
 קפיצה מעולם הגמגום לעולם הדיבור השוטף       בס"ד

 סדנת גמגום

 תכנית הסדנא:

 מבוא:

הטיפול בגמגום הוא אחד הטיפולים המלחיצים ביותר אצל הקלינאי/ת תקשורת, משום שגם המטפל 

, הבעיה, במקום להכיר בה פתרוןבזמן קצר. מחפשים את  יידיותוגם המטופל מקווים לתוצאות מ

 עמה ולמצוא דרכים לשפר את המצב, על מנת לקבל את התוצאה היעילה.להתמודד 

לטפל בעזרת המחשבה בצד שנה בטיפול בגמגום הגעתי למסקנה שצריך  30ניסיון של לאחר 

  .המנטליו

 ותכנון מחודש של הדיבור.כך נקבל שינוי בהרגלים 

 ל והמטופל.בצורך בקיום חוזה בין המטפהסדנא גם תתמקד בחשיבות הגישה לטיפול, 

 מטרת הקורס: 

 הכרת השיטה כיצד לטפל בגמגום בצורה יותר רחבה עם מקסימום של הצלחה.

 הסדנא תיערך בתאריכים:

28/6 

5/7 

8/7 

 18:30-14:00בין השעות: 

 ליום. ₪ 300-עלות הסדנה

 שיקזזו מהסכום המלא. ₪ 200להרשמה יש לשלם מקדמה של  

 תכנית בסדנא:

 יום א. 

 14:00-15:30 -מ

  היכרות כיצד נולדה השיטהorthoemotion 

 וכיצד מתייחסים לגמגום ולטיפולו.

 .מציאות, הבנה, שיטה, תכנון חיובי 

 .התייחסות  ועבודה ישירה עם המח 

 מקרים.  סיפורי 



 

 14:00-14:30 -מ

 - .זיהוי רגשות ורגישות 

 "רואים" אותו.וכיצד הגמגום איך "שומעים" אותו  -

 הגמגום חיפוש הסיבה ומהו סודו. הגיע מהיכן -

 לדיבור המגמגם. השוטףמהדיבור  -

 :17:30-17:45 -מ הפסקה 

 17:45-18:30 -מ 

 - .צמצום הפחדים וחוסר ביטחון מול לחץ תקשורתי 

 הסיבוכים שיש והתנהגויות שליליות בדיבור המגמגם. -

 גמגום קומיקס וצחוקים. -

 סביב הגמגום. -

 יום ב.

 14:00-14:30 -מ

 ביום א. שאלות וחזרה מהירה על הנלמד 

  14:30-17:30 -מ 

 ההערכה וטיפול ראשוני לעידוד המטופל. -

 הדרכת הורים. -

 .טיפול בילד -

 שינוי אורח הדיבור וההרגלים.

 בין המשתתפים.יישום הנלמד  -

 עדות ועבודה עם המטופלים. -

  :17:30-17:45 -מהפסקה 

 17:45-18:30 -מ 

 מיוחדים.טיפולים מיוחדים למקרים  -

 שאלות. -

 יום ג.

 14:00-14:30 -מ

 חזרה ושאלות על הנלמד.-

 14:30-17:00 -מ

 טיפול לנער ולמבוגר. -

 פל.וראשוני לעידוד המטהערכה וטיפול  -

 טיפול במטופל. -

 שינוי ופקודה חדשה באורח הדיבור הרגשות וההרגלים.  

 .יישום הנלמד בין המשתתפים-

 ועבודה עם המטופלים. יותעדו -



 

 עוד בהמשך הסדנא:

 .יישום המיומנויות המאפשרות למטופל לשלוט בדיבורו 

 .טרנספר והחזקה ונטרול 

 שימוש בסוגי טיפול שונים מסייעים להצלחה. 

 .הצגת מטופלים של רחל מבוגר וילד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה ובהצלחה 

 רחל חזן


