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Inteligentni, czasem wybitni w wąskiej dziedzinie, obarczeni „dziwnymi” zachowaniami. Mają możliwość bycia geniuszami, ale często bez  pomocy innych nie poradzą sobie nawet  z prostymi zadaniami codzienności.

            


Zespół Aspergera zdiagnozowany został jako całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu obejmujące przede wszystkim:

-niewłaściwe interakcje społeczne
-problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną
-bardzo szczególne zainteresowania
-powtarzające się rytuały, schematyczne zachowanie się, brak elastyczności

Uczniowie z ZA w szkole zwykle są  widziani przez swych rówieśników jako ekscentrycy  i dziwacy . Nie nawiązują relacji z innymi, łatwo się dekoncentrują, skupiając uwagę na nieistotnych szczegółach, mają problem z pracą w zespole, reagują lękiem na zwyczajne szkolne sytuacje, mają skłonności do zamykania się
 w swoim wewnętrznym świecie. Łatwość zapamiętywania szczegółów - dat, faktów historycznych, a także często wybitne zdolności matematyczne, powiązane
 z bogatym słownictwem i pedantycznym stylem wypowiedzi mogą dać fałszywe wrażenie, że uczeń świetnie rozumie treści nauczania.  Niezgrabne, mające duże trudności z koordynacją ruchową, potrzebują więcej czasu na czynności manualne.  Często naiwne w relacjach, mają trudności z rozumieniem  metafor, dowcipów, niuansów językowych. Często mało wrażliwe i pozbawione taktu, źle odczytują sytuacje społeczne. Mają wyraźny problem ze stosowaniem obowiązujących norm. Szkoła dla nich bywa pasmem lęków, porażek, narastającym poczuciem wyobcowania. Takie dzieci nie wyrastają z tego zaburzenia i stają się młodymi ludźmi, a potem dorosłymi z Zespołem Aspergera

Uczniowie z ZA chcą się zaprzyjaźniać, należeć do grupy, ale nie potrafią tego celu zrealizować. Ciągłe porażki społeczne wzmacniają poczucie niezrozumienia świata,  niskie poczucie wartości, a to powoduje narastanie problemu. Taki uczeń często staje się wybuchowy, odmawia współpracy, popada w stany depresyjne. Ratunkiem bywają osiągnięcia intelektualne, które mogą być naprawdę znaczące, mimo stałych problemów ze zrozumieniem języka metafor i pojęć abstrakcyjnych. Może to być 
w końcu skuteczna droga do kontaktów koleżeńskich z osobami przejawiającymi podobne zainteresowania. Mają one jednak charakter dość powierzchowny, ograniczony do sfery intelektualnej.

Osoby dotknięte Zespołem Aspergera wymagają pomocy rodziny, ale przede wszystkim szkoły, aby mogły osiągnąć sukces na miarę swoich uzdolnień. Otoczone właściwą opieką mogą stać się znaczącymi specjalistami w swojej dziedzinie. Konieczne jest jednak stałe podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat Zespołu Aspergera. Wtedy ich odmienność sensoryczna  i intelektualna będzie wzbogacać społeczeństwo, bo mają zadatki na geniuszy, trzeba ich tylko „obudzić”, 
a to jest zdecydowanie największym wyzwaniem dla nauczycieli.


