι ικανό να μάθει νέες 
ιδέες 
 
Αρχίζει να έχει λογικές 
σκέψεις 
 
Αρχίζει να κατανοεί το 
δίκαιο και να βλέπει άλλες 
προοπτικές 
 
Αρχίζει να κατανοεί τις 
διαφορές μεταξύ σωστού 
και λάθους 

Μπορεί: 
 
Να νοιώσει αδύναμο  
 
Να νοιώσει θυμό για την κατάσταση 
 
Να παραπονιέται για 
πονοκεφάλους/στομαχόπονους 
 
Να έχει προβλήματα με τις εργασίες 
του σχολείου ή τους συμμαθητές του 
 
Να ανησυχεί για την υγεία και την 
ασφάλεια των άλλων 
 
Να έχει ενοχλήσεις στον ύπνο ή/και το 
φαγητό 
 
Να κάνει έρευνα πάνω στον COVID-19 
και άλλες πανδημίες 

Παρέχετε ένα σταθερό πρόγραμμα 
με ξεκάθαρους κανόνες και 
προβλέψιμες συνθήκες 
 
Βοηθήστε το παιδί σας να μιλά για 
τα αισθήματά του και να τα 
αποδέχεται ως φυσιολογικά 
 
Κανονίστε βιντεοκλήσεις με φίλους 
και αγαπημένα πρόσωπα 
 
Ενθαρρύνετε την ανάγνωση 
περιοδικών και βιβλίων 
(επιστημονικής φαντασίας και μη 
βιβλία για προσαρμοστικά άτομα 
που ξεπέρασαν δυσκολίες, 
προκλήσεις και ποικίλες κρίσεις 
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Συμπεριφορά παιδιού Αντίδραση παιδιού  
στην κρίση 

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο γονιός 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έφηβοι  
13-18 ετών 

Αρχίζει να θέλει 
ανεξαρτησία 
 
Αφιερώνει περισσότερο 
χρόνο στους φίλους 
 
Ανατρέχει στην οικογένεια 
για στήριξη 
 
Αρχίζει να επικεντρώνεται 
στο μέλλον 

Μπορεί:  
Να έχει προβλήματα με τις εργασίες του 
σχολείου ή τους συμμαθητές του 
Να απομονώνεται και να νοιώθει  θλιμμένος 
 
Να  θυμώνει  ή να  πληγώνεται  
και  να  επιδιώκει  ανθυγιεινές   συμπεριφορές   
 
Να στεναχωριέται  για   το 
χάσιμο  σχολικού  χρόνου και κοινωνικών 
εκδηλώσεων –φόβος για οριστική απώλειά 
τους 
 
Να ανησυχεί για την υγεία και την ασφάλεια 
των άλλων 
 
Να έχει δυσκολίες στον ύπνο και στο φαγητό 
 
Να φοβάται ότι δεν μπορεί να προσφέρει 
βοήθεια 

Βοηθήστε τους εφήβους να 
μιλήσουν για τα αισθήματά τους 
και ακούστε τυχόν παράπονα 
 
Σεβαστείτε τα συναισθήματά του 
εφήβου σας και να είστε ειλικρινείς 
για τα δικά σας 
Μην επιβαρύνετε τον έφηβο με τις 
αγωνίες σας 
 
Ενθαρρύνετε τις βιντεοκλήσεις με 
τους φίλους του 
 
Δημιουργήστε προγράμματα και 
προσδοκίες με τα ενδιαφέροντά 
του 
 
Ενθαρρύνετε τους εφήβους να 
βρουν τρόπους για να λύσουν 
προβλήματα σε ανάγκες της 
κοινότητάς σας (ακολουθώντας 
πάντα τους κανόνες πρόληψης και 
υγιεινής) 
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Συμπεριφορά παιδιού Αντίδραση παιδιού  
στην κρίση 

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο γονιός 

 
 
 
 
 
 
 

Νέοι 
Απόφοιτοι/ 
Σπουδαστές 
19+ ετών 

Αναζητά ανεξαρτησία 
Θέτει ερωτήματα για το πώς 
γίνονται τα πράγματα 
 
Αισθάνεται αήττητος 
 
Νοιώθει αβοήθητος εξαιτίας 
απρόσμενων αλλαγών σε 
περιστάσεις 

Οργίζεται ή νοιώθει ευάλωτος γρήγορα 
 
Αντιδρά έντονα σε ασήμαντα ερεθίσματα 
 
Έχει αυξημένες συναισθηματικές 
αντιδράσεις 
 
Μπορεί να προκαλέσει την εξουσία και να 
κάνει ανθυγιεινές επιλογές  
 
Φόβος απώλειας (ότι χάνει πράγματα) 
 
Ανησυχεί για την υγεία και την ασφάλεια 
των άλλων 

Συμπάσχετε με τους νέους σας στις 
προκλήσεις τους 
 
Εκφράστε τις ανησυχίες σας σχετικά με 
τις αρνητικές επιλογές και συζητήστε 
υγιεινές εναλλακτικές με ήρεμο τρόπο 
 
Ενισχύστε τις οδηγίες πρόληψης και 
υγιεινής και βοηθήστε τούς νέους να 
επεξεργαστούν το συναίσθημα ότι 
«χάνουν πράγματα» απέναντι στο 
«σωστό να κάνεις σε στιγμές κρίσης για 
το γενικό καλό»  
 
Ενθαρρύνετε τον νέο να 
αποκτήσει  ηγετική φυσιογνωμία και να 
γίνει παράδειγμα για τα νεότερα μέλη 
της οικογένειας ή/και φίλους 
 
Βοηθήστε τους νέους να κρατήσουν 
επαφές με άλλους μέσω βιντεοκλήσεων 
και κοινωνικών δικτύων 

 

 

Πηγή: National Association For Gifted Children (NAGC), https://www.nagc.org. Ακολουθεί το πρωτότυπο 
κείμενο. 



As COVID-19 forces us to face new norms  like
social distancing, remote learning, and shelter-in-
place orders, gifted children may exhibit increased
anxiety, sadness, intense feelings, and out-of-the-
ordinary behavior. 

Stress patience 
Understand that support, not chastising, is what your children need
Help your children recognize and manage their stress
Reflect their feelings, be supportive, and do not judge
Expect that your child may need more affirmations of love and affection; oblige these
requests to alleviate anxiety and maintain secure attachment
Create a chill zone or "signal words" to indicate overload

Despite our own angst, parents of highly perceptive and sensitive children must try to be calm;
it's important to reassure children and remind them of all your family is doing to keep them safe.
It’s also important to maintain a sense of normalcy in their daily lives. Children take their cues
from us— by watching carefully how we behave and react—to guide their reactions. The
increased uncertainty that comes with COVID-19 may be challenging for some gifted children.
The way we talk about and/or non-verbally react to  COVID-19 can increase or decrease our
children's anxiety.

Tensions may also run high when families are quarantined together, so it's essential to:

Supporting Your

GiftedChild During

COVID-19

FOOD FOR THOUGHT

»  Part of managing anxiety is
managing uncertainty—in high
abundance with COVID-19. Find
ways to focus on things your children
can control, while being mindful of
(but not ignoring) those they cannot.

»  There is no such thing as a perfect
parent—perhaps even more true
during a crisis. Do the best you can
and recognize that mistakes will be
made. 

» Be genuine in your words and
actions—your kids will love you
every bit as much as you love them. 

» Eventually, we will all find some
equilibrium…and things will return
to some sense of normal.

www.nagc.org

SET A CALM, REASSURING TONE

School is suddenly shut. Routines are disrupted. Family members may be sad, sick, or scared.
Media coverage is continuous. Our children's worlds have become anything but normal.

During this world pandemic, gifted children may experience intense emotions or anxiety,
especially if they react intensely or are considered twice-exceptional under normal
circumstances. Most families are at home—perhaps huddled around their TVs or
smartphones—so there is little escape for those  with a predisposition for asynchrony,
emotional intensity, or anxiety. 

While gifted children may cognitively process information about COVID-19, it’s important to
remember that, for some, other areas of development—such as their emotional or social
skills—may not be as mature. They may exhibit intense feelings when fearing for their own
family, or when realizing others have difficulty getting food, may be sick, and/or can't get
tested. Emotions and sensitivities can quickly spiral to worst-case scenarios.  

However, families with gifted children and teens can manage intensities and anxieties in a
healthy way, and channel energies to support positivity in themselves and in the community.

»  Read:   CDC Guidelines for
Discussing COVID-19 with Children

 »  Browse: Center for Healthy Minds
COVID-19 Well-Being Toolkit



1331 H Street, Suite 1001
Washington, DC 20005
202-785-4268
www.nagc.org
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Support DuringCOVID-19

FOR MORE INFO
Web
Child Trends—Resources for Supporting 
Children's Emotional Well-Being During 
the COVID-19 Pandemic

Healthy Minds—tryhealthyminds.org

National Association of School 
Psychologists—Helping Children Cope 
with Changes Resulting from COVID-19

Yale Center for Emotional Health—
Suggests using the "RULER" strategy to 
help children manage emotions

Apps
For kids, found on your App Store:

Calm

DreamyKid

Headspace: Guided Meditation &  
Mindfulness

Insight Timer

Mindful Powers

Relax Melodies

Super Stretch Yoga

Be vigilant about gathering accurate information from reliable sources
Be open with information you have in developmentally appropriate ways (See  pages 3-4)
Correct rumors or false information your child has received
Talk about the likelihood of minimal significant adverse health effects for children 
Allow your child to openly ask questions and express their concerns
Begin conversations by asking an open-ended question like, “What do you want to know
about COVID-19?”

In talking with gifted children about COVID-19, parents and caregivers should:

©2020 National Association for Gifted Children
Authored by Edward R. Amend, Psy.D., Jessica Koehler, Ph.D., Megan Parker Peters, Ph.D., Michele Joerg, M.S.Ed., and Kathleen Nilles, M.A.

DISCUSSING COVID-19 

Avoid Minimizing Concerns. To help regulate emotions, it is important that parents avoid
minimizing a child’s worries. Saying things like, “Don't worry about that,” or “You’re a child, these are
adult problems,” will not help a gifted child, according to Sal Mendaglio, Ph.D. He offers other
practical tips in the Parenting for High Potential article, "Management of Anxiety Begins at Home."  

Use Cognitive (Thinking) Strategies. In his book From Warrior to Worrier: A Guide to Conquering
Your Fears, Dan Peters, Ph.D., suggests a 4-step approach in helping children manage anxiety:

Without accurate information, some gifted children may imagine situations that are more
frightening than reality. For some highly sensitive children, repeated exposure to the media
may be anxiety-provoking. In these situations, it’s important to take time to discuss your child’s
feelings and consider limiting access to potentially upsetting news coverage.

TECHNIQUES TO MANAGE ANXIETY

Keeping a positive attitude
Having fun—doing things that bring joy
Being kind to family members and pets
Connecting with others via age-appropriate social media—virtual playdates and hangouts with
friends; FaceTime with grandparents and other relatives
Finding beauty in each other and nature, such as walking, hiking, and biking (while adhering

Write thank you letters to first responders
Organize online fundraisers 
Donate to a food pantry
Read aloud via video chat to younger children
Make cards/draw pictures for neighborhood elderly or shut-ins
Ask teens to organize and host virtual talent shows or themed family dinners

Focus on What Your Child Can Control.  Encourage your children to focus on things they can
control, such as:

  to social distancing guidelines)

Mindfulness & Breathing Exercises. Studies have shown significant health benefits when mind
and body are connected. At home, parents can help their children stay healthy by incorporating
daily exercise,  regular sleep schedules, yoga, meditation, and other mindfulness practices. Share
Stressed Out? Mindfulness Works! written exclusively for teens and tweens by Michele Kane, Ed.D.

Find Ways to Make A Difference. Help your child channel their energies by getting involved
within your community:

Look for other Timely Information for Parents (TIP) Sheets on various topics for nurturing gifted children at bit.ly/NAGC_TIP.

Identify the thought.  Example: "Will someone in my family get sick from COVID-19?" 
Challenge the thought. "Do I have evidence to support what I'm thinking?" 
Modify the thought.  "Data shows that the risk of getting sick is low if I practice CDC
guidelines. Data also shows that the majority of people who get COVID-19 recover fully and
return to their normal lives."
Replace the thought. "If my family and I follow CDC guidelines and what the government is
asking us to do, there is a low chance that someone in my family will get sick."



Supporting Gifted Children During COVID-19 & Other Crises
By Developmental Stage

S A A  S t r e n g t h s

S A A  S t r e n g t h s

S u g g e s t i o n s

S u g g e s t i o n s

Framework courtesy of Edward R. Amend, Psy.D.
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feel powerless
feel anger about the situation
complain about headaches/
stomachaches
have trouble with schoolwork or
classmates
worry about others’ health & safety
have sleeping & eating disturbances
do research about COVID-19 &
pandemics

May:

 

Able to learn new ideas
 
Begins to have logical thoughts
 
Begins to understand fairness & see
other perspectives
 
Begins to understand differences
between right & wrong
 

Provide a consistent schedule with clear rules &
predictability
 
Help your child talk about feelings & normalize
those feelings
 
Arrange for video chats with friends & loved ones
 
Encourage journaling & bibliotherapy (reading
fiction/non-fiction books about resilient individuals
who have overcome hardship, challenge, & crisis)

Ch i ld 's  Behav io r How  Parent  Can  He lpCh i ld 's  React ion  to  Cr i s i s

How  Parent  Can  He lp

Begins to be own person
 
Likes to pretend & play grown up
 
Curious about the world
 
Begins to explore while staying close 
to parent

Ch i ld 's  React ion  to  Cr i s i sCh i ld 's  Behav io r
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R e s p o n s e

During times of crisis, such as dealing with the coronavirus pandemic, children of all ages need lots of love and attention from their parents. Parents can also
support their children by keeping as many familiar routines as possible, creating new routines where necessary for structure and comfort, and helping children talk
about their feelings.
 
Parents should refer to these tables to assist in identifying behaviors, a typical child's reactions to crisis, and age-appropriate strategies. Keep in mind that many
gifted children exhibit asynchrony, meaning they may be developmentally farther ahead or, in some situations, lagging behind their age mates.This chart was
compiled based on an average child's behavior and/or reactions. Parents should adapt based on their own gifted's child's development.

Structure provides predictability
 
Provide appropriate notice of new & changing
routines 
 
Make playtime fun, spend time having fun, & be
creative (e.g., indoor scavenger hunts, "pretend"
vacations, etc.)
 

Afraid of being left alone
 
May have a setback eating, sleeping, or
toilet training
 
May revert to clinging or baby talk
 
May become aggressive or give in easily to
appease others and decrease conflict
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Begins to do for self
 
Starts to understand feelings
 
Begins to develop friendships
 
Can handle some responsibility
 
Begins independent exploration 
 
Asks more questions
 

Often cries or withdraws
 
Wants to please & tries to be a good helper
 
May act out for lack of words to express 
complex emotions
 
May regress in self-help skills

Help your child to identify & label feelings
 
Provide appropriate notice of new routines,
clarify rules, & appreciate your child's efforts
 
Spend 1-1 time to reassure of their worth &
competence (ability to do things)
 
Facilitate family playtime, exercise (yoga,
indoor dance parties, walks), & mindfulness 
 

©2020 National Association for Gifted Children
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S u g g e s t i o n s
How  Parent  Can  He lp

Begins to want independence
 
Spends greater amount of time with friends
 
Looks to family for support
 
Begins to focus on future

Ch i ld 's  React ion  to  Cr i s i sCh i ld 's  Behav io r
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Help teen talk about feelings & listen to complaints
 
Respect teen’s feelings & be honest about yours 
 
Do not burden a teen with your anxieties
 
Encourage video chat with peers
 
Create schedules & expectations with their input
 
Be sure to check in with their mental health
 
Encourage them to find ways to problem-solve
community needs (while practicing CDC guidelines)
 
 
 

have trouble with schoolwork or
classmates
withdraw & become depressed
become angry or hurt & pursue unhealthy
behaviors
grieve over loss of school time, social
events—fear of missing out
worry about others’ health & safety 
have sleep & eating disturbances
fret over inability to help

May:

Ch i ld 's  Behav io r How  Parent  Can  He lpCh i ld 's  React ion  to  Cr i s i s
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+

 

Quick to become angry or emotional
 
Big reactions to small stressors
 
Increased emotional response
 
May challenge authority & make
unhealthy choices
 
Fear of missing out
 
Worries about others’ health & safety

Empathize with the challenges
 
Raise concerns about poor choices & discuss
healthy alternatives in a gentle way
 
Reinforce CDC guidelines and help them process
their feelings of missing out vs. the "right thing to
do" in times of crisis for the greater good
 
Encourage them to be a leader and serve as a
positive example for younger family members
and/or friends 
 
Help them stay connected with others through
video chats or social media

Seeks independence
 
Questions how things are done
 
Feels invincible
 
Feels helpless due to unexpected change
in circumstances

Supporting Gifted Children During COVID-19 & Other Crises
By Developmental Stage

S A S t r e n g t h s
(Continued)
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