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Wsparcie edukacyjne studentóW 
z zespołem AspergerA

O zespole Aspergera (ZA) często mówi się, że to łagodniejsza forma autyzmu. Specyfika funkcjonowa-
nia osób z zespołem Aspergera przejawia się w różnych sferach: 

•	 Interakcji	społecznych – trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z innymi ludź-
mi, z nawiązywaniem rozmowy i umiejętnym jej podtrzymywaniem; problemy z rozpoznawaniem 
uczuć innych, nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne;

•	 Komunikacji	niewerbalnej –niewłaściwy (ograniczony lub nadmierny) kontakt wzrokowy, trudno-
ści w sferze rozpoznawania mimiki i gestów innych, niewłaściwe ich używanie. 

•	 Mowy – trudności w rozumieniu zwrotów idiomatycznych, sarkazmu, ironii, przenośni i pojęć abs-
trakcyjnych; specyficzny tembr głosu: monotonny, śpiewający, pozbawiony intonacji; używanie 
zwrotów w sposób powtarzalny i stereotypowy. 

•	 Silnych	i ograniczonych	zainteresowań – specyficzne, ograniczone do jednej dziedziny zainte-
resowania, mogące czasem dezorganizować funkcjonowanie i realizację codziennych obowiązków 
i powinności.

•	 Rytuałów – czynności powtarzanych i wykonywanych zawsze w ten sam sposób w tych samych 
miejscach lub sytuacjach (nieplanowane wydarzenia lub zmiana planów mogą wpłynąć negatyw-
nie na samopoczucie tych osób).

•	 Sprawności	fizycznej – trudności w koordynacji ruchowej, czynnościach manualnych. 

Powyższe trudności przejawiają się w różnych obszarach (nie zawsze we wszystkich), nasilają się lub 
słabną, w zależności od wieku, środowiska, w jakim przebywa osoba z zespołem Aspergera oraz rodza-
ju wsparcia, jakie otrzymuje.

Warto pamiętać, że osoby z zespołem Aspergera cechuje trudność w akceptowaniu zmian i elastycz-
ności myślenia, natomiast nie	zachodzi	u nich	opóźnienie	zdolności	językowych,	poznawczych	
lub	 rozwoju	właściwej	dla	wieku	 samodzielności,	 zachowań	przystosowawczych	 (innych	niż	
stosunki	społeczne)	oraz	zainteresowania	otoczeniem.	

 

Występujące trudności:
W procesie studiowania najwięcej trudności osobom z zespołem Aspergera sprawiać mogą:
•	 odnajdywanie się w sytuacjach społecznych, podejmowanie interakcji społecznych np. podczas 

pracy w grupie;
•	 adaptowanie się do nowych warunków i miejsc, nieznanych sytuacji, towarzystwa obcych osób;
•	 przyswajanie werbalnych instrukcji i ustaleń;
•	 konieczność pracy w warunkach, gdzie panuje gwar, ostre światło i/lub inne elementy rozpraszają-

ce (np. podczas zajęć w laboratoriach);
•	 mylenie zagadnień istotnych z nieistotnymi oraz nadmierne skupienie na detalach;
•	 słabe zdolności organizacyjne;

strAtegie WspArciA edukAcyjnego
Adaptacje zajęć i egzaminów powinny być ustalane indywidualnie ze studentem, z uwzględnieniem 
trudności wynikających ze specyfiki problemów zdrowotnych. Osoby z zespołem Aspergera mogą po-
trzebować:

•	 Dłuższego czasu na wdrożenie się w funkcjonowanie w nowej sytuacji, w plan i organizację zajęć.
•	 Wsparcia w orientacji w terenie (np. map z trasami przejścia między budynkami).
•	 Stałego i w miarę statycznego miejsca oraz stanowiska pracy z ograniczoną ilością bodźców w po-

staci hałasu czy ostrego światła.
•	 Przekazywania jasnych i precyzyjnych instrukcji oraz poleceń do wykonywanych zadań (np. w for-

mie drukowanej).
•	 Otrzymywania pisemnych streszczeń (konspektów lub prezentacji multimedialnych) z najważniej-

szymi zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.
•	 Listy z zadaniami do wykonania.
•	 Umożliwienia nagrywania treści zajęć na dyktafon.
•	 W niektórych sytuacjach umożliwienia kontaktu w formie elektronicznej, komunikacja tą drogą bę-

dzie bardziej czytelna i zrozumiała.
•	 W sytuacjach wskazanych zapewnienia regularnych przerw.
•	 Podziału materiału do zaliczenia na części, wyznaczania partii do nauki, systematycznego powta-

rzania wiadomości.
•	 Wydłużenia czasu na odpowiedź i słownej zachęty do niej (może ona obniżyć lęk studenta).
•	 Motywowania do wysiłku oraz wsparcia w podjętych działaniach.

W pracy z osobami z zespołem Aspergera warto opierać się na ich potencjale i zdolnościach. Studenci 
ci często mają wyjątkowo dobrą pamięć, lubią szczegółowo badać wąskie obszary wiedzy, potrafią być 
silnie zmotywowani, niezależni i kreatywni.
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