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LEZINGEN EN INITIATIE VLAAMSE
GEBARENTAAL EN DOVENCULTUUR
U wilt de doven en de dovengemeenschap
beter leren kennen?
• Lezing Vlaamse Gebarentaal en
Dovencultuur voor scholen,
organisaties en bedrijven
• Initiatie Vlaamse Gebarentaal

V.U. Pascal Mollet, Stropkaai 38, 9000 Gent

Fevlado-Diversus ontvangt regelmatig vragen van scholen, organisaties en bedrijven naar vorming op maat over
Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Dovencultuur. Ook vraagt
men hierbij om meer informatie over communicatie met
doven en slechthorenden.
Om aan deze vraag te voldoen bieden wij vorming aan
voor medewerkers van deze scholen, organisaties en
bedrijven. De basisduur van de vorming is 2 uren, maar
dit kan in overleg worden uitgebreid of ingekort. Een
uitgebreide kennismaking in een studiedag is eveneens
mogelijk. De lezing wordt steeds gegeven door een dove
docent met een tolk Vlaamse Gebarentaal.
Wij bieden ook een initiatie Vlaamse Gebarentaal in 5
halve dagen aan.
Voor wie?
Voor horende mensen die niets afweten van Dovencultuur
en/of Vlaamse Gebarentaal, voor organisaties die moeite
hebben met de communicatie met een dove collega, voor
organisaties die regelmatig dove mensen over de vloer
krijgen en niet weten hoe ze dit moeten aanpakken,… Wij
leggen uit hoe u het best kan omgaan met dove collega’s
of bezoekers en u krijgt communicatietips. De Vlaamse
Gebarentaal is een visuele, ruimtelijke taal, u leert al
doende nieuwe gebaren en de grammatica van VGT. In
het deel Dovencultuur geven we meer uitleg over de leefwereld van de doven en de dovengemeenschap.
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LEZING
Inhoud van de vorming
van 2 uren:
• Inleiding en kennismaking
Dovencultuur:
- Korte geschiedenis
- Wat is dovencultuur?
• Workshop VGT:
-  Algemene info over VGT
- Algemene misverstanden
over VGT
- Workshop
• Vragenronde
• Evaluatie

STUDIEDAG
Het is ook mogelijk om
de vorming te organiseren in de vorm van een
studiedag, met workshops
en een aantal elementen
waardoor je de leefwereld
van de doven beter zal
begrijpen.

INITIATIE VGT
5 halve dagen
Deze initiatie is bedoeld
voor bedrijven en gemeenten die toegankelijk willen
zijn voor doven. In 5 halve
dagen organiseren we:
één sessie over Dovencultuur en VGT en daarna 4
sessies initiatie VGT. In 5
halve dagen leren we u
een basis VGT en gebaren
die van toepassing zijn
op de werkvloer. Na deze
cursus kan u eenvoudig
communiceren met dove
bezoekers en/of personeel.

