
A ginnig deoc'h un devezh-studi 

diwar-benn : 

Mont betek penn gant un nebeud 
poentoù yezh 

Gwellaat barregezhioù yezh ar skolidi 
evit daremprediñ dre gomz – Implijout 

c’hoarioù er c’hlasoù... 

D'ar Sadorn 15 a viz Meurzh 2014 

E Kreizenn Amzer-Nevez 
PLAÑVOUR 

D'ho kelaouiñ : Skol-hañv  K.E.A.V. 2014 
Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion 

Div sizhuniad studi a vo kinniget ar bloaz-mañ c'hoazh :  

Ar prantad 1añ : eus ar Sul 6/07 da noz   
                             d' ar Sadorn 12/07 a viz Gouere da greisteiz. 

An eil prantad : eus ar Sul 13/07 da noz   
                            d' ar Sadorn 19/07 a viz Gouere da greisteiz. 

Bez e c’hellit dibab dont d’ur prantad-studi hepken,  
pe d’an daou.

Fichenn enskrivañ da  
DEVEZH-STUDI  

ar Sadorn 15 a viz Meurzh 2014 
Da gas da :   KEAV                                                     

22 hent Mouliouen 29000 KEMPER 
pe dre bostel : keav@wanadoo.fr 

ANV : ......................................................................................... 

ANV BIHAN : ............................................................................. 

CHOMLEC'H: ............................................................................ 

................................................................................................... 

Pgz ............................................................................................ 

Postel : ...................................................................................... 

Priz an devezh : 25 € (frejoù pedagogel ha pred) 



ROLL AN DEVEZH 

MONT BETEK PENN GANT UN NEBEUD POENTOU 
YEZH 

1 – An emober : diaesterioù stag ouzh patrom ar galleg ha 
diaesterioù diabarzh ar brezhoneg. 

2 – Mont betek penn gant ar renadenn anv : dielfennañ 
hollek eus an holl zoareoù da genaozañ daou anv. 

3 – An tabut “Ket..... nemet” : elfennoù da voueta ar gaoz. 

4 - Ur mareadig evit goulennoù digor. 

'Tro 5 eur - 5 eur1/2    Bilañs an devezh-staj 

Da 10 eur nemet 1/4 gant Yann-Fulub DUPUY 

Gwellaat barregezhioù yezh ar skolidi evit daremprediñ 
dre gomz – Implijout c’hoarioù er c’hlasoù... 

Ar stajidi a zibabo labourat e unan eus an daou live : 

Kentañ derez 
Perzhioù mat ar c'hoarioù evit deskiñ dre vras hag evit deskiñ 
daremprediñ e brezhoneg er c'hentañ derez. 
- Penaos lakaat ar c'hoarioù e pleustr er c'hlasoù. 
- Skouerioù. 

Eil derez 
- Lakaat ar skolajidi / an deskarded da gaout plijadur en ur implijout 

ar Brezhoneg, 
- Kreñvat o barregezhioù war implij ar yezh war ar prim gant 

c'hoarioù oberiant : 
Kompren buan, soñjal buan, respont buan 

Perzhioù ar c'hoarioù en hentennoù deskiñ /Mont-en-
dro/Pleustradeg.

Degemer ha banne kafe Adalek 9 eur 1/2

Da 12 eur 1/2 Merenn 

Kelenn a ra Yann-Fulub brezhoneg d’an dud deuet abaoe 
ouzhpenn 20 vloaz, gant Stumdi, Roudour ha bremañ gant 
Kelenn, kreizenn stummañ Diwan. Labouret en deus bet ivez 
gant Radio Breizh-Izel ha gant an Here war-dro ar geriadur 
brezhoneg kentañ. A-zindan e bluenn ez eus deuet skridoù 
liesseurt. (An Alarc’h, Al Liamm, Keit’vimp bev). 

Gwenole Larvol a zo mestr-stummer e kelc'hiad tri e Douarnenez. 
Tro en dez da gemer perzh e stummadur kentañ an danvez 
skolaerien divyezhek hag e stummadur dibaouez ar skolaerien. 
Krog eo en dro gant e studioù war tachenn an didaktelezh. 
Sten Charbonneau a zo bet kelenner en eil derez e-pad 
ouzhpenn 15 vloaz en deus Sten Charbonneau implijet ar 
c'hoarioù pedagogel bet savet gantañ en e glas koulz hag en e 
gentelioù noz 

Embanner c'hoarioù pedagogel ha c'hoarioù familh eo bremañ. 

1añ derez : Gwenole LARVOL 
Eil derez : Sten CHARBONNEAU

Da 2 eur 


