
 

 

 

 

 

 

    

DIAGNOSTIK 

STAD AR BREZHONEG 
E BRO AN ORIANT 
DOARE NEVEZET 2004-2009 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

POL STUDI HA DIORREN 
ARSELLVA IMPLIJ AR YEZHOÙ 

2011



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro an Oriant – Doare nevezet 2004-2009 
© Ofis Publik ar Brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 2 - 

Digoradur 

 

 

 

 
Ur steuñv hollek da ziorren ar brezhoneg, Brezhoneg 2015, a oa bet savet 

gant an Ofis e 2003. Diazezet e oa war stad wirion ar yezh a-benn ober 
kinnigoù uhelek met fetis evit suraat he dazont. Kement ha kinnig ur steuñv 
pleustrek da vat e oa bet divizet e zisplegañ dre vro1, anezhi ur vent dereat evit 
tostaat ouzh gwirvoud an dachenn. 
 Daou deul a oa bet savet evit pep hini eus an 29 bro zo e Breizh : un 
diagnostik ha palioù diorren. Kavout a ra deomp eo deuet ar mare da neveziñ 
ar studiadennoù bet savet neuze ha d’ober bilañs an emdroadurioù deuet 
abaoe. Ra sikouro an diagnostikoù nevez-mañ, savet diwar an holl ditouroù 
hon eus dastumet hag e darempred gant oberourien pep tachenn, da sevel ur 
politikerezh yezh efedus. 
 
 
 
 
 
 

 
Lena Louarn, 

Prezidantez Ofis Publik ar Brezhoneg 
 
 
 

                                                   
1 Diwar ur genstagded douaroniel, armerzhel, sokial ha/pe sevenadurel eo treset ar broioù bet termenet gant al 
lezenn “Voynet“ e 1999. Ar broioù-se eo ar re a implijer er steuñv-mañ. 
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Plegenn bro an Oriant 
 

Kinnig bro an Oriant - 2009 
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Kinnig an etrekumunelezh - 2009 

 
 

Sifroù pennañ 

Niver a gumunioù  30 
Poblañs hollek e 2006  212 213 

Emdroadur ar boblañs etre 1999 ha 2006  +3,4% 
Gorread  855 km² 

Stankted ar boblañs  248 ann./km² 

  

Emdroadur poblañs ar c’humunioù etre 1999 ha 2006 
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Dibarderioù bro an Oriant 

 
Gant 30 kumun ez eo bro an Oriant ur vro vihan e-keñver peurrest Breizh met 

poblet-stank eo. E Kab an Oriant e kaver bandennad pobletañ ar vro a ya eus Langedig da 
Widel, da lavaret eo a-hed an hent-tizh Roazhon-Kemper. 

Kreizennet-tre eo ar vro en-dro da kêr an Oriant ha d’ar pol zo stag outi (eus Kaodan 
da Blañvour). Gorrekaet-trumm eo bet kresk ar boblañs adalek ar bloavezhioù 90 da-heul 
diaesterioù al lestrsaverezh. E rannvro Breizh ez eo ar vro dezhi ar feur dilabour uhelañ. 
 Hervez brasjedadennoù senario uhel an imbourc’herezh bet savet gant an EBSSA e vefe 
heñvel he foblañs e 2030 ouzh ar pezh eo bremañ, da lavaret eo war-dro 210 000 
annezad, ar pezh na glot ket gant peurrest rannvro Breizh (kresk keitat a 14%). Koshaat a rafe 
muioc’h ar boblañs eget er broioù all ivez. 

 

Brezhonegerien bro an Oriant 

Da-geñver niveradeg 1999 e oa bet savet un enklask anvet Étude de l’histoire familiale 
gant an EBSSA. En enklask-se e oa goulennoù a denne d’an ober gant ar yezhoù er gêr ha drezo 
e oa bet dastumet roadennoù a c’haller fiziout enno diwar-benn an niver a vrezhonegerien 
deuet d’o oad gour dre zepartamant. Kadarnaet eo gant ar roadennoù-se e kosha poblañs 
yezherien kornôg Breizh (ha hini bro an Oriant neuze). 

 Diwar ar sifroù-se, diwar sifroù ar c’helenn divyezhek ha diouzh dibarderioù pep bro ez 
eus tu da sevel brasjedadennoù war an niver a yezherien e pep takad. E-se e c’hellomp lakaat e 
oa tost da 20 000 brezhoneger e bro an Oriant e 1999, da lavaret eo tost da 10% eus ar 
boblañs (pa save feur Breizh da 6,7%). 

 Da-heul e c’hellomp brasjediñ ivez ez eus etre 15 000 ha 16 000 yezher er vro e 
2009, da lavaret eo war-dro 7,3% eus ar boblañs (pa savfe feur Breizh da 5% dre-vras). Tost 
da 5 000 yezher a vefe aet d’an anaon etre 1999 ha 2009 (da lavaret eo war-dro 500 
yezher bep bloaz).  
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Deskadurezh 
 

Kartenn hollek ar c’hinnig kelenn brezhoneg hag e brezhoneg – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
E 14 kumun ez eus da nebeutañ un doare bennak da zeskiñ brezhoneg. Tost an hanter eus ar 
c’humunioù ez eont d’ober. 
  

En 30 kumun ez eus skolioù met n’eus nemet 9 c’humun ma vez ur c’hinnig kelenn 
divyezhek (2 ouzhpenn e-keñver 2004). A-hend-all ez eus kentelioù brezhoneg en eil derez e 4 
c’humun. Chom a ra 21 gumun, enno ur skol da nebeutañ, ma ne vez ket kinniget 
deskiñ brezhoneg d’ar vugale. 

E 2008/2009, tremen 1 000 skoliad2 a heuilhe kentelioù brezhoneg pe e brezhoneg 
eus ar skol-vamm d’al lise (1 063 tra ma oant 1 110 e 2003). Mont a reont d’ober 2,54% eus ar 
boblañs-skol (da 2,49% e save ar feur-se e 2003/2004). 

Estregeto e konter tremen 300 den deuet a zesk brezhoneg en un doare bennak 
(war-dro 350 e oant e 2003) : en deskadurezh uhel (35 studier), dre gentelioù noz (218 
deskard) pe dre stajoù (war-dro 90 den). 

Dre-vras ez eus nebeutoc’h a dud o teskiñ brezhoneg e 2008 eget e 2003 
(1 350 e-skoaz 1 450) met kreskiñ a ra an niver a skolidi divyezhek (eus tu ar  
c’hentelioù en eil derez hag an oadourien ez eus bet digresk dreist-holl). 

 

                                                   
2 869 en hentadoù divyezhek ha 194 skoliad gant kentelioù yezh en eil derez. 
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Ma’z eus 1 350 den o teskiñ, n’int ket yezherien glok c’hoazh. Diwar munudoù ar sifroù a 
vo kinniget pelloc’h e c’haller ober brasjedadennoù war an niver a vrezhonegerien ouzhpenn a 
vefe stummet bep bloaz. Dre m’en em gav 30 skolajiad bennak e 3de klas al lec’hioù divyezhek 
zo, 20 den bennak e liveoù uhelañ ar c’hentelioù noz hag 20 den bennak a heuilh stummadur 
hir Stumdi3 e c’heller brasjediñ e vez stummet war-dro 70 brezhoneger bennak tra ma 
varv 500 yezher bennak bep bloaz.  

Gant ar geñveriadenn-se, feur adneveziñ poblañs brezhonegerien ar vro a vefe 
etre 1 evit 7 hag 1 evit 8, da lavaret eo e stummer 1 brezhoneger nevez evit 7 pe 8 a ya d’an 
anaon. A-live emañ ar feur-se gant hini ar Mor-Bihan hag hini Breizh (1 evit 8). 

Brasjediñ a reer e veze stummet un tamm muioc’h eget 60 brezhoneger nevez bep bloaz 
da vare diagnostik 2003 (da lavaret ur feur adneveziñ a save tostoc’h da 1 evit 8). Ur wellaenn 
vihan a vefe bet neuze (muioc’h a dud deuet a ya betek ul live uhel er c’hentelioù noz bremañ, 
da skouer). 

 

Tuadurioù a c’hoari war emdroadur poblañs ar yezherien e 2003 ha 2009 
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3 An doareoù all da zeskiñ n’int ket a-walc’h drezo o-unan evit stummañ yezherien glok (talvoudus int met 
pelloc’h e vezer o stummañ tud gant nebeutoc’h a eurvezhioù kelenn). 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro an Oriant – Doare nevezet 2004-2009 
© Ofis Publik ar Brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 9 - 

Kelenn divyezhek 

 

Dasparzh ar c’hinnig 

 
Ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez – Distro-skol 2009 

 
Ha pa vefe meur a lec’h divyezhek strewet war an dachenn, n’eo ket stank na 
liesseurt-tre ar rouedad : bevennet e vez ar c’hinnig d’ul lec’h gant un hentenn alies . 7 
kumun a oa er rouedad e 2003/2004 ; kreñvaet eo bet gant digoridigezh lec’h Kewenn e 
2006 ha skol Diwan Rianteg e 2009. 
  

En Oriant e oa bet digoret unan eus ar skolioù divyezhek kentañ e 1978 gant 
Diwan. Gant an deskadurezh publik e oa bet klokaet ar c’hinnig dek vloaz war-lerc’h, e 1988, 
gant ur c’hlas divyezhek e Lannarstêr. En Henbont hag en Oriant war un dro e oa bet digoret 
lec’hioù divyezhek kentañ ar skolioù katolik e 1997 a-hend-all. 

Gallout a ra an dud enskrivañ o bugale en un hentad divyezhek en un 
drederenn eus kumunioù ar vro  mui pe vui : e-touez 30 kumun ar vro ez eus 9 a ginnig 
d’an nebeutañ ul lec’h divyezhek (2 gumun evit Diwan, 7 evit an hentad publik ha 2 evit an 
hentad katolik). 

N’eus nemet e kêr an Oriant e oa bet an tri hentad war un dro etre 2001 (digoridigezh ul 
lec’h divyezhek publik) ha 2008 (serridigezh al lec’h divyezhek katolik). A-hend-all ez eus daou 
lec’h divyezhek publik e kêr an Oriant (Merville ha Kernevez Dianaou) hag e Lannarstêr 
(skolioù-mamm Renée Raymond hag Eugénie Cotton). Abaoe m’eo bet serret an hentad 
katolik eo an Oriant unan eus ar c’hêrioù bras nemeto hep an 3 hentad divyezhek 
war un dro. 
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Evel e 2003, n’eus nemet e Lannarstêr ma c’heller derc’hel e amzer-skol en un hentad 
divyezhek (en deskadurezh publik aze). Ledanoc’h eo un tamm rouedad ar skolioù divyezhek 
abaoe an diagnostik diwezhañ memes tra : 2 gumun ouzhpenn (Kewenn ha Rianteg) zo bet 
digoret ur skol divyezhek enno.  

Ar gartenn amañ a-us a ziskouez ez eus ur c’hinnig distankoc’h er gevred hag en 
norzh. Mankout a ra skolioù divyezhek c’hoazh e lec’hioù zo : e KK Blavezh, Gwelmeur hag ar 
Mor hag e kumunioù bras evel Zinzag-Lokrist, Kaodan, an Arvor ha dreist-holl e Plañvour, 
pevare kumun vrasañ an departamant ha kêr bobletañ Breizh-Izel hep skol divyezhek 
ebet. 

Ar c’hartennoù zo un dra, gwirvoud buhez ar gerent ha stad an treuzdougen zo un dra 
all hag a c’hall diaesaat dezho tennañ gounid eus ar c’hinnig. Kudennoù a c’hall bezañ en-dro 
d’ar frejoù skoliata ivez : pa zeu ur bugel e skol divyezhek ur gumun tra m’emañ o chom en ur 
gumun all e rank an div gumun en em glevet evit kensammañ ar frejoù (ur gudenn a seurt-se a 
oa savet e Ploue4 da zistro-skol 2008, n’eo ket diskoulmet c’hoazh).  

Danvez bras zo da ziorren c’hoazh pa seller ouzh rouedad pep hentad unan-
hag-unan. Da skouer, bremañ pa z’eo bet serret lec’h katolik an Oriant (ur gêr enni 1650 
skoliad en deskadurezh prevez) e rank tud kornôg ar vro hag a fell dezho lakaat o bugale en ur 
c’hlas divyezhek katolik mont betek Henbont. 

 

Ar c’helenn divyezhek en eil derez – Distro-skol 2009 

 
Un hentad divyezhek zo e 6 eus an 12 kumun enno ur skolaj ; evit al liseoù ez eus un hentad 
divyezhek  e 1 eus ar 5 kumun enno ul lise (Lannarstêr). 
 

                                                   
4 Ur gumun he deus sinet Ya d’ar Brezhoneg. 
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Un tammig gwelloc’h eo rouedad ar c’hinnig en eil derez e bro an Oriant eget e peurrest 
Breizh met talvezout a ra evit ar skolajoù dreist-holl. N’eus nemet e lise publik Lannarstêr ma 
kaver un hentad divyezhek. 

N’eo ket cheñchet kalz ar gartenn e-keñver 2003/2004. N’eus nemet e Kewenn 
ez eus bet digoret un hentad divyezhek er skolaj publik e 2007. Klasoù divyezhek zo bet lakaet 
e plas e skolaj prevez Langedig da zistro-skol 2009 met n’haller ket komz eus ul lec’h nevez evit 
kelo-se : treuzkaset e vez lec’h an Oriant da Langedig. A-benn bloaz pe zaou ne chomo ken 
nemet hentadoù divyezhek katolik Henbont ha Langedig ; ne vo ket mui eus hini kêr an Oriant 
a oa bet diazezet e 1997. 

 

Poblañs deskidi ar c’helenn divyezhek 

 
949 skoliad divyezhek a oa da zistro-skol 2009 (+28,8% e-keñver 2003).  

  

Dasparzh ha niver ar skolidi divyezhek – Distro-skol 2009 

 
E-keñver sifroù ar skolioù kentañ derez dre-vras, 7 eus 10 kumun bobletañ ar vro zo ur skol 
divyezhek enno d’an nebeutañ. Merzout a reer dreist-holl n’eus skol divyezhek ebet e 
Plañvour nag e Kaodan pe Kervignag. Eil tra heverk, n’emañ ket an niver brasañ a skolidi 
divyezhek en Oriant met e Lannarstêr. Brasoc’h eo lodenn Langedig en deskadurezh 
divyezhek (17,6%) eget ar pezh eo en deskadurezh dre-vras ivez (2,7%). 
 
Gant 183 skoliad divyezhek ez eus nebeutoc’h a skolidi e kêr an Oriant eget e kêrioù 
bras all : 574 e Roazhon, 559 e Gwened, 488 e Kemper. E Lannarstêr eo bevennet ar c’hinnig 
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d’an deskadurezh publik met gwriziennet mat eo gant 2 skol-vamm5 (evel en Oriant) ha 
kendalc’h an hentenn betek ar c’hlas termen. 

 
Pouez ar c’helenn divyezhek e poblañs-skol ar c’hentañ derez – Bloavezh-skol 2008/2009 

 
Gant feur skoliata divyezhek izelañ ar vro goude Kewenn emañ kêr an Oriant 
(2,7%). Tra ma vez skoliataet 1/4 eus holl skolidi kentañ derez ar vro en Oriant, evit ar 
c’helenn divyezhek e sav pouez ar gêr da 19%.  
  

Er gartenn amañ a-us e verzer n’eo ket ingalet ar c’hinnig. Ma vije un hentad divyezhek 
e Plañvour abaoe un nebeud bloavezhioù e vefe dija ar c’helenn divyezhek par da 5% eno, 
evel en darn vrasañ eus ar c’humunioù tro-dro, ar pezh a dalvezfe 70 skoliad bennak. Notennet 
ez eus bet uheloc’h n’eus kinnig ebet e KK Blavezh, Gwelmeur hag ar Mor ; gwelet a reer 
amañ ez eus danvez da ziorren e Kervignag, Pleheneg ha Brelevenez, anezho ar 
c’humunioù m’eo emdroet ar muiañ ar boblañs etre 1999 ha 2006 (gw. p. 5). Erfin, n’eus 
kinnig divyezhek ebet war enez Groe. 

En holl gumunioù pourvezet eo aet war-raok feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ 
derez etre 1999 ha 20096. Gant ar bloavezhioù diwezhañ emañ an dalc’h : e 2008/2009 e oa 
aet war zigreskiñ ar feur e 5 eus an 8 kumun bourvezet hag e 2 anezho e oa un digresk dija e 
2007/2008 (an Oriant ha Pont-Skorf). Gwelloc’h eo bet distro-skol 2009 avat (digresk bihan e 
2 gumun hepken, Lannarstêr ha Ploue). 

 

                                                   
5 2 hentenn divyezhek er skol-vamm diwar 9 skol-vamm en holl. 
6 Feurioù ar c’helenn divyezhek dre gumun a vloaz da vloaz zo er stagadennoù p. 47. 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg e bro an Oriant – Doare nevezet 2004-2009 
© Ofis Publik ar Brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 13 - 

Emdroadur dasparzh ar skolidi divyezhek etre an tri hentad etre 2003 ha 2009 
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War zigresk ez ae sifroù Diwan betek distro-skol 2009 : digoridigezh skol Rianteg he 
deus roet lusk en-dro d’an hentad dre soubidigezh. Kresket eo goustad sifroù an 
hentad publik bep bloaz nemet e 2008/2009 ma oa bet diaesterioù e skol Merville en Oriant. 
Un emdroadur damheñvel zo bet gant an hentad prevez : gounit tachenn a rae bep bloaz 
nemet e 2008/2009 ma oa digresket ar sifroù gant serridigezh klasoù divyezhek skol Sant-
Kristol en Oriant. An holl elfennoù a c’hoari war tuadurioù hollad ar c’helenn divyezhek : 
kresk betek 2007/2008, digresk e 2008/2009 a-raok kreskiñ adarre. 
 

Emdroadur keñveriet an niver a skolidi divyezhek hag an niver a skolidi en deskadurezh dre-
vras eus ar skol-vamm d’al lise etre 1999 ha 2009 
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Tremen daougementet eo bet an niver a skolidi divyezhek e-korf 10 vloaz 
(+113,3% etre 1999 ha 2009) tra ma’z a kentoc’h war zigresk sifroù hollad ar skolioù (-6,9% 
etre 1999 ha 2009). Heñvel eo bet e Breizh (+129,7% evit ar c’helenn divyezhek ha +2,1% evit 
ar c’helenn dre-vras). Diskouez a ra lusk ar c’hinnig divyezhek e c’hallfe bezañ kreñvoc’h 
c’hoazh ma vefe kenurzhiet gwelloc’h e ziorren. Hogen, kalz gorrekoc’h eo emdroadur sifroù 
ar c’helenn divyezhek abaoe an diagnostik kozh : tremenet eo ar feur kreskiñ bloaziek keitat 
eus 13,8% etre 1999 ha 2003 da 4,4% etre 2003 ha 2009. 
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Emdroadur an niver a skolidi divyezhek keñveriet gant broioù all etre 1999 ha 2009 er 
c’hentañ derez 
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N’eo ket emdroet kenkoulz diorren ar skolioù divyezhek e bro an Oriant hag e bro Kêr-
Wened : 7% a skolidi ouzhpenn a oa e bro Kêr-Wened e 1999 e-keñver bro an Oriant, 
tremenet eur da 24% e 2009. Abaoe an diagnostik kozh, n’eus nemet da zistro-skol 2009 eo 
bet bro an Oriant oc’h adtapout tachenn war bro Kêr-Wened.  
 

Un tamm uheloc’h e oa bet feur emdreiñ ar c’helenn divyezhek er vro eget e Breizh etre 
2000 ha 2003 (+13,8% an eil dre egile bep bloaz, e-skoaz +11,9% e Breizh). Abaoe 2004 eo 
aet ar feur-se war c’horrekaat e Breizh (+6,7% hepken bep bloaz) ha muioc’h c’hoazh 
e bro an Oriant (+3,4% bep bloaz, gant un digresk –4,6% da zistro-skol 2008). An tuadur-se 
n’eo ket diouzh ar startijenn a oa amañ er bloavezhioù 90. 

Gwelloc’h eo bet distro-skol 2009 (+9,2% evit ar vro, da lavaret ar c’hresk uhelañ abaoe 
2002). Digoridigezh skol Diwan Rianteg zo kaoz evit un darn vat, met sikouret eo bet ivez gant 
emdroadur al lec’hioù divyezhek all. 

Evit kompren eus pelec’h e teu an emdroadurioù-se e ranker studiañ a dostoc’h sifroù 
kêr-greiz ar vro. 
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Stad ar gont e kêr an Oriant 

 

Emdroadur an niver a skolidi divyezhek e skolioù kêr an Oriant etre 1999 ha 2009 
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Tost e oa an niver a skolidi en hentadoù divyezhek e 2008 d’ar pezh e oa e 1999. E-touez ar 
c’hêrioù bras, ar gumun aet an nebeutañ war-raok en 10 vloaz tremenet eo an 
Oriant, goude Sant-Nazer.  

 

Gant 44 skoliad nebeutoc’h e oa kouezhet an Oriant eus ar 14vet d’ar 21añ plas etre 
2007/2008 ha 2008/2009 e renkadur ar c'humunioù diouzh an niver a skolidi divyezhek.  

 

Ur c’hlas divyezhek zo bet digoret e skol bublik Merville e 2005, nepell diouzh lec’h 
divyezhek Kernevez Dianaou a oa bet krouet e 2001. War greskiñ eo aet ar goulenn en div skol-
se abaoe, ar pezh a gadarna ez eus ezhomm da gaout meur a lec’h divyezhek er c’hêrioù bras. 

E 2008, evit an eil bloavezh diouzh renk, e oa bet nac’het krouiñ ur post skolaer 
divyezhek e skol gentañ Merville. Goude 10 bugel e 2007 ez eo 15 o doa ranket paouez gant ar 
c’helenn divyezhek e 2008 d’un oad ma n’eo ket kadarn ar yezh ganto. Ne c’hell ket ar vugale-
se mont da skol Kernevez Dianaou zo re leun he c’hlasoù divyezhek dija. A-hend-all, en ur 
c’hlas unyezhek e oa bet lakaet 20 bugel a c’houlenne mont e-barzh hentad divyezhek skol-
vamm Merville. Er skol-se hepken e oa 35 bugel na oant ket evit mont pe chom er c’helenn 
divyezhek eta.  

 

A-hend-all ne c’hell ket bugale an Oriant kenderc’hel gant an divyezhegezh e 
skolajoù ar gumun : rankout a reont mont da Lannarstêr pe da Gewenn. 

 

Eus tu ar prevez e oa bet serret 2 glas divyezhek skol Sant-Kristol gant an 
deskadurezh katolik da zistro-skol 2008 ; 50 skoliad a oa e 2007/2008 hag en o zouez 43 
bugel etre ar PS1 hag ar CM1.  

 

Eus he zu, skol Diwan an Oriant zo bet paket adalek 2002 gant ul lusk digreskiñ hag a 
hañval bezañ stabilaet bremañ.  
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Feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez e karterioù kêr an Oriant – Bloavezh-skol 
2008/2009 

 
Lec’hel-tre e chom ar c’hinnig divyezhek e kêr an Oriant. Pa geñverier gant Gwened, da 
skouer, eo anat dilañs kêr Emvod ar Gelted. Izeloc’h eo feur an deskadurezh divyezhek 
e kêr an Oriant (2,7%) eget en un toullad kêrioù bras all : Gwened (7,7%), Sant-
Brieg (4%), Kemper (3,2%), Roazhon (2,9%). Da 5,1% e sav feur ar c’helenn divyezhek er 
c’hentañ derez en daou garter pourvezet e 2008 avat. 
 

Diorren 

 

Da-geñver savidigezh Brezhoneg 2015 – Steuñv hollek da ziorren ar brezhoneg gant an 
Ofis e oa bet termenet palioù bloaziek dre vro evit ma vefe 25 000 skoliad divyezhek e Breizh 
a-benn 2015. E Breizh ez eus un diouer a 12,6% e-keñver ar pal bet lakaet evit 2009. Brasoc’h 
eo an dregantad e bro an Oriant gant 20% a ziouer evit 2009. 
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Emdroadur keñveriet an niver a skolidi divyezhek stadet hag an niver lakaet da bal eus 2003 
da 2015 
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Abaoe ar penn kentañ emañ bro an Oriant dindan ar palioù bet lakaet e 2003. War washaat 
e oa aet da distro-skol 2008 c’hoazh met un adlañs kalonekaus zo bet e 2009.  
 

Gant an digresk a oa bet e 2008 e hañvale ar pal a 1 700 skoliad divyezhek a-benn 2015 
bezañ diaes da dizhout. Diskouez a ra adlañs 2009 n’eo ket dibosupl tizhout ar pal-se avat ma 
vez dalc’het gant ur c’hresk bloaziek par da hini 2009 pe un tamm brasoc’h (etre +9 ha +12%). 
D’en ober eo ret digeriñ hentadoù nevez, ar pezh a dalvez klokaat ar rouedad lec’h ma 
n’eus kinnig ebet (Plañvour, Kaodan, Kervignag) ha liesseurtaat ar c’hinnig er 
c’humunioù ma’z eus klasoù divyezhek c’hoazh (an Oriant, Lannarstêr, Henbont, 
Gwidel). 
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Doareoù all da zeskiñ brezhoneg 

 

An tañva er c’hentañ derez 

  

Da vare an distro-skol e kinnig Emglev Bro an Oriant da holl skolioù ar vro aozañ 
abadennoù tañva da elfennoù zo eus sevenadur Breizh, hag ar brezhoneg en o zouez. Evit ar 
skolidi n’int ket skoliataet en hentadoù divyezhek (96,2% eus ar vugale) eo an tañva un doare 
da dostaat d’ar yezh.  

E 2008/2009 n’eus bet skol ebet o c’houlenn ur seurt kizidikadur. E 2007/2008 avat e 
oa bet dalc’het 6 abadenn 45 munutenn gant daou glas eus skol Itron-Varia an Arvor. 26 bugel 
(9,2% eus poblañs ar skol) o doa kemeret perzh enno.  

 

E Penn-ar-Bed n’eo ket heñvel ar mod ma vez kinniget an tañva : douget eo gant ar 
strollegezhioù foran (ar C’huzul-departamant ha kumunioù zo7) evit kas etre 1 ha 3 eurvezh 
bep sizhun. Merzet e vez du-hont n’eus ket kevezerezh etre ar stignad-se hag ar c’hinnig 
divyezhek, respont a reont da ezhommoù disheñvel : al lec’hioù m’emañ ar c’hreñvañ ar 
c’helenn divyezhek eo ar re m’emañ ar c’hreñvañ an tañva ivez. Seul liesseurtoc’h ha 
stankoc’h e vez ar c’hinnig, seul vui a startijenn a vez gant ar brezhoneg er skol. 

 

Un nebeud kantadoù a euroioù e koust evit ma vefe kinniget 1 eurvezh sizhuniek tañva 
d’ar brezhoneg a-hed ar bloavezh en ur c’hlas.  

En Ensellerezh Akademiezh ar Mor-Bihan e oa un den e karg eus ar c’hizidikaat e 
skolioù publik ar Mor-Bihan met n’eus ket ken abaoe 2009. E lodenn Kreiz-Breizh ar Mor-
Bihan e veze aozet ar c’hizidikaat-se, kentoc’h. Er vro ez eus bet abadennoù e Brubri (e 
2005/2006 hepken).  

 

Ar c’helenn en eil derez 

  

Kentelioù brezhoneg a vez kinniget en eil derez ivez. Er skolaj e c’hall bezañ graet 
dindan stumm abadennoù tañva adalek ar 6vet betek an 3de klas (etre un ha div eurvezh bep 
sizhun ma vez kelennet yezh ha sevenadur Breizh). E 4re hag en 3de klas e c’hell bezañ kinniget 
evel Yezh Vev pe evel danvez dibab : etre div ha teir eurvezh bep sizhun. E liseoù zo e c’haller 
dibab ar brezhoneg evel Yezh Vev adalek an eilvet klas betek ar c’hlas termen. En 
Akademiezhoù Roazhon ha Naoned e c’haller dibab ar brezhoneg evit ar vachelouriezh. 

 

                                                   
7 Ur skoazell ouzhpenn a vez roet gant ar C’huzul-rannvro abaoe 2010. 
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Dasparzh ha niver ar skolidi a gelenner brezhoneg dezho en eil derez – Bloavezh-skol 
2008/2009 

 
Skolioù eil derez zo e 12 kumun : e 4 anezho e kinniger kentelioù brezhoneg. Digresket eo 
ar c’hinnig e-keñver 2003 : paouezet eo bet ganti er prevez (en Henbont hag en 
Oriant : un dek skoliad bennak betek 2005/2006) hag e skolaj publik Lannarstêr (30 skoliad 
e 2007/2008).  

 

194 skoliad eil derez a heulie kentelioù brezhoneg e 2008/2009, da lavaret eo 
1% eus holl skolidi eil derez ar vro (hag 1,6% eus skolidi eil derez an deskadurezh publik). E 
bro an Oriant, ez eus 3,7% eus holl skolidi eil derez Akademiezh Roazhon a heuilh seurt 
kentelioù. 

 

Evel e lec’hioù all e Breizh eo digempouezet-mat ar c’hinnig e bro an Oriant.  

Digempouez eo an dasparzh etre ar c’humunioù da gentañ : an Oriant zo enni 44% eus 
hollad ar skolidi eil derez ar vro met 8,8% hepken eus ar re a heuilh kentelioù brezhoneg 
(anezho holl liseidi rak n'eus kentel brezhoneg ebet e skolajoù ar gumun) ; e Ploue avat 
n’eus nemet 3,3% eus hollad skolidi eil derez ar vro met 43,3% eus ar re a studi brezhoneg evel 
danvez. 

 

Digempouez eo an dasparzh etre ar skolajoù hag al liseoù ivez. Diwar ar 194 skoliad 
kontet amañ, n’eus nemet 33 lisead (17%).  

 

Erfin, digempouez eo an dasparzh etre an hentadoù ivez pa n’eus kinnig ebet ken er 
skolioù prevez (41% eus skolidi eil derez ar vro zo skoliataet gant an deskadurezh katolik). 
Koulskoude, Eskob kozh Gwened en doa embannet en e lizher-eskob “Un nevez-amzer evit 
sevenadur Breizh : un dae evit an Iliz” (2003) e c’houlenne digant « ar Skolioù Katolik ober 
muioc’h c’hoazh a strivoù ». 
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Ezhomm zo diorren ar c’hentelioù brezhoneg en eil derez e bro an Oriant. 
An tañva a c’hellfe bezañ ledanaet da skouer (evel er skolaj Rolland e Pondi ma vez roet un 
tañva d’ar brezhoneg d’an holl skolidi e 6vet) ha pa ne dalvez nemet evit kizidikaat. N’eo nemet 
gant gwir gentelioù yezh (Yezh Vev pe danvez dibab) e c’haller stummañ yezherien da vat. 
Pouezus eo neuze e vefe doareoù aes evit ar c’hentelioù-se (eur, lec’h) hag e vefe kelaouet mat 
ar skolidi hag o zud diwar o fenn. 

 

Digresket eo ar c’hinnig ha daouhanteret eo ar sifroù e-keñver an diagnostik diwezhañ : 
tost da 400 skoliad a oa e 2002/2003, nebeutoc’h eget 200 deskard zo bremañ. Al 
lec’hioù serret er prevez hag er publik e Lannarstêr zo kaoz d'an emdroadur-se evit darn, met 
gant lise ar micherioù Marie Le Franc eo emañ an dalc’h dreist-holl. Du-hont e oa 
178 lisead o teskiñ brezhoneg e 2002/2003, ne chome ken nemet 17  lisead oc’h ober kemend-
all e 2008/2009. Gant se eo digresket spontus lodenn al liseidi ha lodenn ar c’hentelioù yezh 
e-keñver an tañva en eil derez rak stabil a-walc’h eo chomet sifroù ar skolioù all. 

An tuadurioù-se ne glotont ket gant re ar c’helenn divyezhek (kresk e pep hentad daoust 
da ziaesterioù zo).  

 

Evit c’hoari war an tuadurioù-se ez eus bet fellet da Rannvro Breizh kinnig d’ar skolioù 
ur skoaziad a 150€ dre lisead a zesk brezhoneg. Abaoe distro-skol 2005 e vez lakaet ar 
bourvezadenn a-ratozh-se e pleustr met, evit ar poent, n'haller nemet stadañ n'he deus ket 
gallet ar skoazell-se cheñch penn d’ar vazh war dachenn ar c’hentelioù brezhoneg (dre ziouer a 
vrudañ, marteze). 
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An deskadurezh uhel 

 

Brezhoneg evel danvez dibab a vez kinniget e Skol-veur Kreisteiz Breizh (SKB) 
abaoe 1995 e kevrenn al lizhiri, skiantoù an den hag ar gevredigezh. 

 

Emdroadur an niver a studierien a gelenner brezhoneg dezho e SKB eus 2000 da 2008 
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Ur c’hard nebeutoc’h a studierien zo bremañ e-keñver an diagnostik kozh (2002/2003) met 
ur c’hreskig a zo bet e distro-skol 2008. 

 

Astenn an danvez dibab da gevrennoù all ha ledanaat e vrudañ a vefe doareoù da 
ziorren plas ar brezhoneg e SKB. Mat e vefe ivez diazezañ ur stummadur e stumm un Diplom 
Skol-veur da skouer.  

 

A-hend-all, ne hañval ket bezañ oberiant ken ar gevredigezh studierien Breuder an 
Aod (bet krouet e 1995) a oa he fal kas war-raok sevenadur Breizh er gevrenn. 
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Ar c’helenn d’an oadourien 

 

3 doare da zeskiñ brezhoneg a zo kinniget d’an oadourien : kentelioù noz (kinnig a ra an 
darn vrasañ eus ar frammoù un eurvezh hanter kelenn bep sizhun), stajoù ha kentelioù dre 
lizher. N’eus ket eus an e-kelenn evit poent. 

 

Estreget kevredigezhioù lec’hel e kaver 2 framm a bouez a gas obererezhioù lies : 
Emglev Bro an Oriant hag Amzer Nevez e Plañvour. An darn vrasañ eus ar c’hentelioù 
noz kinniget e bro an Oriant a vez meret gant kevredigezhioù ezel eus Emglev Bro an 
Oriant ; ul lodenn anezho zo ezel eus DAO (Deskiñ d’an Oadourien) a-hend-all. Tachennoù 
labour DAO eo ar bedagogiezh, an dafar kelenn, titouriñ an deskidi, stummañ ar gelennerien, 
micherelaat anezho koulz hag an hentadoù deskiñ.  

 

Un 30 kelenner bennak a gelenn d’an oadourien er vro. Un den gopret zo (hep 
kontañ postoù Stumdi zo e sez e Landerne), 9 c’helenner digollet ha 18 den a youl-vat. 

 

� Kentelioù noz 
 

Dasparzh an niver a skolidi er c’hentelioù noz8 – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
Dasparzhet mat a-walc’h eo ar c’hinnig nemet er reter.  
                                                   
8 Ar sifroù-se a gaver dre ar munud er stagadennoù p. 48. 
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Da zistro-skol 2009, e kaver kentelioù 10 kumun e 11 lec’h (13 a oa e 2003) : digresket 
eo ar c’hinnig un tamm (serret eo bet kentelioù Pont-Skorf, Langedig ha Groe), ha pa 
c’hellfe an darn-vrasañ eus annezidi an dachenn kavout ul lec’h deskiñ dindan 10 km eus o zi. 
Kinnigoù nevez zo memes tra, evel e Kistinid, ha kentelioù war al lec’h labour a vez roet da 
c’hopridi Emvod ar Gelted gant Stumdi. 

205 oadour zo enskrivet e 2009/2010. Un drederenn eus deskidi kentelioù noz 
ar Mor-Bihan ez eont d’ober ha 6% eus re Vreizh. War-dro 275 a dud a oa bet renablet e 
2002/2003 : da lavaret eo eo digresket ar sifroù eus tremen 1/4 en ur ober 7 vloaz tra ma 
sav an digresk da 11% e Breizh e-keit-se.  

 

Pa seller ouzh ar sifroù dre gumun e verzer eo treut-kenañ an niver a zeskidi en 
Oriant (dek den gant Diwan hag un dek den bennak all stummet war o lec’h labour evit 
Emvod ar Gelted). Nebeutoc’h eo eget e Sant-Brieg pe Sant-Maloù. E 15vet renk 
kumunioù Breizh diouzh an niver a dud deuet enskrivet er c’hentelioù noz emañ Plañvour 
(10vet renk e 2008/2009). Ul lodenn eus Oriantiz a venn deskiñ ar yezh a ya da Blañvour, met 
moarvat e vefe danvez da zigeriñ kentelioù tostoc’h d’an dud, dre garter, en Oriant. 

 

Mat eo notenniñ memes tra eo brasoc’h bremañ lodenn an deskidi dezho ul live uhel a-
walc’h evit komz. Kalonekaus eo ivez e kreskfe sifroù an deraouidi abaoe 2007. 

 

Emdroadur an niver a zeskidi dre live etre 2002/2003 ha 2009/2010 
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Daou brantad zo e emdroadur ar sifroù : 

_ etre 2002 ha 2006 eo digresket lodenn al liveoù kentañ (1 ha 2) ha kresket hini al 
liveoù uhelañ, da lavaret eo ez eus bet nebeutoc’h a dud o kregiñ gant ar c’hentelioù 
noz, met muioc’h a dud o vont betek penn o stummadur, 
_ abaoe 2006 e chom kalzik a dud gant al liveoù uhelañ, met lodenn an deraouidi a 
gresk en-dro. 
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� Stajoù 
 

N’eus nemet 2 framm o deus kinniget stajoù brezhoneg etre 2007 ha 2009 : Stumdi e 
Plañvour ha Gevred e Langedig.  

Evel e Breizh, e chom bihan ar c’hinnig stajoù dibenn-sizhun e bro an Oriant. Ezhomm 
zo eus seurt stajoù avat rak talvoudus int evit an dud a heuilh kentelioù noz : un doare a-feson 
da gadarnaat o live yezh ha da vont pelloc’h ganti buan.  

Stajoù ur sizhunvezh a oa bet aozet er vro gant Stumdi hag ar Falz, met n’eus bet 
dalc’het nemet unan e 2008/2009 (aozet gant Stumdi e Pont-Skorf).  

Ar framm kentañ o kinnig stummadurioù 6 miz eo bet Stumdi. Ur pal micherel a vez 
gant ar stajidi peurliesañ. Dont a reont evel-se da vezañ brezhonegerien e berr amzer. Da-heul 
o stummadur, e kav labour e brezhoneg an darn vrasañ eus ar stajidi pe e kendalc’hont gant 
studi ar yezh er skol-veur. Evit skoazellañ e stajidi da glask labour, e kinnig Stumdi ur servij 
nevez dezho abaoe 2006 evit o aliañ hag o heñchañ war-du ar gennadoù a c’hell enfredañ 
brezhonegerien. Talvoudus-kenañ eo ar servij-se rak respont a ra d’an diouer a anaoudegezh 
zo gant an Pol Implij e-keñver marc’had al labour e brezhoneg. 26 den o doa heuliet 
stummadur hir Stumdi e Plañvour e 2008/2009. 

Kement ha respont da ezhommoù nevez, e kinnig Stumdi ur stummadur barrekaat 
(“Stummadur uhel”) e Plañvour abaoe miz Gwengolo 2008, anezhañ ur staj tri miz savet evit 
brezhonegerien, tud a labour e brezhoneg dija, c’hoant ganto dont da vezañ emrenoc’h c’hoazh 
gant ar yezh. 20 den o doa heuliet ar stummadur-se e 2008/2009. 

 

Dasparzh an deskidi diouzh pad o staj er vro keñveriet gant re an departamant ha Breizh – 
Bloavezh-skol 2008/2009 
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69 den o doa heuliet stajoù e bro an Oriant e 2008/2009 (121 e 2003). Panevet ar 
stummadurioù hir eo digresket ar c’hinnig koulz hag an niver a dud stummet e-keñver 
diagnostik 2004. 
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Klozadur war an deskadurezh 
 Stroñs-distroñs eo emdroet ar c’helenn divyezhek abaoe an diagnostik diwezhañ : 
kresket eo ar sifroù eus 28,8% etre 2003 ha 2009 (212 skoliad) met n’eo ket emdroet kalz ar 
rouedad skolioù hag he bloavezh digresk kentañ he deus bevet ar vro e 2008. 

Gant an doareoù all da zeskiñ brezhoneg (tañva, danvez en eil derez, kentelioù d’an dud 
deuet, deskadurezh uhel) e stader eo rouez ar c’hinnig er reter hag emañ kêr an Oriant 
en a-dreñv. Digresket eo an niver hollek a dud kelennet evel-se, a-hend-all. 

 

E-keñver kinnig e vank un tañva er c’hentañ derez (un doare hag a c’hall tizhout an 
holl vugale eo hag e dalc’h ar strollegezhioù lec’hel emañ) ha kentelioù brezhoneg en eil 
derez prevez. Digempouezioù bras zo gant ar c’helenn brezhoneg en eil derez publik ; 
diskouez a ra an diouer a strategiezh diorren hollek. 

 Abaoe an diagnostik kentañ (2004), eo splann ez eer muioc’h-mui war-du ur c’helenn 
brezhoneg er skol kreizennet war ar c’helenn divyezhek. Yezherien a vez stummet gant an 
hentadoù divyezhek da vat, hag an doareoù all a gelenn ur publik ledanoc’h : arabat lezel ar 
publik-se a-gostez. 

 Er-maez eus ar skol n’eo ket aet ar sifroù war an tu mat. Nebeutoc’h a studierien a 
gemer brezhoneg evel danvez dibab ha nebeutoc’h a dud deuet a heuilh kentelioù noz (ha pa’z 
afent aliesoc’h betek al liveoù uhelañ). N’eus nemet sifroù ar stummadurioù hir a ya war-raok. 
Nec’hus eo an tuadurioù-se evit emdroadur ar c’helenn divyezhek (diouer a zanvez 
kelennerien) hag evit lusk ar brezhoneg er gevredigezh dre-vras (re nebeud a dud deuet 
oberiant a vefe brezhonegerien). 

   

 Evit ma c’hellfe ar yezh adsevel he c’hein e rankfe 500 yezher klok bezañ 
stummet bep bloaz gant an holl zoareoù kelenn. Hiziv e c’haller jediñ e vefe stummet war-
dro 70 yezher ouzhpenn bep bloaz. Da-heul, feur adneveziñ poblañs 
brezhonegerien ar vro a vefe etre 1 evit 7 hag 1 evit 8, da lavaret eo e stummer 1 
brezhoneger nevez evit 7 pe 8 a ya d’an anaon. Ar pal gwirheñvelañ a c’haller lakaat a vefe 
tremen d’ur feur adneveziñ a savfe da 1 yezher nevez evit 2 yezher a varv a-benn 
2020.  

 

Kenurzhiañ ha diorren ar c'helenn divyezhek e bro an Oriant a ranker ober da 
gentañ. Tu zo da dizhout ar pal bet lakaet e 2003 kaout 1 700 skoliad divyezhek a-benn 2015. 
Derc’hel gant ur c’hresk bloaziek par da hini 2009 pe un tamm uheloc’h (etre +9 ha +12%) a 
vefe ezhomm. Kement-se a dalvez digeriñ lec’hioù nevez ingal (d’an nebeutañ unan da bep 
distro-skol) hag, e-se, digeriñ klasoù er c’humunioù dibourvez (Plañvour, kêr vrasañ 
Breizh-Izel hep skol divyezhek ebet, an Arvor, Kaodan ha Zinzag-Lokrist da skouer) hag 
en tachennoù m’eo rouez ar c’hinnig (Kervignag, Pleheneg pe Brelevenez evit KK Blavezh, 
Gwelmeur hag ar Mor), gwellaat ar c’hinnig nes d’an dud o lakaat lusk en-dro e skolioù an 
Oriant, liesseurtaat ar c’hinnig er c’humunioù zo klasoù divyezhek enno c’hoazh (an Oriant da 
gentañ penn, Lannarstêr, Henbont, Gwidel) ha gwellaat an tremen d’an eil derez. 
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Buhez foran 
 

Oberourien ar politikerezh yezh er vro  

 E dalc’h meur a strollegezh emañ ar barregezhioù evit kas ur politikerezh yezh da benn 
war takad bro an Oriant. Ledan eo o barregezhioù lec’hel (Rannvro, Departamant, kumunioù) 
a-drugarez da bennaenn ar frankiz d’en em verañ evit ar strollegezhioù tiriadel. 

� Da gentañ penn, ar Stad a ver an hentoù broadel da skouer (hent broadel 165 etre 
Gwidel ha Lostenk, 30 km, hag an hent broadel 24 da Roazhon war tachenn Langedig, 
20 km) hag an holl servijoù melestradurel (endro, sevenadur, aferioù yec'hedel ha 
sokial, h.a.). Divyezhek eo panellerezh diabarzh savadur kreiz Skol-veur Kreisteiz 
Breizh, ar "Paquebot". 

� Rannvro Breizh zo e karg eus sevel ha kempenn al liseoù. Roet he deus lañs, e 2004, 
d’ur politikerezh tiriadel diazezet war ar broioù. Sinet ez eus bet kevratoù bro a-benn 
steuñvekaat politikerezhioù ar rannvro dre diriad. 

� Departamant ar Mor-Bihan a ver an hentoù-departamant e-touez traoù all. Ledan 
eo kargoù ar strollegezh tiriadel-se en obererezh sokial evit an dud oadet pe evit ar 
vugale da skouer. 

� War ledanaat ez a tachenn galloudoù an etrekumunelezh. Bras eo pouez ha galloud 
Kab an Oriant e pep keñver (ar boblañs dre-vras, an armerzh, an aveadurioù 
sevenadurel, ar skolioù, h.a.). 

� Ledan eo barregezhioù ha galloudoù ar c’humunioù evit merañ o ziriad. 

 
Gallout a ra pep strollegezh foran ober gant ar brezhoneg er vuhez foran. Hervez lezenn eo 

ret implijout ar galleg met ne vir ket a implijout ar yezhoù rannvro e-kichen ar galleg er vuhez 
foran. Gallout a ra ar strollegezhioù lec’hel mont en tu all d’o barregezhioù ret ouzhpenn-se : 
n’he deus ket ar Rannvro ur varregezh war ar sevenadur met kas a ra ur politikerezh 
sevenadurel da benn daoust da se. 
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Politikerezh yezh an departamant 

 

Penaos e kemer ar brezhoneg e kont  

 

Dister eo chomet plas ar yezh war hentoù departamant ar Mor-Bihan e-pad pell. Kuzul-
departamant ar Mor-Bihan en deus divizet e miz Du 2004 staliañ ur panellerezh heñchañ 
divyezhek war e rouedad hentoù. Ul lamm war-raok eo bet an emdroadur-se. 

 
Staliet eo bet ar panelloù divyezhek kentañ e-kreiz 2005. Gant ar skiant bet prenet en 

departamantoù all e ouzer ne vez ket divyezhekaet an hentoù departamant en un taol avat : ne 
oa bet aveet nemet un drederenn eus hentoù departamant Penn-ar-Bed pemzek vloaz goude 
ma oa bet divizet divyezhekaat an hentoù, da skouer. 

 
Estreget ar panellerezh-hent divyezhek e kendalc’h ar C'huzul-departamant da votiñ 

skoaziadennoù evel ma rae a-raok (gw. ar rannbennad da-heul). Oberoù all a c’hallfe bezañ 
lakaet e pleustr da gas ar brezhoneg war-raok met n’eus ket ur gwir bolitikerezh yezh 
evit raktresañ palioù, ober gant ar yezh e diabarzh an departamant, h.a. 

 
Ober a ra Kuzul-departamant Penn-ar-Bed gant ar brezhoneg en e gehentiñ, da skouer 

(logo divyezhek, teuliadoù kehentiñ ha skoroù kelaouiñ liesseurt e brezhoneg, h.a.). Termeniñ 
a ra ivez programmoù da harpañ an ober gant ar brezhoneg war dachenn an embann, an 
treuzkas, pe c’hoazh an tañva er skolioù. 

Pelloc’h c’hoazh ez a politikerezh yezh departamant ar Pireneoù-Atlantel a vez lakaet da 
dalvezout dre genemglevioù (da skouer gant ar Stad evit mont war-raok war dachenn ar 
c’helenn pe c’hoazh gant Ofis Publik an Euskareg evit ma vefe kreñvaet plas ar yezh en 
ensavadur hag en e servijoù). 

Oberoù da vrudañ ar yezh a c'hallfe departamantoù Breizh lakaat e pleustr : 
degemer e brezhoneg, paperennoù talbennet divyezhek (lizheroù, goloioù-lizher, sielloù, h.a.), 
skridoù melestradurel divyezhek, lakaat an div yezh war dafar ha war kirri an departamant hag 
er c’hehentiñ dre-vras (skritelloù brudañ a bep seurt, pedadennoù, kartennoù-bizit, h.a.). Dre 
an ober gant ar yezh e kreñvaer he statud. 

Tu a vefe ivez da renabliñ an implijidi-departamant brezhonegerien ha kinnig ur 
stummadur d’ar re a fell dezho evit kinnig d’an dud un degemer divyezhek. Evel-se e oa bet 
graet gant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed c’hoazh. 

 

Ar budjed gouestlet d’ar brezhoneg  

  

Bihanoc’h eo budjed ar Mor-Bihan evit ar brezhoneg eget hini Penn-ar-Bed. Tostoc’h da 
hini Aodoù-an-Arvor emañ eget e 2003 : da 5,7% e sav an diforc’h bremañ tra ma save da 
13,4% da neuze. Evit ar bloavezh 2008 e sav ar sammadoù da 2,62€ dre annezad e Penn-ar-
Bed, 0,61€ en Aodoù-an-Arvor, 0,53€ er Mor-Bihan. 
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Emdroadur dispignoù an departamant evit ar yezh (e €) eus 2003 da 2008 
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War gresk e oa aet dispignoù an departamant betek 2005 (+60% etre 2001 ha 2005). 
Stabiloc’h int bet goude. Savet e oa ar budjed da 370 000€ e 2008 (+26% e-keñver 2003).  
 

An 3/4 eus ar budjed-se a dalvez da harpañ ar c’helenn brezhoneg (kelenn divyezhek ha 
kelenn d’an oadourien), well-wazh. Brasoc’h c’hoazh eo al lodenn-se e Penn-ar-Bed, 
abalamour d’an tañva er c’hentañ derez. 

 

Stad an divyezhegezh er panellerezh-hent  

 E 2004 e oa bet divizet gant Kuzul-departamant ar Mor-Bihan lakaat ur panellerezh 
divyezhek da dalvezout war ar rouedad hentoù a zo dindanañ. 

A-hend-all, eo da vezañ treuzkaset d’an departamantoù ar merañ war darn eus an 
hentoù broadel gant lezenn an 13 a viz Eost 2004 diwar-benn ar frankizoù hag an atebegezhioù 
lec’hel. Gallet en dije an diviz-se disoc’hañ war diorren an divyezhegezh er panellerezh war an 
hentoù-se a vez darempredet kalz gant an dud. Nac’het o deus an departamantoù kemer an 
hentoù-se e karg evit poent. 

Ha pa vefe dizingaloc’h an disoc’h war an dachenn, oberoù a-du gant ar brezhoneg a vez 
kaset da benn gant strollegezhioù lec’heloc’h. Panelloù divyezhek mont e-barzh ha mont e-
maez ar c’humunioù a vez staliet da skouer. Tremen an tri c’hard eus kumunioù bro an Oriant 
a vefe pourvezet ganto e 2009, dre-vras, ha pa vefe distankoc’h an traoù e gevred an tolead. 

Panelloù-heñchañ divyezhek a vez staliet gant kumunioù zo ivez. Er penn a-raok e oa 
kêr an Oriant war an dachenn-se abaoe eil hanterenn ar bloavezhioù 80 met kollet ez eus bet 
lusk e-kerzh ar bloavezhioù 2000. Kumunioù all zo divyezhek o fanellerezh e mervent ar vro 
(Plañvour, Gwidel, Yestael, Pont-Skorf, Kewenn). 

Ar c’humunioù-se o deus sinet Ya d’ar brezhoneg alies, ha Plañvour eo ar siner 
oberiantañ.  

 

A-drugarez da bolitikerezh an departamant eo ez eo aet war-raok bezañs ar yezh e 
panellerezh-hent bro an Oriant abaoe 2004 kentoc’h.  
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Kevrat bro an Oriant 

 Kevratoù bro liesvloaziek (evit ar marevezh 2006-2012) zo bet sinet gant ar broioù ha 
Rannvro Breizh e 2006.  

 

 N’eo ket bet adkemeret ar Chanter 9 (a denn d’ar politikerezh yezh) e Kevrat bro an 
Oriant ha ne gaver enni meneg ebet eus ar yezh a-hend-all. N’eus nemet bro Gerne he deus 
miret ar chanter 9 e-touez an ahelioù labour kinniget gant ar Rannvro. 

E stagadenn 2009 ar Gevrat eo kadarnoc’h ar C’huzul-rannvro e-keñver ar 
brezhoneg : merket eo e-touez e bennaennoù e vefe talvoudekaet ha brudet yezhoù Breizh. Er 
munudoù eo rakwelet e vefe kemeret ar brezhoneg e kont e lodenn sevenadurel raktresoù zo, 
ha, gant raktresoù all, emañ e-touez an divizoù astalus e tennfe ur rann eus ar raktres da 
dalvoudekaat ar brezhoneg. Dre-se e vez roet ur plas d’ar brezhoneg en un drederenn eus 
raktresoù ar stagadenn (8 raktres diwar 26). 

 

 

Oberoù ar c’humunioù hag an DPKE 

E dalc’h Kab an Oriant emañ Kêr ar Bageal bet digoret e 2008. Divyezhek eo he 
fanellerezh. Unyezhek eo an aveadurioù bras all zo dindan an DPKE-se. Nac’het en deus 
Ospital ar Skorf en Oriant e vefe divyezhek panellerezh savadur nevez ar pol 
Merc'hed/Mammoù/Bugale. 

 

 

A-drugarez da varregezhioù ar c’humunioù ez eus doareoù lies da implijout ar 
brezhoneg. Soñjal a reer er panellerezh peurgetket. 

Talvoudekaet e c’hall bezañ ar yezh kenkoulz all pa vez implijet evit daremprediñ an 
dud avat : en embannadennoù (kannadig-kêr9, plegfollennoù10, pedadennoù, kartennoù 
hetiñ), war ar responter, war al lec’hienn Genrouedad (un nebeud pennadoù e brezhoneg a 
gaver war lec’hienn Gwidel) pe c’hoazh e logo ar gumun (divyezhek eo logo an Oriant da 
skouer). Aozet e c’hell bezañ degemer e brezhoneg ar velestridi : niveriñ an implijidi-kêr a oar 
brezhoneg, kinnig ur stummadur war ar yezh d’ar re a fell dezho e stern ar stummadur 
dibaouez. 

Ha pa vefe embannet gant mellad 2 ar Vonreizh ez eo ar galleg yezh ar Republik, hervez 
lezenn eo aotreet implijout ar brezhoneg ouzhpenn en un degouezh ofisiel. Er skridoù 
melestradurel e c’hell bezañ graet da skouer : teulioù raktres hag embann an dimeziñ, paper-
ganedigezh, aotre da guitaat an tiriad. Ul levrig familh divyezhek a vez roet gant kumunioù zo 
abaoe nevezamzer 2007. An holl skridoù-se zo e-kerz an Ofis Publik evit an holl strollegezhioù 
foran. Gallout a reont bezañ implijet gant kement kumun a fello dezhi met ar pep pouezusañ 
eo e vefent roet d’an holl velestridi. Lid an euredoù en ti-kêr e-unan a c’hell bezañ dalc’het en 
div yezh ivez (e Ploue e c’hall bezañ graet da skouer), evel ar vadeziant republikan. 

Evit ar poent e ranker lavarout n’eo ket fonnus an oberoù kaset da benn gant kumunioù 
ar vro, en tu all d’ar panellerezh. Ha c’hoazh n’eo ket unvan dasparzh ar c’humunioù-se war an 
dachenn : an darn-vrasañ anezho a gaver dreist-holl e lodenn gornôg Kab an Oriant pe un 
tammig en argoad, e norzh ar vro. Er vuhez foran n’eo ket roet c’hoazh e blas d’ar brezhoneg 
kement ha ma vez er skolioù divyezhek, da skouer. Kumunioù zo dezho ur feur skoliata 
                                                   
9 Pennadoù e brezhoneg zo e kannadig-kêr Lannarstêr, Gwidel, Kewenn (arouezeloc’h). 
10 Evel skritell “Devezh hep karr” kumun Lannarstêr. 
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divyezhek uhel (evel Langedig da skouer) met n’eo ket gwall ziorroet implij ha bezañs ar yezh 
er vuhez publik. 

 

Kizidikaat ar gargidi 

 Pouezus eo kizidikaat kargidi ar servij publik lec’hel ouzh talvoudegezh ar brezhoneg. 
Abadennoù kelaouiñ a vez aozet ingal gant skourr rannvroel ar CNFPT e Gwened da skouer 
abaoe 2003. Ur perzh oberiant a gemer Ofis Publik ar Brezhoneg enno.  

E-kerzh ar bloavezh 2008, da skouer, e oa bet 4 c'hargad eus strollegezhioù bro an 
Oriant o kemer perzh er stummadurioù-se. 

 

Ya d’ar brezhoneg 

 

Broudañ oberourien ar vuhez sokial hag armerzhel d’ober traoù fetis evit ar yezh eo pal 
Ya d’ar brezhoneg. Roet e oa bet lañs d'ar c'houlzad-se e 2001 gant an Ofis. Divizet e oa bet 
ober kemend-all gant ar c’humunioù (hag ar frammoù etrekumunel) e 2004.  

 

Diazez ar politikerezh yezh lec’hel e venn Ya d’ar brezhoneg bezañ e 
gwirionez. 

 

Kumunioù o deus votet war Ya d’ar brezhoneg  – Miz Du 2009 

  
E miz Du 2009 e oa 8 kumun o doa votet a-du gant karta Ya d’ar brezhoneg (da lavaret eo ur 
c’hard eus kumunioù ar vro). 3 anezho o doa dibabet al live 1, 5 a oa aet gant al live 2. Er 
c’humunioù-se emañ 66% eus annezidi ar vro o chom. N’eus siner ebet e KK Blavezh, 
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Gwelmeur hag ar Mor. Testeniekaet eo bet label 1 an Oriant, Ploue ha Kewenn. Kumunioù 
eno ur skol divyezhek eo o deus sinet Ya d’ar Brezhoneg kentoc’h, nemet Plañvour. 

 

Alies ez eus bet divizet kas war-raok oberoù a denn d’ar panellerezh (panelloù diabarzh 
ha diavaez an ti-kêr hag ar savadurioù zo e dalc’h an ti-kêr, panellerezh heñchañ, ober gant an 
div yezh bep tro ma vez staliet ur panellerezh nevez), d’ar c’hehentiñ (logo divyezhek, 
kartennoù-pediñ, responterezh, paperoù talbennet) ha d’ar c’helenn (skoazell evit staliañ pe 
diorren klasoù divyezhek er gumun, kemer perzh er c’houlzad bloaziek da vrudañ ar c’helenn 
d’an oadourien). 

N’eus ket bet dibabet kalz a oberoù a denn da implij ar yezh en darempredoù war-eeun 
gant an dud (reiñ dezho da welet splann e c'hallont bezañ degemeret e brezhoneg gant ar 
servijoù-kêr, arc'hantaouiñ stummadur micherel an implijidi-kêr a fell dezho deskiñ 
brezhoneg pe gwellaat o yezh). 

3 c'humun o deus bet ul label dija. 15 ober zo bet kaset da benn gant kêr an Oriant, 5 
gant Ploue ha gant Kewenn. 

 
Goude bezañ bet e penn a-raok diorren ar brezhoneg adalek kreiz ar bloavezhioù 80, 

kêr an Oriant he deus kollet lañs e-kerzh ar bloavezhioù 2000. Daoust ma oa bet sinet ar 
garta e 2007, n’eo ket adlañset c’hoazh diorren ar brezhoneg eno da vat.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klozadur war ar vuhez foran 
Gant departamant ar Mor-Bihan eo deuet an emdroadur pennañ evit lakaat 

ar yezh war-raok er vro abaoe an diagnostik diwezhañ. Bevennet e chom an oberoù d’ar 
panellaouiñ ha da arc’hantaouiñ ar bed kevredigezhel avat. Met ur gwir cheñchamant e buhez 
an dud en tolead eo gwelet panelloù divyezhek war bord an hentoù departamant war ar 
pemdez. 

Kemeret eo bet muioc’h ar brezhoneg e kont gant ar strollegezhioù foran ; kement-se en 
deus merket an dekved tremenet : un teul politikerezh publik eo deuet ar yezh da vezañ 
muioc’h-mui. An emdroadur-se a stader e bro an Oriant evel e lec’h all : deuet eo war wel da-
geñver koulzad kabaliñ an dilennadegoù-kêr diwezhañ (2008) koulz ha dre sinadurioù niverus 
Ya d’ar brezhoneg da skouer. 

Daoust da bep tra, n’eo ket kresket kalz plas ar yezh war an dachenn. Ne’z a ket pelloc’h 
eget ar panellerezh-heñchañ an oberoù douget gant ar c’humunioù evit diorren ar yezh, dre-
vras. Er penn a-raok e oa bro an Oriant er bloavezhioù 80 met n’emañ ket mui : 
kalz a oberoù nevezadus a gaver er broioù nes hag a c’hallfe bezañ lakaet da dalvezout amañ 
(stummañ an implijidi-kêr, ober gant dielloù divyezhek bep tro, sistematekaat ar panellerezh 
divyezhek).  
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Kevredigezh keodedel 
 

 

 

Perzh pouezus ar bed kevredigezhel war an dachenn-se 
Daou framm a bouez zo e bro an Oriant evit kreñvaat efedusted ar bed kevredigezhel : 

un emglev bro (Emglev Bro an Oriant) hag ur greizenn sevenadurel breizhek (Amzer 
Nevez e Plañvour). Ur c’hevredad kevredigezhioù eo Emglev Bro an Oriant, kennerzhiañ a ra 
labour e izili hag ur framm dave eo evit sevel abadennoù ha brudañ sevenadur Breizh er vro. 
Ul lec’h prizius da aozañ degouezhioù ha prantadoù stummañ a bep seurt eo Amzer Nevez eus 
e du. 

Oberourien a bouez int ha muioc’h a c’hounid a vefe da dennañ diouto moarvat evit 
lakaat lusk war dachenn brudañ ar yezh hag ar buheziñ. 

 

Treuzkas ar yezh 

Studiet eo bet an treuzkas er familhoù gant enklask an EBSSA e 1999. Dastumet e 
oa bet roadennoù dre zepartamant war ar yezh bet desket gant an oadourien pa oant yaouank, 
an implij a raent eus ar yezh hag ar yezh treuzkaset ganto d’o bugale da 5 bloaz. Ne c’haller ket 
dielfennañ ar roadennoù-se e par ar broioù abalamour d’ar standilhon implijet. Met gallout a 
reer lakaat an tuadurioù zo bet merzet da dalvezout evit ar vro memes tra. Kadarnaet o deus ar 
roadennoù-se kiladenn an treuzkas er familhoù. Un torr etre ar vugale hag o zud zo kaoz eo 
digresket implij ar yezh a-hed ar c’hantved diwezhañ. Abaoe ar bloavezhioù 1980 e vez komzet 
galleg ouzh ar vugale gant an holl gerent pe dost. 

Ezhomm zo da skoazellañ ar rummadoù-oad evit kompezañ an torr e chadenn deskiñ ar 
yezh etre ar vugale hag o zud. Evit ar poent n’eus ober ebet war an dachenn-se e bro an Oriant. 
E lec’h all e Breizh e vez stajoù pe stalioù labour evit broudañ ha skoazellañ ar 
c’houbladoù da zesevel o bugale e brezhoneg hag evit reiñ lañs en-dro da dreuzkas ar 
brezhoneg evel yezh vamm. Eus tu an ensavadurioù en deus Kuzul-departamant Penn-ar-
Bed roet lañs d’ar c’houlzad “Klaskerien ha Treizherien Soñjoù” gant ar pal adskoulmañ 
liammoù etre ar rummadoù ha lakaat an nevezvrezhonegerien da eskemm gant ar 
vrezhonegerien a-vihanik.  

 

Servijoù d’an dud 

N’eus magouri vrezhonek ebet er vro.  

N’eus skoazellerez-vamm vrezhonek ebet renablet gant Divskouarn er vro kennebeut. 

Ne gaver ober ebet a sellfe ouzh ar re oadet pe ar re glañv nag evit stardañ an 
darempredoù etre ar rummadoù dre ar brezhoneg.  
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Dudi 

Dudi evit ar vugale 

 
Kinnig dudi evit ar vugale – Bloavezh-skol 2008/2009 

 
 

War an dachenn-se, n’eus ket e bro an Oriant al lusk a zo lec’h all e Breizh 
(abaoe miz Meurzh 2005 eo krog UBAPAR da sevel ur renabl eus an obererezhioù dudi 
kinniget e brezhoneg e pep bro ; ul labour zo bet kaset da benn evit stummañ ar vuhezourien 
ha renerien ar frammoù gant an UBAPAR ivez). 

Obererezhioù e brezhoneg a vez aozet evit ar vugale (c’hoariva en Amzer Nevez, 
kentelioù brezhoneg gant ar Sklêrijenn en Henbont, gweladennoù diouzh ar goulenn en 
Ekomirdi Enez Groe ha Greoù broadel Henbont) met rouez-kenañ eo ar c’hinnig ha n’eo ket 
aet war-raok abaoe an diagnostik diwezhañ. N’eus kreizenn ebet a ginnigfe 
obererezhioù sizhuniek e brezhoneg, da skouer. Ur greizenn a seurt-se zo e bro Sant-
Brieg ha bro Roazhon da skouer, daoust ma’z eus nebeutoc’h a skolidi divyezhek eno eget e bro 
an Oriant. A bouez eo e vefe kinniget obererezhioù war danvezioù diouzh c’hoantoù ar vugale 
hag ar grennarded (sportoù, sonerezh a vremañ, arzoù hag all).  
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� Arvestoù ha gouelioù 
 

Abaoe 2004 e vez aozet gant Daoulagad Breizh troiadoù filmoù bevaat evit ar vugale 
advouezhiet gant Dizale. Ur c’henlabour zo etre Daoulagad Breizh ha kevredigezhioù lec’hel 
evit aozañ an abadennoù : Emglev Bro an Oriant ha Dizale eo ar gevelerien e bro an Oriant. 

656 bugel (da lavaret eo an 3/4 eus skolidi divyezhek ar vro) o deus kemeret perzh en 
abadennoù aozet evit troiad 2008-2009. Un emdroadur mat-kenañ eo e-keñver troiad 
2005/2006 : 217 bugel o doa kemeret perzh, da lavaret eo a-boan ur c’hard eus skolidi an 
deskadurezh divyezhek a oa d’ar mare-se.  

 

Dudi evit an oadourien 

 

War dachenn an dudi evit an dud deuet e chom bro an Oriant ar vro pourvezet ar 
gwellañ er Mor-Bihan (gant bro an Alre). N’eo ket bras-bras ar c’hinnig evit kelo-se ha n’eo 
ket stankoc’h eget e 2003 dreist-holl. Aozet e vez an obererezhioù d’an dud deuet gant ar 
c’hevredigezhioù a ginnig kentelioù brezhoneg dreist-holl. Tizhet e vez an dud a zesk ar yezh 
gant an obererezhioù-se neuze. 

Strolladoù komz eo a vez kinniget d’an oadourien kentoc’h (Klub ar vrezhonegerion ha 
Lenn a-stroll gant Emglev Bro an Oriant, Kaoz Kafe gant ar Sklêrijenn en Henbont) met ivez 
prezegennoù (Emglev Bro an Oriant, ar Sklêrijenn), kentelioù urzhiataerezh (Tarzh an Deiz e 
Kaodan), stalioù kanañ pe skrivañ (Amzer Nevez, Emglev Bro an Oriant, ur strollad all a oa e 
Pont-Skorf), filajoù (Skol an Amzer da zont e Ploue). 

Un tamm stankoc’h eo ar c’hinnig dudi evit an dud deuet eget evit ar vugale 
e bro an Oriant met n’eo ket liesseurt-tre. N’eus nemet ar c’hentelioù urzhiataerezh e 
Kaodan a ginnig un danvez distag diouzh glad Breizh. Er broioù all e kaver obererezhioù 
liesseurtoc’h (gweladennoù, sportoù, arzoù, keginañ, h.a). 

 

Aveadurioù dudi 

 

Aet eo war-raok ar panellerezh divyezhek e kêr an Oriant : ouzhpenn ar Stad hag ar 
Poull-neuial a oa aveet dija ez eus brezhoneg war panelloù Palez ar C’hendalc’hioù hag e 
Kêr ar Bageal. Ul levrig divyezhek a vez kinniget gant Mirdi Kompagnunezh an Indez a-
hend-all. E kêriadenn Poull Fetan (Kistinid) ez eus un ti gouestlet d’ar brezhoneg abaoe 
2007. Mat e vefe mont pelloc’h ganti en aveadurioù all evel an egorennoù dizoleiñ meret gant 
Sellor da skouer, pe Zoo Pont-Skorf.  

 

Arvestoù 

� C’hoariva ha filmoù 
 

Ur strollad c’hoariva zo, Strollad C’hoarivari bet krouet e 1994 ha diazezet e 
Langedig. Pik Achu, ar strollad aktored bodet gant an advouezhiañ evit Dizale a hañval bezañ 
dilezet ar c’hoariva evit en em ouestlañ kentoc’h da abadennoù filmet evel ar Sitkom Leurenn 
BZH. N’eo ket oberiant ken ar strollad Daomp ar Gwar kennebeut. 
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C’hoariet e veze pezhioù-c’hoari da-geñver Gouel Bro Gwened ha, da c’houde, da-geñver 
C’hoariva e Langedig aozet gant Dastum Bro Ereg. Met n’eus ket ken eus se abaoe 2004 
war a hañval. Gant an Deizioù e vez tro da arvestiñ ouzh abadennoù brezhonek avat. 

Dister eo c’hoazh plas ar brezhoneg er sinema. Teulfilmoù eo an darn vrasañ eus ar 
filmoù a vez produet e brezhoneg. Betek-henn, n’eus ket bet aozet er vro abadennoù filmoù 
faltazi advouezhiet e brezhoneg evel ma vez graet e Roazhon (Sineyaouank) pe e Brest. 

Evit mont pelloc’h ganti e c’hellfe bezañ kemeret harp war ar c’humunioù evel Kewenn o 
deus divizet kas da benn an ober “Ya d’ar brezhoneg” a denn d’ar politikerezh sevenadurel 
(“Ober diouzh ma vo bep bloaz abadennoù e brezhoneg e kreizenn sevenadurel ar gumun”). 

 

�Festivalioù 
 

Meur a festival a denn d’ar brezhoneg zo bet dalc’het er vro er bloavezhioù diwezhañ : 
Devezhioù ar brezhoneg ha sevenadur Breizh e Lannarstêr (e dibenn 2007) ha Devezh 
ar Brezhoneg e Bubri (Mae 2006) ouzhpenn an Deizioù gant Emglev Bro an Oriant en 
Oriant etre miz Genver ha miz Meurzh. Abadennoù all a vez da-geñver Gouel Erwan. 

Brasaet eo plas ar brezhoneg en Emvod ar Gelted e-keñver an diagnostik kozh 
(dreist-holl adalek dalc’h 2008) : er skridoù, er panellerezh, er c’hemennadennoù. Abaoe 2008 
e heuilh gopridi ar gevredigezh ur stummadur war ar brezhoneg war o lec’h labour gant 
Stumdi. 

 

Buhez speredel 

Ar gatoligiezh eo zo trec’h e buhez speredel ar Vretoned. Ganti e vez implijet ar 
brezhoneg a-wechoù, dre levezon an hengoun alies. 

Gant Eskob kozh Gwened, Ao. Gourves, eo e oa bet embannet un atiz splann en ul 
lizher-eskob e 2003, e ditl “Un nevez-amzer evit sevenadur Breizh : un dae evit an Iliz”. An teul 
divyezhek-se a vroude holl servijoù an Iliz da vezañ « war evezh evit reiñ d’ar brezhoneg ha da 
sevenadur Breizh ar plas zo da vezañ roet dezho el lidoù ». Broudet e oa Bodad-labour an 
Eskopti evit ur Bastorelezh e Brezhoneg da gendelc’her da strivañ war dachenn al liderezh hag 
ar c’hatekiz (ur post-labour a oa bet krouet da labourat war an tachennoù-se peurgetket). Met 
en tu all d’un atiz arouezel, n’haller ket lavaret eo aet war-raok an ober gant ar 
brezhoneg er vuhez speredel (koulz hag en deskadurezh katolik). 

Gant strivoù kevredigezhioù pe kumuniezhoù damheñvel ha hiniennoù e vez kaset ar 
brezhoneg war-raok e metoù ar relijion c’hoazh. Ur strollad kanañ e brezhoneg zo bet savet 
etre Pont-Skorf ha Kleger da skouer. A-drugarez dezhañ ha d’ar gevredigezh Santez-Anna-
Gwened ez eus bet dalc’het oferennoù e brezhoneg e Kleger peurgetket. A-hend-all e vez 
oferennoù brezhonek kentoc’h da-geñver gouelioù laik (Emvod ar Gelted) pe kristen 
(Oferenn Nedeleg e Lannarstêr, Oferenn Sant Padrig en Oriant). War a hañval ne vez ket 
kinniget katekiz nag aluzenerezh e brezhoneg er vro.  

 

An embann 

 Ar vro nemeti er Mor-Bihan ma’z eus bet embannet levrioù e brezhoneg er bloavezhioù 
2000 eo bro an Oriant. N’eo ket aet kalz war-raok an embann abaoe 2004 
koulskoude : 2 di-embann (Ar Razh é C'hortoz hag Editions Oranges Nouvelles) a oa bet 
renablet en diagnostik diwezhañ met n’o deus embannet levr brezhonek ebet abaoe 2004 war a 
seblant. Levrioù e brezhoneg zo bet moullet gant Emglev Bro an Oriant e 2009 avat. Mod 
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all, An Doere, kelaouenn Bro Ereg, a chom ar gazetenn vrezhonek nemeti a vez embannet e bro 
an Oriant. 
 
 Ar gazetenn divyezhek enlinenn Daktu bet krouet e 2009 a oa diazezet en Oriant. 
Paouezet eo hec’h obererezh e fin ar bloaz. 

 

Ar mediaoù 

Er skinwel 

�France 3 Bretagne ha France 3 Iroise 
Degemer a ra bro an Oriant holl abadennoù brezhonek France 3 Bretagne. Stabil e oa 

chomet an amzer gouestlet d’ar yezh e programmoù ar chadenn-se etre 2003 ha 2008. 
Kinniget e vez 1 eur 50 a abadennoù brezhonek bep sizhun bremañ, da lavaret eo ur c’hardeur 
ouzhpenn eget e 2003/2004. 

 

�TV Breizh 
Ur chadenn hag a c’hall bezañ degemeret dre ar fun hag al loarell eo TV Breizh, ar 

chadenn brevez diazezet en Oriant. Krouet e oa bet e 2000 gant ar c’hoant dont da vezañ ur 
chadenn hollek divyezhek ha diorren greanterezh ar c’hleweled e Breizh. 

Cheñchet he deus ar chadenn he linenn-stur penn-da-benn e distro-skol 2003 da-heul 
nac’hadennoù ar CSA evit reiñ an aotre dezhi da vezañ skignet war ar rouedad hertzian pe dre 
an SND11.  

Da zistro-skol 2008 eo steuziet ar brezhoneg (koulz hag ar programmoù 
breizhek) eus kael programmoù ar chadenn brevez penn-da-benn.  

Diazezet e bro an Oriant emañ TV Breizh atav koulz hag ar studio a vez implijet gant 
Dizale, ar gevredigezh a ra war-dro an advouezhiañ e brezhoneg. 

 

�Chadennoù lec’hel 
Skinwelioù lec’hel zo o tiwanañ muioc’h-mui dre an SND, ar fun, ar Genrouedad pe ar 

gwagennoù hertzian zoken. Diwar skouer TV Rennes ha TéléNantes e c’hall chadennoù 
skinwel lec’hel bro an Oriant skignañ abadennoù brezhonek. Ur skinwel Web eo An 
Oriant.TV ; evit ar poent n’eus nemet e anv zo brezhonek. Gant Demain Sud Bretagne eo bet 
krouet Ty Télé evit ar Mor-Bihan. Teir gwech ar sizhun e skign un abadenn vrezhonek, Strak, 
ar pezh a zo 78 munutenn bep sizhun. 

 

 

Er skingomz 

Tro-dro da 50 eurvezh a veze skignet bep sizhun e 2009 (pa voder an abadennoù a 
c’heller klevet er vro a-bezh), da lavaret eo kement (war-bouez nebeut) hag e 2003/2004.  

Goloet eo ar vro a-bezh gant abadennoù France Bleu Breizh Izel, anezhañ ar radio 
lec’hel selaouet ar muiañ. Kemmet eo programmoù brezhonek ar radio e-keñver ar pezh a oa e 
2004 : tennet ez eus bet un eurvezh digant an abadenn bemdeziek met un abadenn bemdeziek 
divyezhek zo bet lakaet e plas. War-dro 13 eurvezh a brogrammoù brezhonek rik a vez 
                                                   
11 Skinwel Niverel Douarel (TNT e galleg). 
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kinniget bep sizhun e kael programmoù 2009-2010 hag 20 eurvezh o kemer ar 
programmoù divyezhek e kont. E 2003/2004 e veze 20 eurvezh bennak a brogrammoù 
brezhonek bep sizhun. 

 

War-du ur rouedad skingomz kevredigezhel e brezhoneg 

 Evit ledanaat ar c’hinnig abadennoù brezhonek e kenlabour ar skingomzoù 
kevredigezhel a ginnig abadennoù brezhonek : krouet o deus ur rouedad eskemm abadennoù. 
Aet eo an div skingomz hollvrezhonek, Arvorig FM ha Radio Kerne, pell en aozadur ar 
rouedad-se : ouzhpenn eskemmañ programmoù e lakaont o barregezhioù e boutin ha 
kenbroduiñ a reont programmoù. Gant ar gevredigezh Brudañ ha skignañ ez a en-dro ar 
c’henlabour-se. Bodet eo ar 4 radio kevredigezhel lec’hel a eskemm o abadennoù kenetrezo er 
framm-se bremañ. Gant ur c’henlabour etre ar 4 radio ezel eus ar Rouedad ez eus deuet da wir 
ur raktres keleier evit Breizh-Izel e deroù 2010. 5 kazetenner a labour war ar raktres-se harpet 
gant Kuzul-rannvro Breizh. 

 
Skignañ a ra Radio Bro Gwened 30 eurvezh 35 a abadennoù brezhonek bep sizhun. 

Stabil eo ar sammad-se e-keñver 2003/2004. 
 
Daougementet eo an niver a eurvezhioù skignet gant Radio Kreiz Breizh, met n’eus 

nemet e norzh ar vro ma c’haller o c’hlevet. E-touez broioù kornôg Breizh ez eo bro an 
Oriant unan eus ar re ma resever an nebeutañ a abadennoù brezhonek : n’eo ket 
ken bras ar c’hinnig kevredigezhel hag er c’hornioù all. 

 

An teknologiezhioù nevez o harpañ ar skingomz e brezhoneg 

Stankoc’h eo deuet ar c’hinnig programmoù brezhonek da vezañ a-drugarez d’ar 
Genrouedad. Gallout a reer selaou holl brogrammoù an 2 skingomz kevredigezhel vrezhonek, 
Radio Kerne hag Arvorig FM war-eeun enlinenn (dre al lec’hienn Stalig abaoe miz Gwengolo 
2004 ha dre an Tour Tan abaoe deroù 2005). Gallout a reer podskignañ div abadenn produet 
gant France Bleu Breizh Izel. Gallout a reer selaou Keleier Breizh enlinenn ivez war lec’hienn 
ar skingomz. 

 

Marc’had al labour e brezhoneg 

E-kerzh an Nevezamzer 2006 en doa graet Arsellva an Ofis un enklask war “Ar postoù-
labour hag ar brezhoneg”.  

Bewech ez eo an niver a bostoù-labour kevatal da implijoù leunamzer (KILA) zo bet 
goulennet ; kement-se a dalvez eo c’hoazh brasoc’h an niver a dud implijet, dre ma labour lod 
anezho darnamzer. 

56 post-labour KILA brezhonek a oa bet renablet evel-se e bro an Oriant e 2006. 
6,3% eus an 900 post bennak bet renablet e Breizh d’ar mare-se a gaver aze. 
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Dasparzh ar postoù-labour diouzh ar rumm micher d’ar 1añ a viz Genver 2006 

 
 

Splannoc’h c’hoazh eget e Breizh dre-vras eo dreistpouez metoù ar c’helenn : 4 fost 
KILA diwar 5 a ya ganto amañ (e-skoaz 3 evit 4 e Breizh). Abaoe 2006 eo bet serret postoù TV 
Breizh hag an niver a bostoù en deskadurezh zo chomet damheñvel (n’eo ket emdroet kalz an 
niver a skolidi betek distro-skol 2009). Setu e tle an niver a bostoù-labour brezhonek bezañ 
etre 50 ha 60 atav (tra m’en deus kendalc’het da greskiñ e peurrest Breizh) nemet eo brasaet 
c’hoazh lodenn ar c’helenn. 

N’eo ket kempouez dasparzh ar postoù war an dachenn : an holl anezho, koulz 
lavaret, a gaver e Kab an Oriant. N’eo ket souezhus e-keñver poblañs ha startijenn ekonomikel 
an tolead dre-vras.  

 

An armerzh 

 E 2001 e oa bet roet lañs d'ar c'houlzad Ya d'ar brezhoneg. E miz Meurzh 2010 e oa 
bodet 652 a oberourien gevredigezhel hag armerzhel gant an Ofis en-dro d’un dra eeun : ober 
gant ar brezhoneg er mont en-dro pemdeziek. 
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Dasparzh sinerien Ya d’ar brezhoneg dre gumun – Miz Meurzh 2010 

 
21 siner a oa e miz Meurzh 2010. Kresket un tamm eo pouez bro an Oriant e-keñver ar pezh 
a oa e-kreiz 2004 (2 siner ouzhpenn). E kumunioù Kab an Oriant eo e kaver ar muiañ a 
sinerien. 
 

Dasparzh sinerien Ya d’ar brezhoneg dre rummad evit bro an Oriant – Miz Meurzh 2010 

0 2 4 6 8 10

Bed sevenadurel

Bed ar c'hehentiñ

Bed an deskadurezh

Bed kevredigezhel

Bed ar yec'hed

Bed ar sport

Bed an armerzh

 
Tennañ a ra an dasparzh-mañ da hini Breizh. Daoust m’eo bras plas ar bed sevenadurel (tost 
ur c’hard eus ar sinerien) ez eo e bed an armerzh emañ ar brasañ niver eus sinerien Ya d’ar 
brezhoneg (9 siner, da lavaret eo tremen daou siner diwar bemp). 
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 Ar bed kevredigezhel ha sevenadurel eo en deus douget an oberoù pleustrekañ evit 
lakaat ar yezh war wel (yezh labour ha yezh kehentiñ), a-drugarez da frammoù emouestlet 
abaoe pell alies. En o zouez e konter Emglev Bro an Oriant, Amzer Nevez, Emvod ar Gelted, 
met ivez embregerezhioù evel Kuzulva Alain Le Gal.  

 

Dileuriañ ar servij foran 

 Alies e vez fiziet en embregerezhioù prevez ober war-dro servijoù publik gant ar 
strollegezhioù foran (dasparzhañ dour, treuzdougen-kêr, h.a.). E-barzh he folitikerezh yezh e 
c’hell ur strollegezh ober e doare ma vefe dalc’het kont eus ar yezh er c’hendivizad dileuriañ ar 
servij publik. Eus o zu e c’hell an embregerezhioù, diwar o lusk o-unan, kinnig servijoù 
divyezhek. 

Gant Sellor, ur c’hevredad armerzh kemmesk, e vez meret aveadurioù bet 
arc’hantaouet gant Kab an Oriant da skouer (egorennoù dizoleiñ, kreizennoù bageal, porzhoù 
bageal, Kêr ar Bageal, h.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klozadur war ar gevredigezh keodedel 
 Dre-vras, n’eo ket aet war-raok plas ar brezhoneg er vuhez keodedel e-keñver 
ar pezh a oa bet stadet e diagnostik 2004. An nebeud a wellaennoù zo bet (Kêr ar Bageal, 
muioc’h a vrezhoneg en Emvod ar Gelted, h.a.) a vez kempouezet gant kiladennoù (nebeutoc’h 
a strolladoù c’hoariva brezhonek, TV Breizh, h.a.). 

 An oberoù war dachenn an diduiñ hag ar buheziñ er vuhez sokial ha prevez dreist-holl 
zo chomet heñvel ouzh ar pezh e oant pemp bloaz zo. Ouzh glad Breizh e chom stag an 
obererezhioù kinniget, peurliesañ. A bouez eo e vefe kinniget obererezhioù liesseurt ha war 
danvezioù diouzh c’hoantoù ar vugale hag ar grennarded (sportoù, sonerezh a vremañ, arzoù 
hag all) e stumm abadennoù sizhuniek. 

Frammet mat eo bed kevredigezhel ar vro. Gallout a rafe sevel raktresoù war 
dachennoù nevez diwar skouer ar pezh a vez graet e broioù all dija : magourioù 
brezhonek, harpañ treuzkas ar yezh er familhoù, kinnig abadennoù dudi sizhuniek evit ar 
vugale, liesseurtaat an arvestoù e brezhoneg, buheziñ bed ar re glañv hag ar re gozh. A bouez 
eo ivez e vefe ledanoc'h ar c'hinnig dudi evit an dud deuet koulz hag ar c’hinnig brezhonek er 
mediaoù. 

En diavaez da vedig an dud dedennet gant danvez Breizh ez eus ezhomm da lakaat 
muioc’h ar yezh war wel en endro an holl.  
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Klozadur 
 

 N’eus ket bet emdroadurioù bras abaoe an diagnostik 
diwezhañ. Goustatoc’h eo emdroet an deskadurezh 
divyezhek eget e lec’h all ha stabilder pe digresk a stader 
war an tachennoù all. Bras eo danvez ar vro koulskoude. 
 

Dibarderioù bro an Oriant 

 Dizingal eo emdroet ar c’helenn divyezhek abaoe an diagnostik diwezhañ. N’eus 
kumun ebet ken er vro ma kaver an tri hentad war un dro er skol-vamm. Tachennoù zo a chom 
hep tamm kinnig ebet pe gant ur c’hinnig strizh-tre. Emdroet eo ar sifroù memes tra met 
goustadik, hag un digresk a oa bet e 2008. Distro-skol 2009 a brou e c’hall an diorren 
adkregiñ. 

 Gant an doareoù all da zeskiñ brezhoneg e weler eo kentoc’h digresket ar c’hinnig hag 
ar sifroù. Kinnig ar c’hentelioù brezhoneg en eil derez ne glot ket gant dasparzh ar skolidi er 
vro : n’eus ket tu da zeskiñ brezhoneg e skolajoù kêr an Oriant da skouer. 
 

 En holl n’eus ket trawalc’h a yezherien nevez-stummet (70 yezher ouzhpenn, well-wazh) 
evit kempouezañ ar yezherien gozh a varv tamm-ha-tamm (ur 500 den bennak bep bloaz). Ma 
yafe ar c’helenn muioc’h war-raok e vefe tu da dremen eus ar feur adneveziñ zo bremañ (war-
dro 1 yezher nevez evit 7 pe 8 a varv) d’ur feur adneveziñ a savfe da 1 yezher nevez evit 2 
yezher a varv a-benn 2020. Ar pal kentañ da dizhout evit ma c’hellfe ar yezh adsevel he 
c’hein eo.  

 D’en ober ez eus ezhomm da reiñ nerzh da ziorren ar c’helenn divyezhek ha labourat 
evit ma vefe 1 700 skoliad en hentadoù divyezhek a-benn 2015. Ret eo derc’hel 
d’ur c’hresk bloaziek par da hini 2009 (pe un tamm uheloc’h, etre 9 ha 12%) evit tizhout 
ar pal-se. Talvezout a ra kement-se digeriñ ul lec’h nevez bep bloaz d’an nebeutañ (ha 
neuze klokaat ar rouedad lec’h ma n’eus kinnig ebet c’hoazh : Plañvour, Kervignag, Pleheneg, 
h.a.) e-ser liesseurtaat ar c’hinnig er c’humunioù zo klasoù divyezhek enno c’hoazh (hag an 
Oriant da gentañ). 
 

A bouez eo harpañ an doareoù all da zeskiñ er skolioù hag e-maez ar skolioù ivez. N’eus 
nemet o c’hoari war an holl tachennoù-se war un dro e vo tu da stummañ trawalc’h a yezherien 
nevez. Kement-se a dalvez kas war-raok ar stajoù hir, ar c’hentelioù noz, ar c’hentelioù en eil 
derez, diazezañ un Diplom Skol-veur, diorren an tañva er skolioù.  
 

 En-tu all d’an deskiñ ha da plas ar yezh er panellerezh ez eus ezhomm da wellaat he 
flas en endro an holl evit suraat he dazont. Un nebeud gwellaennoù zo bet war an 
dachenn-se abaoe an diagnostik diwezhañ met, kaer o deus un darn vat eus ar c’humunioù 
bezañ sinet Ya d’ar brezhoneg, e santer c’hoazh n’ez eer ket kalz en-tu all d’ar panellerezh boas 
(panelloù mont-tre, panelloù-heñchañ a-wechoù).  
 

Labour ha goulennoù ar bed kevredigezhel a chom un elfenn bouezus. Frammet evel 
m’emañ e c’hallfe respont da ezhommoù nevez ar yezherien : krouiñ magourioù brezhonek, 
diazezañ obererezhioù sizhuniek evit ar vugale, fonnusaat ar c’hinnig dudi d’an dud deuet hag 
ar c’hinnig mediaoù. 
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Derc’hel soñj... 
 

Sifroù pennañ ar brezhoneg e bro an Oriant 

• E-tro 7,3% eus ar boblañs a ouife brezhoneg e 2009 (etre 15 000 ha 16 000 yezher).  

• Tost da 5 000 yezher a vije aet d’an anaon e bro an Oriant etre 1999 ha 2009. 

• Eus 28,8% eo kresket an niver a skolidi divyezhek etre 2003 ha 2009. 

• Tremen 1 000 skoliad a heuilh kentelioù brezhoneg pe e brezhoneg eus ar skol-vamm 
d’al lise. 

• Ur skol divyezhek a gaver e tost un drederenn eus kumunioù ar vro.  

• Teir gwech nebeutoc’h a skolidi divyezhek zo e kêr an Oriant eget e kêr Wened.  

• Da 3,8% e sav ar feur skoliata en hentad divyezhek evit ar c’hentañ derez.  

• 1% eus holl skolidi an eil derez a heuilh kentelioù brezhoneg. 

• E 18vet renk kumunioù Breizh diouzh an niver a skolidi divyezhek enno emañ an 
Oriant (goude kumunioù bihanoc’h evel Lannarstêr pe Pondi). E-touez kumunioù bras 
Breizh (enno muioc’h eget 50 000 annezad), n’eus nemet kêr Sant-Nazer zo izeloc'h he 
renk. 

• Tremen 300 den deuet a zesk brezhoneg. 

• 35 studier o deus bet kentelioù brezhoneg e Skol-veur Kreisteiz Breizh. 

• 205 oadour a heuilh kentelioù noz e 2009/2010. 

• E 15vet renk kumunioù Breizh diouzh an niver a dud deuet enskrivet er c’hentelioù noz 
emañ Plañvour (10vet renk e 2009/2010). 

• 16 den o deus heuliet stajoù dibenn-sizhun, 7 den o deus heuliet stajoù ur 
sizhunvezh ha 46 den o deus graet ur stummadur hir e 2008/2009. 

• E miz Mezheven 2009 e oa 8 kumun o doa votet a-du gant karta Ya d’ar brezhoneg. 

• 66% eus annezidi ar vro zo o chom er c’humunioù-se. 

• 56 post-labour KILA brezhonek a oa bet renablet e 2006. 
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Ar brezhoneg en deskadurezh 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� An doareoù efedusañ 
da gelenn a gaver war 
an dachenn : kelenn 
divyezhek, kelenn d’an 
oadourien, h.a. 

� Kresket eo an niver a 
skolidi divyezhek  

� Skol-veur an Oriant a 
ginnig un danvez dibab 
brezhoneg 

� Ur stummadur hir 
war ar brezhoneg a vez 
kinniget gant Stumdi er 
vro 

� An holl zoareoù kelenn 
ne stummont ket 
trawalc’h a yezherien evit 
kempouezañ ar c’holl 
zo eus tu ar re gozh 

� Dizingal eo bet 
emdroadur an 
deskadurezh divyezhek, 
gorrekoc’h eget e lec’h 
all, dre-vras 

� Mankoù zo c'hoazh er 
c’hinnig kelenn 
divyezhek. 

� Mankoù zo gant an holl 
zoareoù da zeskiñ 
brezhoneg e kêr an 
Oriant da skouer 

� Paouezet eo an hentad 
katolik gant ar 
c’hentelioù en eil derez 

� Strishaet eo ar c’hinnig 
kentelioù en eil derez 
publik 

� Nebeutoc’h-nebeutañ a 
skolidi eil derez a 
heuilh kentelioù 
brezhoneg 

� N’eo ket diorroet an 
tañva er c’hentañ derez 

� War zigreskiñ eo aet an 
niver a oadourien a 
zesk brezhoneg 

� Serriñ a ra ar 
Rektorelezh ar 
c’hentelioù en eil derez 
pa dremen an niver a 
zeskidi dindan ur vevenn 

� Re nebeut a oadourien 
yaouank a vez stummet 
(eil derez, deskadurezh 
uhel, kentelioù noz) 

� Digeriñ skolioù 
divyezhek lec’h ma 
n’eus ket c’hoazh (KK 
Blavezh, Gwelmeur hag 
ar Mor, Zinzag-Lokrist, 
Kaodan, an Arvor ha 
dreist-holl Plañvour) 

� Astenn ar c’hinnig e 
skolioù all er c’humunioù 
ma’z eus ur skol 
divyezhek c’hoazh (en 
Oriant da gentañ-penn) 

� Diorren, brudañ hag 
aesaat ar c’hentelioù 
brezhoneg en eil derez 

� Brudañ ar stummadurioù 
war ar brezhoneg evit an 
dud deuet hag ar fred zo 
stag outo 

� Diorren ar 
stummerezh 
dibaouez war ar 
brezhoneg, er frammoù 
publik da gentañ-penn 
(tiez-kêr, DPKE, 
frammoù sevenadurel 
publik ha ledpublik) 

� Kavout kelennerien 
divyezhek ouzhpenn 
(stummañ kelennerien 
titlet c’hoazh, ijinañ 
stummadurioù azasaet er 
skol-veur) 

� Diazezañ an tañva d’ar 
brezhoneg en holl skolioù 
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Ar brezhoneg er vuhez foran 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� Abaoe 2004 e vez staliet 
panelloù divyezhek gant 
ar C’huzul-departamant 
war an hentoù-
departamant  

� Ur plas a vez roet d’ar 
brezhoneg en 1/3 eus 
raktresoù stagadenn 
ar Gevrat bro 

� 1/4 eus ar c’humunioù o 
deus sinet Ya d’ar 
brezhoneg (enno emañ 
o chom an div drederenn 
eus ar boblañs) 

� Panelloù divyezhek zo e 
Kêr ar Bageal, koulz 
hag e aveadurioù 
publik zo meret gant 
kêr an Oriant (met staliet 
int bet pell zo aze) 

� N’eus ket anv eus ar 
brezhoneg e Kevrat bro 
an Oriant 

� Kalz a aveadurioù 
foran a chom unyezhek  

� Estreget war ar 
panelloù, ne vez ket 
gwelet kalz brezhoneg (er 
c’hehentiñ, en 
degouezhioù ofisiel, en 
teulioù melestradurel, en 
degemer, h.a.) 

� Mankout a ra 
raktresoù da gas ar 
brezhoneg war-raok 
gant kumunioù pobletañ 
ar vro, pergen 

� An oberoù a vez graet 
n'ez eont ket pelloc’h eget 
ar panellaouiñ, 
peurliesañ 

� Daoust ma ne vir ket a 
ober gant ur yezh all 
ouzhpenn ar galleg, 
mellad 2 ar Vonreizh a 
c’hall lakaat un harz 
psikologel d’ar 
politikerezh yezh 

� N’eus ket brezhoneg war 
an hentoù broadel 

� Engouestlañ muioc’h al 
live etrekumunel 

� Reizhañ skritur an 
anvioù-lec’h 

� Kenderc’hel da glokaat 
ar gweledva yezhel 
foran (panellerezh-
heñchañ, plakennoù-
straed, panellerezh er 
savadurioù hag 
aveadurioù foran, h.a.) 

� Teurel evezh ouzh kalite 
an divyezhegezh (kinnig 
atav heñvel an div yezh)  

� Ur politikerezh yezh 
efedus a rank mont war 
bep tachenn o lakaat 
palioù resis : kelenn, 
kehentiñ diabarzh ha 
diavaez, degemer ar 
velestridi, dielloù ofisiel, 
h.a. 
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Ar brezhoneg er vuhez keodedel 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� Frammet eo bed 
kevredigezhel ar vro 

� Brasaet eo plas ar yezh 
en Emvod ar Gelted  

� Holl abadennoù 
brezhonek France 3 a 
resever e bro an Oriant 

� Unan eus tachennoù 
Breizh ma c’heller klevet 
abadennoù brezhonek er 
skingomz eo bro an 
Oriant (met kentoc’h 
nebeutoc’h eget e 
peurrest Breizh-Izel) 

� Studio Dizale, ar 
gevredigezh advouezhiañ 
e brezhoneg, zo en Oriant 

� Un abadenn vrezhonek 
zo war Ty Télé 

� N’eus ket oberoù a 
dennfe d’ar brezhoneg a-
raok ar skoliata pe 
d’an treuzkas er 
familhoù 

� N’eus kreizenn 
vakañsiñ brezhonek 
ebet er vro na kreizenn 
dudi ebet a ginnigfe 
abadennoù sizhuniek  

� N’eo ket fonnus ar 
c’hinnig dudi e 
brezhoneg 

� Nebeud a frammoù 
sevenadurel publik a 
ra gant ar yezh  

� Er gouelioù 
“breizhek” hepken eo e 
vez roet ur plas bennak 
d’ar brezhoneg  

� Nebeut a embannerien 
vrezhonek a gaver er 
vro 

� E metoù ar c’helenn ec’h 
enfreder 
brezhonegerien, 
dreist-holl, ha n’eo ket 
aet kalz war-raok 
marc’had al labour e 
brezhoneg er vro 

� Bed an touristerezh ne 
verz ket c’hoazh ar splet 
en deus da dennañ eus 
an divyezhegezh 

� Talvoudekaet muioc’h e 
c’hellfe bezañ ar 
brezhoneg e metoù an 
dud war an oad 

� Steuziet eo ar brezhoneg 
kuit eus TV Breizh 

� En desped d’al lizher-
eskob bet embannet e 
2003, n’eus bet diazezet 
ober ebet da ziorren ar 
yezh gant an eskopti 

� Brudañ an divyezhegezh 
abred er gwilioutioù 

� Diazezañ abadennoù 
dudi sizhuniek evit ar re 
yaouank  

� Skignañ gwelloc’h al 
levrioù hag ar 
c’hazetennoù 
brezhonek 

� Cheñch skeudenn ar yezh 
e penn ar re yaouank en 
ur ginnig dezho 
abadennoù modern 
pe darvoudoù a glot 
gant o freder 

� Diorren plas ar yezh en 
embregerezhioù ha 
frammoù n’int ket 
anavezet evel 
“breizhek” 

� Broudañ an implijerien 
da enfredañ 
brezhonegerien  

� Broudañ ar  bed 
armerzhel da gemer 
perzh e lusk diorren ar 
brezhoneg 
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Stagadennoù 

 
Kelenn divyezhek dre gumun ha dre live e bro an Oriant – Distro-skol 2009  

 Skol-vamm Skol-gentañ Skolaj Lise Hollad 

Gwidel 45 37   82 

Henbont 62 46 19  127 

Kewenn 12 11 10  33 

Langedig 68 85 14  167 

Lannarstêr 66 73 37 17 193 

Oriant (an) 106 69 8  183 

Ploue 39 38 14  91 

Pont-Skorf 24 21   45 

Rianteg 18 10   28 

Bro an Oriant 440 390 102 17 949 

 
Kelenn divyezhek dre gumun ha dre hentad e bro an Oriant – Distro-skol 2009  

 Diwan Hentad publik Hentad prevez Hollad 

Gwidel  82  82 

Henbont   127 127 

Kewenn  33  33 

Langedig  38 129 167 

Lannarstêr  193  193 

Oriant (an) 70 105 8 183 

Ploue  91  91 

Pont-Skorf  45  45 

Rianteg 28   28 

Bro an Oriant 98 587 264 949 
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Feurioù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live e bro an Oriant – Bloavezh-skol 
2009/2010 

 
Skol-
vamm 

Skol-
gentañ 

Ishollad 

kentañ 

derez 

Skolaj Lise Hollad 

Gwidel 10,0% 4,9% 6,8%   4,5% 

Henbont 8,5% 4,3% 6,0% 1, 2%  2,5% 

Kewen  3,7% 1,8% 2,5% 1,2%  1,9% 

Langedig 21,5% 16,4% 18,4% 5,1%  15,1% 

Lannarstêr 6,9% 5,1% 5,8% 2,9% 2,2% 4,3% 

Oriant (an) 4,7% 2,3% 3,3% 0,4%  1,3% 

Ploue 14,4% 9,2% 11,2% 2,1%  6,7% 

Pont-Skorf 14,1% 8,5% 10,8%   10,8% 

Rianteg 10,7% 4,0% 6,7%   16,6% 

Bro an Oriant 5,1% 3% 3,8% 1,1% 0,2% 2,3% 

 

Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre vloavezh er c’hentañ derez e bro an Oriant 
eus 1999/2000 da 2009/2010 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gwidel 4,1% 5,2% 6,2% 6,4% 6,2% 6,5% 6,9% 5,6% 6,4% 6,4% 6,8% 

Henbont 2,7% 2,3% 2,4% 3,0% 3,3% 3,6% 4,2% 4,5% 5,6% 5,5% 6,0% 

Kewen  - - - - - - - 1,0% 1,4% 1,8% 2,5% 

Langedig - - 5,0% 9,1% 9,5% 13,0% 14,8% 17,9% 18,4% 18,1% 18,4% 

Lannarstêr 3,8% 4,8% 4,9% 5,3% 5,9% 6,0% 5,6% 5,5% 5,8% 5,7% 5,8% 

Oriant (an) 2,5% 2,6% 3,2% 3,5% 3,7% 3,4% 3,7% 3,8% 3,5% 2,7% 3,3% 

Ploue 10,3% 7,9% 7,8% 9,7% 7,4% 7,7% 6,8% 7,6% 10,2% 11,6% 11,2% 

Pont-Skorf - - 5,1% 7,7% 9,0% 9,4% 10,3% 10,7% 10,3% 8,7% 10,8% 

Rianteg           6,7% 

Bro an Oriant 1,9% 1,9% 2,4% 2,8% 2,9% 3% 3,2% 3,4% 3,5% 3,4% 3,8% 
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Kentelioù noz dre gumun ha dre live e bro an Oriant – Bloavezh-skol 2009/2010 

  Live 1 Live 2 Live 3 Live 4 
Emvarrekaat 
ha pleustriñ Hollad 

Bubri         6 6 

Gwidel 3 8       11 

Henbont 6 9 7 10   32 

Kaodan 7 5 8     20 

Kistinid 8         8 

Lannarstêr 8 6       14 

Oriant (an) 15 5       20 

Plañvour 8 5 10 9 17 49 

Ploue 8 8       16 

Porzh-Loeiz 15 5   9   29 

Bro an Oriant 78 51 25 28 23 205 
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Mammennoù pennañ 
 

� Amzer Nevez 

� Daktu 

� Daoulagad Breizh 

� DDEC ar Mor-Bihan 

� Departamant ar Mor-Bihan 

� Deskadurezh Stad 

� Dihun 

� Divskouarn 

� Div Yezh 

� Diwan 

� Dizale 

� EBSSA 

� Emglev Bro an Oriant 

� Ensellerezh akademiezh ar Mor-
Bihan  

� France 3 Bretagne 

� France Bleu Breizh Izel 

� Radio Bro Gwened 

� Rannvro Breizh 

� Rektorelezh Roazhon 

� Skol-veur Kreisteiz Breizh 

� Stumdi 

� TV Breizh 

� UBAPAR 

� Yezh ha Sevenadur 

 


