
 Komision ar brezhoneg 
Commission langue bretonne
Emgav an 16 a viz Kala-Gouiañv 2013 - Réunion du 16 novembre 2013

2  Ar raktresoù da zonet
3  lec’h ar brezhoneg e moned en-dro  Ti Douar Alre

1  Ur sell àr an abadennoù kaset da benn



  

 1- Ur sell àr an abadennoù kaset da benn 
Sizhunvezh ar brezhoneg / Devezhioù ar brezhoneg...



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Prezegennoù 

• en-dro d’ar gwerzioù (Daniel Carré - Jorj Belz - André Le Meut).
• Mikrotoponimiezh (Patrick Dréan) get Pluvigner Patrimoines.



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Un nozvezh en-dro d’ar c’han a-boz 

• Kanerion Pleuwigner, Trouzerion, Ruzerion Traoue, Catherin Pasco, 
Marie Lorho-Pasco, André Le Meut,...
• C’hwitadenn a-fet publik hag a-fet argant !...
• Un darvoud fromus ha brav-tre.   



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Abadennoù evit bugale ar skolioù  

• Er skolioù divyezhek : diskouez ar brezhoneg d’ar vugale unyezhek (Brec’h, Pleuwigner, 
Mendon, Meriadeg, Stez-Anna,...)
• Atelieroù tañvad ar brezhoneg :
- er skolioù (5 skol, 16 klasad, 357 bugel ag ar skol-vamm d’ar CM2 - 2 vare animatourion, 
2ha2), get Ar Vammenn ha KSK. 
- e kreizenn dudi Pleuwigner, get BMB.
• «Ag an hadenn d’ar frouezh» : kinniget d’ur c’hlasad 23 bugel a skol St Gwigner, 
e stal-jardrinerezh Le Hénanff (Pleuwigner), get KSK.



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg  

Darvoudoù e kêr 

• Abadennoù er marc’hadoù (An Alre, Kiberen, Pleuwigner, Karnag, An Drin-
ded) :  tro 200 den ‘zo daet da ganal pe / ha da zañsal (get an aktourion) , met 
kalz niverusoc’h int bet é selaou doc’hte, get Klub soniñ Sten Kidna ; ar vreu-
der ar Meut ; Mein, mor ha lann Karnag ; BMB ; Koad ha Mor; Armor-Argoat.
• Darvoudoù dic’hortoz er stalioù, er straedoù (e Lokoal-Mendon).



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Darvoudoù a-bep seurt 

• «Ar skrivadeg» get Emglev Bro Gwened.
• «Kafe, bara-amanenn» e Pleuwigner get KSK. 
• Le prix littéraire Sten Kidna - Le Bono au long cours, get kSK
• «Lennomp Asampl !», e Brec’h, get KSK.



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Ar brezhoneg lakaet àr wel e kêr

• Skritelloùigoù divyezhek UCIAP :
20 stal e Pleuwigner o deus o implijet.



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Ar brezhoneg lakaet àr wel er c’hazetennoù

• Bemdez, e-pad ar sizhuniad-mañ 
eo bet embannet er c’hazetennoù 
ur pennad é kinnig un anv-lec’h e 
brezhoneg.



  

 Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg 

Un toullad sifroù
• Niver a dud o deus kemeret perzh 
en abadennoù :  etre 450 ha 500 den

• Oc’hpenn 80 den a youl vat o deus 
roet sikour da gas an abadennoù 
en-dro (gwerzh 90 €).

• Argant : 
Fondet : 2.903 € 
Yalc’had rannvro : 1.270 € 
Toull : 1.000 €



  

 Devezhioù ar brezhoneg 

E-pad gouelioù Bro Alre Gouel Bemdez 

• Lennadenn e Mediaoueg Brec’h, get KSK ha servijoù ar vediaoueg. 
• Devezh Lokoal-Mendon (etre 650 ha 700 bugel a zo bet bodet)
• Abadenn labour-dorn e mirdi Sant-Degan e Brec’h, get ekomirdi St-Degan.
• Troiad-bale en-dro d’an togoù-touseg, get ekomirdi St-Degan.



  

 Harp roet d’ar skolioù 

• Renablet eo bet un toullad tud prest da roiñ dorn da gas stalioù-labour er skolioù.
• Roet eo bet sikour da lañsiñ ur bare lennerion (diàr goulenn Lire et faire Lire).
Stalioù-labour a vez dalc’het ingal a-benn pleustriñ àr al lenn.



  

 Ti Douar Alre hag er c’humunioù 

• 16 kumun (/24 an «douar bras») o deus dilennet ur «référent», un den dave.
• Un dolpadenn get ar guzulerion dave-se; unan a-benn an 2.12 da zonet.
• Ur c’hannadig a dalv da liamm etre tud-dave an tier-kêr a-fed brezhoneg.
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 2- Raktresoù da zonet 
• Kalañder an abadennoù
• Ar stajoù « gober e brezhoneg »
• Un toullad filajoù raktreset.
• Sizhunvezh ar brezhoneg 2014
• Cheñchamant lusk ar prantad-skol.
• Oc’hpenniñ er roll : Ur raktres da gas get skol 
Lokmaria-Kaer.
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 3- Lec’h ar brezhoneg 
‘ba moned en-dro ar gevredigezh 

• Diskouez ar brezhoneg (paperioù, lec’hienn)
• Ar valizenn, kevret get KSK
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