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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 vro, 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 studiadenn 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. 
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Plegenn ar Vro-Wenn hag ar Briver 

 
Kinnig ar Vro-Wenn hag ar Briver - 2010 
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Kinnig an etrekumunelezh - 2010 

 
Un takad studi savet gant servijoù an Ofis Publik eo ar Vro-Wenn hag ar Briver evit bezañ 
kevatal d’ar broioù Voynet a gaver er peurrest eus Breizh. Klotañ a ra an takad-mañ ma’z 
eus bet bodet 3 DPKE gant un istor hag un diazad bevañ boutin.  

 

Sifroù pennañ 
Niver a gumunioù  34 

Poblañs hollek e 2006  215 634 
Emdroadur ar boblañs etre 1999 ha 2006  +9,7% 

Gorread  1 033 km² 
Stankted ar boblañs  209 ann./km² 

  
Emdroadur ar boblañs etre 1999 ha 2006 
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Dibarderioù ar Vro-Wenn hag ar Briver 
Ur vro vihan poblet-stank eo ar Vro-Wenn hag ar Briver : 5vet bro bobletañ Breizh eo 

hervez sifroù 2006. Fonnusaat a ra kresk ar boblañs abaoe deroù ar bloavezhioù 2000 
ouzhpenn. En arvor etre Gwenrann ha Donez emañ an 2/3 eus ar boblañs o chom. Hogen, 
kumunioù an argoad hag an norzh zo kresket o foblañs etre 1999 ha 2006 dreist-holl ha 
di ez a ar re yaouank. 

Kreñv-tre eo levezon Sant-Nazer (68 838 annezad) : eno emañ 32% eus an dud o chom. 
Er gumun-se hag, en ur mod ledanoc’h, en he zolpad kêrioù emañ bodet ar pep pouezusañ eus 
greanterezh hag armerzh ar vro. Hogen, en arvor, er c’hornôg ez eus ur pol touristel 
ennañ 2 gumun greñv, ar Baol-Skoubleg (16 095 annezad) ha Gwenrann (15 226 annezad). 

Aveet mat eo ar vro gant an hentoù hag an doareoù treuzdougen.  
 

Brezhonegerien ar Vro-Wenn hag ar Briver 
A-holl-viskoazh ez eus bet brezhonegerien er vro. Ouzhpenn-se, diorren ar 

greanterezh e trowardroioù Sant-Nazer en deus desachet kalzik a vrezhonegerien eus an 
departamantoù all.  

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.  

E-tro 1 000 a yezherien (ha war-dro 1 500 pe 2 000 a gomprenerien, moarvat) a oa er 
vro e 1999 hervez ar vrasjedadenn hor boa graet e 2003 diwar roadennoù an EBSSA, da lavaret 
eo war-dro 0,5% eus ar boblañs (pa save feur Breizh da 5%). Kredapl-bras eo digresket ar 
sifroù un tamm abaoe, rak re izel eo an niver a dud stummet war ar brezhoneg er vro c’hoazh. 
900 pe 800 yezher bennak a zlefed kontañ bremañ. 

E-se, abegoù zo da soñjal e vefe aet d’an anaon etre 10 hag 20 yezher bep bloaz 
etre 1999 ha 2009.  
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An deskadurezh 

 
Kartenn hollek ar c’hinnig kelenn brezhoneg hag e brezhoneg 

Bloavezh-skol 2003/2004 

 
Bloavezh-skol 2009/2010 

 
E 4 eus ar 34 c’humun e kaver da nebeutañ un doare bennak da zeskiñ brezhoneg e 2009, 
tra ma oant 6 e 2003. N’eus kinnig ebet e kumunioù evel Donez pe Pontkastell-
Keren. Digresket eo ar c’hinnig kentelioù noz hag ar c’hinnig kentelioù en eil derez, evel 
e kalz broioù all, met amañ n’eo ket kresket ar c’hinnig kelenn divyezhek : chomet eo 
boud abaoe 1999.  
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Skolioù zo en holl gumunioù ar vro met 2 anezho nemetken a ginnig ar c'helenn 

divyezhek. A-hend-all ez eus kentelioù brezhoneg en eil derez e Sant-Nazer ha kentelioù noz e 
4 c’humun. 

Chomet eo heñvel, dre-vras, an niver a zeskidi e 2009 hag e 2003 (239 e-
skoaz 230) : pe e vefe en deskadurezh divyezhek, er c’hentelioù en eil derez pe er c’hentelioù 
noz, en em gaver e 2009 gant sifroù par d’ar pezh e oant 6 vloaz a-raok. Unan eus ar broioù 
nemeto ma n’eo ket aet war-raok an deskiñ brezhoneg e-keñver 2003 eo ar Vro-
Wenn hag ar Briver.  

 

Evel-just, kelenn da 239 den ne dalvez ket e vo kement a yezherien ampart e dibenn ar 
bloavezh-skol. 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 er vro. Da-heul, 5 
brezhoneger bennak a vefe stummet d’ar muiañ bep bloaz er vro. 

Gant ment poblañs ar vrezhonegerien er vro e vefe ezhomm stummañ un 20 den 
bennak bep bloaz evit derc'hel d'an niver a yezherien zo bremañ : digeriñ lec’hioù divyezhek 
nevez ha micherelaat ar c’helenn d’an dud deuet eo ar pep pouezusañ d’ober, ha pa vefe 
talvoudus atav kas pelloc’h ar c’hentelioù brezhoneg en eil derez. 
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Kelenn er skol 
 

Kelenn divyezhek 

 
Pouez ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez hervez ar vro – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
Bras eo dale ar Vro-Wenn hag ar Briver : e-touez dregantadoù izelañ Breizh e chom feur ar 
skolidi divyezhek enni, evel ma oa e 2003. Uheloc’h eo feur bro Gwitreg dija, enni un hentad 
abaoe 2007. 

 

� Dasparzh ar c’hinnig 
 
2 skol a oa bet digoret gant Diwan er bloavezhioù 90, an hini gentañ e Sant-Nazer e 1991 

hag eben e Gwenrann e 1999. N’eus bet digoret na glas na skol divyezhek ebet all abaoe tra 
ma'z eus bet digoret hentadoù er publik hag er prevez e Naoned hag ur skol Diwan all e 
Savenneg. 

 



 

Diagnostik stad ar brezhoneg er Vro-Wenn hag er Briver – Doare nevezet 2004-2010 
© Ofis Publik ar Brezhoneg, Arsellva implij ar yezhoù  - 10 - 

Kinnig kelenn divyezhek er c’hentañ derez – Distro-skol 2009 

 
Digemm eo ar rouedad skolioù divyezhek abaoe 10 vloaz. N’eus hentad 
divyezhek ebet er publik er vro nag er prevez katolik. 

  
Feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez dre gumun – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
 

Bras-tre eo an danvez da ziorren : n’eus nemet e mervent ar vro ma kaver lec’hioù 
divyezhek, anezhañ lodenn bobletañ an tolead. Un dachenn da gemer e kont evit an diorren eo 
KK bro Gweltaz-Lambrizig ha Pontkastell-Keren koulskoude (e kumun Pontkastell-Keren 
pergen) : krek kreñv gant ar boblañs hag an tiegezhioù yaouank dreist-holl. A-hend-all, n’eus 
kinnig ebet er-maez eus an hentad dre soubidigezh. Danvez zo evit hentadoù all e Sant-Nazer 
hag e Gwenrann eta ( an 2/3 eus skolidi kentañ derez ar vro a gaver e skolioù publik ha 79,4% 
e Sant-Nazer zoken). 
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Pouez ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez e Sant-Nazer – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
 
 Unan eus ar feurioù kelenn divyezhek izelañ eo hini Sant-Nazer e-touez kêrioù bras 
Breizh. Plas zo da zigeriñ un hentad divyezhek publik kentañ e karterioù Sant-Nazer da skouer 
(Kreiz-kêr pe Kornôg). 

A-hend-all, diazezañ ur rouedad stankoc’h a hentadoù er c’hentañ derez a rofe tro da 
reiñ lañs d’ar c’hendalc’h en eil derez er vro da-heul. 
 

� Deskidi ar c’helenn divyezhek 
 
53 skoliad divyezhek a oa e 2009 (49 e 1999, 58 e 2003). Ar Vro-Wenn hag ar Briver 

eo ar vro nemeti e Breizh a-bezh gant bro Sant-Maloù m’eo digresket an niver a skolidi 
divyezhek e-keñver 2003.  
 
Emdroadur an niver a skolidi divyezhek er c’hentañ derez  
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Kadarnaet eo an niver izel a skolidi bet stadet en diagnostik kozh. Abaoe deroù ar 
bloavezhioù 2000 e chom sifroù ar vro war-dro 60 skoliad divyezhek. N’eo ket kresket sifroù 
ar c’helenn divyezhek e-kerzh an 10 vloaz tremenet neuze tra m’eo bet lieskementet dre 4 re 
bro Redon da skouer. Evit ma kreskfe an niver a skolidi er vro ez eus ezhomm da astenn ar 
c’hinnig. 
 
Emdroadur keñveriet an niver a skolidi divyezhek hag an niver a skolidi en deskadurezh dre-
vras eus ar skol-vamm d’al lise 
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N’eo ket aet war-raok an niver a skolidi divyezhek. Gwir eo ne gresk ket hollad poblañs-skol 
ar vro kennebeut met er broioù all e kresk sifroù ar c’helenn divyezhek tra ma chom heñvel 
hollad ar skolidi. 
 
Keñveriadenn emdroadur stadegoù ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez  
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Tra m’en deus kendalc’het feur ar c’helenn divyezhek da greskiñ er broioù all, ar Vro-Wenn 
hag ar Briver eo ar vro nemeti ma'z eus bet digresk e-keñver ar pezh a oa 10 vloaz 
zo. 
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Emdroadur keñveriet an niver a skolidi divyezhek stadet hag an niver lakaet da bal gant an 
Ofis evit ar vro eus 2003 da 2015 

 
Da-geñver savidigezh “Brezhoneg 2015 – Ar 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. Un dale a 12,6% a stader e-keñver ar pal hollek bet lakaet evit 2009. Ar Vro-
Wenn hag ar Briver eo ar vro zo pellaet ar muiañ diouzh he fal (54% a ziouer evit 2009).  

 

Diaes-kenañ e teu da vezañ tizhout ar pal kaout 200 skoliad divyezhek a-benn 2015 ; 
gwirheñveloc’h eo bremañ lakaat da bal daougementiñ an niver a skolidi a-benn neuze. 
Kement-se a dalvez memes tra kaout 1 lec’h nevez bep 2 pe 3 distro-skol. 
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Kelenn brezhoneg 

 

� An tañva d’ar brezhoneg er c’hentañ derez 
  

Evit ar skolidi n’int ket skoliataet en hentadoù divyezhek eo an tañva un doare da gaout 
un tamm darempred gant ar yezh : etre 1 ha 3 eurvezh bep sizhun e pad an tañva, diouzh ar 
skol. Kinniget e vez kanaouennoù, rimadelloù, c’hoarioù e brezhoneg, diazezoù eus ar yezh evit 
kizidikaat ar skolidi. 

E Penn-ar-Bed eo diorroet an doare-se da gelenn ar yezh, dreist-holl, dre un emglev etre 
ar C’huzul-departamant hag an Ensellerezh akademiezh. El Liger-Atlantel, n’eus stignad ebet 
evit un tañva d’ar brezhoneg er skolioù. Hogen, skolidi CM2 Sant-Nazer a vez kizidikaet d’ar 
yezh da-geñver an devezh dizoleiñ a dremenont e skolaj Albert Vinçon. An ober-se, diazezet 
abaoe 2006, a c’hoari war berzh ar c’hentelioù en eil derez er skol-se moarvat. 

 
E Steuñv Diorren Korsika (1993) e oa bet lakaet da bal kelenn 3 eurvezh korseg bep 

sizhun en holl liveoù eus ar skol-vamm d’al lise. E 2005 ez eus bet stadet gant ar Rektorelezh e 
oa tizhet 95% eus skolidi kentañ derez Korsika gant kentelioù korseg1.  
  

� Ar c’helenn brezhoneg en eil derez 
  

Kentelioù brezhoneg a vez kinniget er skolajoù dindan stumm abadennoù tañva adalek 
ar 6vet betek an 3de klas (etre 1 ha 2 eurvezh bep sizhun ma vez kelennet diazezoù yezh ha 
sevenadur Breizh). Er 4re hag en 3de klas e c’hell bezañ kinniget evel Yezh Vev pe evel danvez 
dibab : etre 2 ha 3 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’heller 
dibab ar brezhoneg evit ar vachelouriezh. 

 
Ar c’hinnig kentelioù brezhoneg er skolajoù publik – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
 
                                                   
1 En eil derez e save ar feur da 51% er skolajoù ha da 21% el liseoù. 
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Steuziet eo ar c’hinnig : tremenet eur eus 3 lec’h kelenn e 2000 da 2 e 2003 (paouezet 

eo e lise ar Baol-Skoubleg) hag abaoe 2005 n’eus mui kentelioù ken nemet e Sant-Nazer (serret 
eo bet neuze lec’h ar Poulgwenn).  
 
Emdroadur sifroù ar c’hentelioù en eil derez 
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Tremenet e oa buan sifroù ar c’hentelioù eus tost 50 e 1999/2000 da 17 deskad el lec’h 
nemetañ a chome er vro e 2005/2006. Kresket eo ar sifroù en-dro abaoe avat betek mont 
dreist d’al live a oa ganto 10 vloaz zo. E skolaj A. Vinçon e Sant-Nazer, 56 den yaouank a zesk 
brezhoneg e 2009/2010, ar pezh zo 13,4% eus ar skolidi. 

 
N’eus nemet war dachenn ar c’hentelioù en eil derez eo kresket sifroù ar 

c’helenn er Vro-Wenn hag er Briver e-keñver 2003. Un troc’h zo aze gant peurrest Breizh ma 
ya kentoc’h ar c’helenn en eil derez war zigreskiñ. Met an dud yaouank-se n’ez eont d’ober 
nemet 0,3% eus holl skolidi eil derez ar vro. Ouzhpenn-se ne gendalc'h ket ar c'hinnig el liseoù. 
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Deskadurezh uhel 
 
Ur pol stag ouzh Skol-veur Naoned a gaver e Sant-Nazer, ennañ stummadurioù 

micherelaat a denn d’ar mor. Evit ar poent, ne ginnig danvez dibab ebet war ar brezhoneg d’ar 
studierien.  

 

Kelenn d’an oadourien 
 

3 doare da zeskiñ brezhoneg a vez kinniget d’an oadourien : kentelioù noz (kinnig a ra 
an darn vrasañ eus ar frammoù 1 eurvezh 30 kelenn bep sizhun), stajoù ha kentelioù dre 
lizher. 

An darn vrasañ eus ar c’hentelioù noz hag an holl stajoù kinniget er Vro-Wenn hag er 
Briver a vez meret gant frammoù ezel eus DAO (Deskiñ d’an Oadourien). Tachennoù labour ar 
gengevredigezh-se eo ar bedagogiezh, an dafar kelenn, titouriñ an deskidi, stummañ ar 
gelennerien, micherelaat anezho koulz hag an hentadoù deskiñ. 

Un 10 kelenner bennak zo : 3 anezho a vez digollet ha 7 kelenner a-youl vat zo 
ouzhpenn ; n’eus den gopret ebet.  

 

Kentelioù noz 

 
Dasparzh an niver a skolidi er c’hentelioù noz2 – Bloavezh-skol 2009/2010 

 
War an dachenn-mañ ivez e verzer eo kreizennet ar c’hinnig en arvor poblet mervent ar vro 
da gentañ-penn. Dibar eo kumun Merzhelieg en norzh avat, dezhi ur pouez kevatal da hini 
kumunioù ar su (e 2009/2010 ez eus muioc’h a zeskidi eno eget e Sant-Nazer). Ne oa ket eus 
al lec'h-se da vare an diagnostik kozh. Diskouez a ra emañ an dalc’h gant frammañ hag 
astenn ar c’hinnig : pa vez diazezet ur c’hinnig en ur c’horn eus ar vro e kav danvez 
studierien. 

 
                                                   
2 Ar sifroù-se a gaver dre ar munud er stagadennoù p. 32. 
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D’ar sell kentañ e hañval stad ar c’hentelioù d’an oadourien bezañ chomet evel ma oa e 
2003 (4 lec’h deskiñ evit e-tro 70 den). E gwirionez e tiskouez ar grafik da-heul pegen 
cheñch-dicheñch eo bet an dachenn-se e-kerzh ar 7 bloavezh tremenet 
 
Emdroadur an niver a lec’hioù kentelioù noz hag an niver a zeskidi 
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2 vare disheñvel a zeu splann gant ar grafik-mañ. E-kerzh ar prantad kentañ (betek 

2005) e oa en em ledet ar c’hinnig betek ma vefe 8 lec’h e 7 kumun (kumunioù en arvor, 
eus Sant-Nazer da Bennestin, Merzhelieg ha Sant-Yoasin en argoad) gant labour 6 
kevredigezh. Brug ha Brulu (deuet da vezañ Skol al Louarn) a rae war-dro 4 lec’h deskiñ hec'h-
unan e 2006. An diorren-se en deus taolet frouezh e 2007 m’eo bet an niver a zeskidi en e varr 
gant tost da 120 den. Met kroget e oa dija an eil prantad da neuze : o tigreskiñ e oa ar 
c’hinnig, hag an niver a zeskidi zo digresket da-heul. E kêr Sant-Nazer (enni 31,9% eus poblañs 
an tolead) eo bet rannet dre 2 an niver a zeskidi e-keñver 2003 da skouer : ne oa ken nemet 15 
den e 2009, ar sifr izelañ e-touez ar 4 c’humun ma vez kentelioù. 

Kement-se a ziskouez e c’haller stummañ muioc’h a dud gant ma vo ledan ha 
frammet ar rouedad kevredigezhel.  
   

Stajoù 

 
E 2008/2009, n’eus bet aozet nemet stajoù dibenn-sizhun (evel el Liger-Atlantel a-

bezh) : unan gant Kentelioù an Noz, egile gant Kuzul Skoazell Diwan Sant-Nazer. Brazik eo 
lodenn ar vro e dasparzh an deskidi o deus heuliet stajoù en departamant ha stabil a-walc’h eo 
sifroù an doare stajoù-se evit ar bloavezhioù diwezhañ (etre 50 ha 60 den, well-wazh). Hogen, 
mankout a ra e vefe stajoù hiroc’h (ur sizhunvezh) douget gant kevredigezhioù ar vro. 
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Klozadur war an deskadurezh 
Ar vro nemeti m’eo aet ar c’helenn brezhoneg war-gil e-keñver 2003 eo ar 

Vor-Wenn hag ar Briver, koulz lavaret. N’eo ket aet war-raok an doareoù da zeskiñ ha 
kiladennoù nec’hus bras a zo. 

E diagnostik 2004 e oa bet pouezet war an ezhomm a oa da astenn rouedad ar skolioù 
divyezhek dija. Ar vro nemeti ma n’eo ket kresket ar sifroù etre 2003 ha 2009 ez eo. 
Digresket eo feur ar c’helenn divyezhek zoken. 

Goude bezañ diskouezet e kresk an niver a zeskidi pa vez astennet ar rouedad, 
kentelioù noz ar vro zo digresket o c’hinnig ha distroet eo o sifroù d’ar pezh e oant e 2003. 
Digresket eo ar c’hinnig kentelioù brezhoneg en eil derez ivez met kresket eo sifroù ar 
skolaj nemetañ a chom, ar pezh a ziskouez ez eus ur goulenn. 

Danvez zo evit mont war-raok war bep tachenn.  
Daougementiñ an niver a skolidi divyezhek a-benn 2015 zo tu da lakaat da bal. Evit en 

ober ez eus ezhomm digeriñ lec’hioù divyezhek nevez ingal (1 lec’h bep 2 pe 3 bloaz) evit 
gwellaat ar c’hinnig nes d’an dud e-ser e liesseurtaat (klasoù par-ouzh-par a vank en tolead evit 
poent). 

A bouez eo ivez lakaat rouedad ar skolajoù ma c’haller deskiñ brezhoneg da ziorren en-
dro ha klokaat ar c’hinnig-se gant kentelioù yezh el liseoù evit ma yafe skolidi an eil derez da 
vrezhonegerien da vat. Eus an tu all e vefe talvoudus diorren an tañva er skolioù kentañ derez. 

Ezhomm zo frammañ tachenn ar c’helenn d’an oadourien evit gallout diorren ar 
c’hinnig kentelioù noz (e kumunioù ar vro, met ivez e karterioù ur gêr vras evel Sant-Nazer), ar 
c’hinnig stajoù ha brudañ anezho. Diaes-tre e vo mont war-raok ma kendalc'h ar bed 
kevredigezhel d'en em harpañ war tud a-youl vat nemetken : un diazez eus e ziorren eo ar 
micherelaat. 
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Ar bed foran 
 

Oberourien ar politikerezh yezh er vro  
 Gallout a ra pep strollegezh foran ober gant ar brezhoneg er vuhez foran. Rediañ a ra al 
lezenn implijout ar galleg met aotreet eo ober gant ur yezh all asambles gant ar galleg er vuhez 
foran. Gant an diferadenn barregezh hollek ez a ar strollegezhioù lec’hel en tu all d’ar 
barregezhioù fiziet enno : n’he deus ket ar Rannvro ur varregezh war ar sevenadur, da skouer, 
met kas a ra ur politikerezh sevenadurel da benn daoust da se.  

 

Politikerezh yezh an departamantoù 

 

Penaos e kemer an departamantoù ar brezhoneg e kont  

 

N’eus ket bet votet ur steuñv politikerezh yezh gant al Liger-Atlantel evit ar 
mare. N’eus ket bet kemeret diviz ebet gant ar C’huzul-departamant evit ar panelloù 
divyezhek war an hentoù zo dindanañ da skouer. Panelloù “Degemer mat el Liger-Atlantel” zo 
bet staliet war bord an hentoù-departamant a gas eus ar Mor-Bihan avat (ar pezh n’eo ket gwir 
eus an tu all). 

Un troc’h zo e-keñver departamantoù ar c’hornôg evit ar pezh a sell ouzh an ober gant 
ar brezhoneg er c’hehentiñ (keleier e brezhoneg a vez ur wezh an amzer war lec’hienn an 
departamant memes tra), er panellerezh diabarzh, er stummañ, h.a. Ouzhpenn dasparzhañ 
skoaziadennoù arc’hant, departamant Penn-ar-Bed a dermen programmoù evit kas ar yezh 
war-raok da skouer (war dachenn an embann, an treuzkas, an tañva er skolioù, h.a.). 

 
3 c’humun gwalarn ar vro zo dindan Kuzul-departamant ar Mor-Bihan (Pennestin, 

Kamoel ha Ferel). Tennañ a reont gounid eus diviz an departamant da staliañ ur panellerezh 
heñchañ divyezhek war e rouedad hentoù abaoe miz Du 2004. Ul lamm war-raok eo bet an 
emdroadur-se. E Kamoel ez eus bet staliet panelloù divyezhek nevez zo, da skouer. Dre se e 
kroger da welet stummoù brezhonek anvioù kumunioù kornôg al Liger-Atlantel e reter ar Mor-
Bihan. 

N’eus testenn dave ebet enni palioù resis evit ur politikerezh yezh gant Kuzul-
departamant ar Mor-Bihan kennebeut avat. 
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Ar budjed gouestlet d’ar yezh gant an departamantoù 

  
Emdroadur dispignoù departamant al Liger-Atlantel evit ar brezhoneg (e €) 

 
Izel-tre eo chomet budjed ar C’huzul-departamant evit ar brezhoneg betek 2006 m’eo kroget 
da greskiñ, ha serzh eo bet ar c’hresk-se e 2008. Krouidigezh ar greizenn Yezhoù ha 
Sevenadur a zegemer skolaj Diwan al Liger-Atlantel eo en deus c’hoariet kalz war an 
emdroadur-se o lakaat lodenn ar c’helenn da greskiñ trumm. N’eo ket bet kendalc’het gant ar 
c’hresk e 2009 avat. Abaoe 2005 e ouestl ar C’huzul-departamant un tamm eus e vudjed 
brezhoneg (war-dro 1%) d’ar c’helenn d’an oadourien. 

 
Emdroadur dispignoù departamant ar Mor-Bihan evit ar brezhoneg (e €) 
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Kresket eo dispignoù an departamant evit ar yezh betek 2005 (+60% etre 2001 ha 2005). 
Stabiloc’h int bet goude met ur c’hresk splannoc’h zo bet e 2009. Savet e oa ar budjed da 
430 000€ e 2009 (+47% e-keñver 2003).  

 
Mont a ra ar sammadoù-se d’ober 0,14€ dre annezad el Liger-Atlantel, 0,61€ er Mor-

Bihan evit 2009. 
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Oberoù ar strollegezhioù lec’hel 

 
Stad ar panelloù mont e kêr divyezhek e 2010 

 
 
An tolead aveet ar gwellañ el Liger-Atlantel eo arvor kornôg ar Vro-Wenn 

hag ar Briver. Un darn eus kumunioù Gourenez Gwenrann o deus staliet panelloù mont e 
kêr divyezhek e dibenn ar bloavezhioù 90 : an Turball, Gwenrann, ar Poulgwenn, Bourc’h-Baz 
hag ar Groazig. Daougementet eo bet niver ar c’humunioù-se abaoe 2004. Bremañ 
ma’z eus bet staliet panelloù mont e kêr divyezhek gant ti-kêr Pornizhan, ne chom nemet ur 
gumuniezh-kumunioù hep panell ebet a seurt-se (Kumuniezh-kumunioù bro Gweltaz-
Lambrizig ha Pontkastell-Keren). 

Hogen, ne weler ket brezhoneg war doareoù panelloù all c’hoazh (panellerezh heñchañ, 
panelloù diavaez ha diabarzh ar savadurioù-kêr, panelloù touristel, plakennoù straed). N’eo 
ket cheñchet kalz endro yezhel ar vro e-keñver an diagnostik kozh. 

 

Kizidikaat ar gargidi 

 Talvoudus 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. Gantañ e vez kinniget 
ur staj klok 2 zevezh diwar-benn merañ an divyezhegezh war un tiriad. Dalc’het e vez e miz 
Here abaoe 2006.  

Betek-henn, n’eus bet nemet 1 den eus ar Vro-Wenn hag ar Briver (eus kumun 
Pennestin) oc’h heuliañ unan eus ar stajoù-se. 

 
Broudañ oberourien ar vuhez sokial hag armerzhel d’ober traoù fetis evit ar yezh eo pal 

ar c’houlzad Ya d’ar brezhoneg a oa bet roet lañs dezhañ gant an Ofis e 2001. Divizet e oa bet 
ober kemend-all gant ar c’humunioù (hag ar frammoù etrekumunel) e 2004. Ur stern evit 
diazezañ pe frammañ ar politikerezh yezh lec’hel eo. 

Daoust m'emañ ar vro-mañ en departamant zo bet merket ar muiañ gant ar yezh e-
keñver hec’h istor, n’eus nemet ur gumun he deus sinet ar garta : Gwenrann. 
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Klozadur war ar bed foran 
Muioc’h-mui e sell dilennidi Breizh ouzh ar yezh evel ur gwir teul politikerezh publik ; 

merket e oa bet dija en diagnostik kozh ez eo ar vro-mañ al lodenn eus departamant al Liger-
Atlantel ma kaver ar muiañ a zilennidi kizidik ouzh ar yezh.  

Muioc’h a banelloù mont e kêr zo bremañ e kumunioù kornôg ar vro ha panelloù 
heñchañ a vez staliet e 3 c’humun eus ar Mor-Bihan. Emdroadurioù a bouez int met, 
estregeto, n’haller ket lavaret eo aet ar brezhoneg war-raok en endro an holl hag e 
politikerezh strollegezhioù lec’hel an tolead. Ur sell “glad” a santer ; ne vez ket soñjet er 
brezhoneg amañ evel en ur yezh komzet gant an dud. A-hend-all, n’eus ober ebet gant an 
DPKEoù.  

N’eus ket c’hoazh ul lusk hollek da vont war-raok gant ar yezh evit ar vro 
dre-vras. 
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Ar gevredigezh keodedel 
 

Buhez sokial ha prevez 

Perzh pouezus ar bed kevredigezhel war an dachenn-se 

Un emglev bro, Gourenez-Ti ar Vro Gwenrann, zo bet krouet e 2002. Gantañ e vez 
aozet Festival al Levrioù e Breizh, dreist-holl. Kevredigezhioù all, evel Brug ha Brulu / Skol al 
Louarn, a labour war dachenn ar c’helenn d’an oadourien abaoe meur a vloaz. 

Ur framm micherel da genurzhiañ ar vuhez sevenadurel en-dro d’ar 
brezhoneg a vank c’hoazh. 

 
 

Bed ar vugaligoù 
 

Evit ar poent, n’eus magouri vrezhonek ebet amañ ha n’eus bet renablet 
skoazellerez-vamm ebet a rafe war-dro ar vugale e brezhoneg. 
 

Dudi evit ar vugale 
 

Stadet hor boa e 2004 e chome pep tra da vezañ graet war tachenn an dudi evit ar 
vugale ha gwir eo atav e 2010. 

Un droiad “Foetañ bro war velo” aozet gant an UBAPAR hag ar Fédé (ur c’hevredad 
buheziñ e bro Redon) a oa bet e 2009 hag e 2010 etre Naoned ha Reoz : un tamm bras anezhi a 
dremene dre hentoù ar Vro-Wenn hag ar Briver.  

 

Dudi evit an oadourien 
 

2 gevredigezh a ginnig abadennoù war dachenn an dudi evit an dud deuet. Gant Skol 
al Louarn e vez aozet predoù ha baleadegoù koulz hag abadennoù c'hoariva evit perzhidi ar 
c’hentelioù noz. Un abadenn gaozeal miziek a vez dalc’het en un davarn gant Kuzul skoazell 
Diwan Sant-Nazer. 

Kresket eo un tamm ar c’hinnig e-keñver ar pezh a oa e 2003 met treut eo c’hoazh. 
A-hend-all, un diskouezadeg-bale war “Ar brezhoneg e Bro Gwenrann” a oa bet 

kinniget e Mirdi ar Paludoù Holen e Bourc’h-Baz etre miz Gwengolo 2006 ha miz C’hwevrer 
2007. Evit echuiñ, da-heul al labour kaset da benn gant ar CREDIB, Skol-Uhel ar Vro ha kêr 
Trinieg ez eus un diskouezadeg pederyezhek (saozneg, kembraeg, galleg, brezhoneg) “Glaou e 
Kembre, Dir e Breizh” hag a zo bet digoret e Pontypridd e miz Meurzh 2010. 
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Arvestoù 
 

� C’hoariva 
 
Tud eus Skol al Louarn o deus krouet ar strollad c’hoariva brezhonek Petrapoenko e 

2008. Abadennoù ijinet ha skrivet ganto eo a vez kinniget.  
 
� Filmoù 
 
An droiad vloaziek bannañ filmoù bevaat aozet gant Daoulagad Breizh ha Dizale a 

dremen dre ar Vro-Wenn hag ar Briver ingal. Evel-se e oa c’hoarvezet e 2009 da skouer, 
tremen an hanter eus skolidi Diwan ar vro o doa kemeret perzh en abadenn. Ne vez ket 
dalc’het bep bloaz avat. 

 

�Festivalioù 
 
Meur a festival eus ar vro a ro ur plas bras pe vrasoc’h d’ar yezh : Gouel “Les Celtiques 

de Guérande” a vez aozet abaoe 20 vloaz gant Kelc’h Keltiek Gwenrann ; stalioù-labour war ar 
yezh ha war ar c’han e brezhoneg a vez kinniget. Un Devezh ar Brezhoneg a oa bet aozet er 
Baol-Skoubleg e 2004, a-hend-all.  

Abaoe 2003 e vez dalc’het Festival al Levrioù e Breizh e Gwenrann ; divyezhek eo ul 
lodenn eus e gehentiñ. 

 

Bed ar c’hehentiñ 

An embann 

 
N’eus ti-embann brezhonek ebet er vro. 
Ur stal-levrioù arbennikaet war danvez Breizh a gaver memes tra, Gweladenn e Sant-

Nazer ; an hini nemeti en departamant zoken. 
 

Ar skinwel 

 
Abaoe 2002, ne c’haller ket kaout abadennoù brezhonek France 3 Ouest el Liger-

Atlantel ken.  
Ur chadenn a c’hall bezañ degemeret dre ar fun hag al loarell eo TV Breizh. Da 

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

Ar chadenn lec’hel Télénantes a c’haller gwelet er Vro-Wenn hag er Briver dre an 
SND3. Abadennoù brezhonek produet gant TV Rennes 35 a veze skignet ganti e 2008/2009 
met paouezet ez eus bet gant ar programm-se da zistro-skol 2009. Ur programm bennak a oa 
bet skignet da vare Nedeleg 2009. 

 
E-se, hiziv an deiz, n’eus ket tu resev abadenn skinwel vrezhonek ebet er vro. 

                                                   
3 Skinwel Niverel Douarel (TNT e galleg). 
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Ar skingomz 

 
N’eus abadenn vrezhonek ebet gant France Bleu Loire Océan. 1 eurvezh abadennoù 

brezhonek (“Lavar din”, un abadennig pemdeziek ha “Sul Gouel ha Bemdez” skignet d’ar 
Sadorn da greisteiz) a resever gant France Bleu Armorique bep sizhun e lec’hioù zo e norzh 
ar vro. An hanter eus ar pezh a oa e 2003 eo.  

Er mare-mañ n'eus ket abadennoù brezhonek ken war AlterNantes FM evel ma oa e 
2003 nemet “Trouz ar vugale”, un abadenn hag a vez skignet betek 3 gwech ar miz.  

Krouet ez eus bet chadennoù skingomz nevez er vro (evel Kernews) met ne skignont 
abadenn ebet e brezhoneg. 
 

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 div skingomz kevredigezhel 
hollvrezhonek, 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). Tost holl abadennoù brezhonek 
France Bleu Breizh Izel a c’haller podskignañ. Gallout a reer selaou Keleier Breizh enlinenn 
ivez war lec’hienn ar skingomz. 

 
 

Bed an armerzh 
 

Marc’had al labour e brezhoneg 

 
E-kerzh nevezamzer 2006 en doa graet servij Arsellva Ofis ar Brezhoneg un enklask war 

“Ar postoù-labour hag ar brezhoneg”.  
Renablet e oa bet 4 fost-labour KILA4 brezhonek er Vro-Wenn hag er Briver da neuze, 

an holl anezho stag ouzh ar skolioù Diwan. 1 den all enfredet er stal-levrioù Gweladenn a 
heulie ur stummadur war ar yezh d’ar mare-se ivez. Emeur c’hoazh gant e-tro 5 post KILA 
brezhonek dre ma n’eo ket kresket an niver a skolidi divyezhek. 

 

Ya d’ar brezhoneg 

 
 E 2001 e oa bet roet lañs d'ar c'houlzad Ya d'ar brezhoneg. E miz Meurzh 2010 e oa 
sinet gant 652 a oberourien gevredigezhel hag armerzhel (hiniennoù ha frammoù nann-publik 
anezho).  

10 siner zo er vro e 2010 (9 a oa e 2004). Un hanter anezho a gaver er bed 
kevredigezhel ha sevenadurel, e bed an armerzh emañ an hanter all (2 breti, 1 ti-embann, 1 
embregerezh hag 1 stal-levrioù).  
 
                                                   
4 Kevatal da Implijoù LeunAmzer. 
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Dasparzh sinerien Ya d’ar brezhoneg dre gumun – Miz Meurzh 2010 

 
War aodoù mervent ar vro emañ bodet ar sinerien.  

 
A-hend-all, ar brezhoneg zo e-touez ar peder yezh a c’haller dibab war lec’hienn 

Genrouedad Silinoù Gwenrann, kevelouri produerien holen ar vro. 
 

Klozadur war ar gevredigezh keodedel 
N’eo ket aet kalz war-raok endro yezhel ar Vro-Wenn hag ar Briver e-

keñver an diagnostik kozh. Dister eo c’hoazh plas ar yezh en dudi, er buheziñ hag er 
mediaoù, da skouer. Kevredigezhioù oberiant zo er vro koulskoude met n’int ket micherelaet, 
ar pezh a strisha o levezon war diorren ar yezh. Hogen, elfennoù kalonekaus zo (gouelioù 
breizhek, ur stal-levrioù arbennikaet, ur strollad c’hoariva krouet nevez zo) a ziskouez dedenn 
poblañs ar vro e-keñver ar yezh. 

Ur vro boblet enni un hengoun don gant ar brezhoneg eo ar Vro-Wenn hag ar Briver. 
Danvez zo enni da vont pelloc’h neuze o tiazezañ traoù a gaver e lec’h all dija. Merzout a reer ez 
eus mankoù bras amañ war tachennoù ar buheziñ hag an diduiñ pergen : magourioù 
brezhonek, obererezhioù dudi evit ar vugale koulz hag evit an dud deuet. Krouiñ postoù-
labour eo an hent da heuliañ evit kreñvaat oberoù ar bed kevredigezhel. 
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Klozadur 

 
 Estreget ar c’hentelioù er skolaj publik hag un nebeud 
oberoù all (panelloù mont e kêr, strollad c’hoariva) eo 
chomet heñvel stad ar yezh er vro e-keñver 2003 pa n’eo 
ket aet war-gil. Peurrest Breizh zo aet war-raok e keit-
se. Ur bilañs  dipitus eo evit ur vro m’eo kreñv identelezh 
Breizh. 

 

Dibarderioù ar Vro-Wenn hag ar Briver evit ar brezhoneg 

 Kreñv eo identelezh Breizh er vro. Brezhoneg zo bet komzet amañ e-pad 
kantvedoù hep troc’h ebet betek hiziv. Gant se e c’hortozer e vefe tolead birvidikañ al 
Liger-Atlantel. 

Elfennoù kentañ ur rouedad kevredigezhel a gaver amañ, koulz ha diazez ur rouedad 
skolioù divyezhek hag un nebeud elfennoù arouezius (panelloù mont e kêr divyezhek, da 
skouer), met ar Vro-Wenn hag ar Briver n’eo ket marc’h-blein ar brezhoneg en 
departamant : kalz kreñvoc’h eo an deskiñ brezhoneg e bro Naoned. 

N’eo ket gwellaet stad ar yezh e-keñver ar pezh a oa e 2003. Boud eo chomet diorren ar 
c’helenn divyezhek, digresket eo e feur ha rouedad ar c’hentelioù noz zo distroet d’ar pezh e 
oa goude ur frapad diorren, h.a. Arbennik-tre pe arouezel e chom an nebeud araokadennoù 
zo (kresk an niver a skolajidi a heuilh kentelioù en eil derez, panelloù mont e kêr er 
c’hornôg, krouidigezh ur strollad c’hoariva). 

E-se, ar Vro-Wenn hag ar Briver n’eo ket tolead birvidikañ al Liger-Atlantel evit ar 
yezh ; ne stader ket amañ un emdroadur hollek evel ma c’hoarvez er broioù all 
ma vez kelennet brezhoneg. 

N’eus ket trawalc’h a yezherien nevez evit kempouezañ ar re gozh a varv 
tamm-ha-tamm ha nebeut e vez gwelet ar brezhoneg en endro bevet gant an 
holl (estreget en anvioù-lec’h). 
 Pell a loc’hañ diwar netra emeur er vro-mañ koulskoude. Ar pep pouezusañ eo 
diorren ar rouedad skolioù divyezhek ha lakaat ar bed kevredigezhel da vezañ 
efedusoc’h dre vicherelaat anezhañ (evit kreskiñ ar c’hinnig kentelioù noz, 
stajoù, dudi, h.a.). 
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Derc’hel soñj... 
 

Sifroù pennañ ar brezhoneg er Vro-Wenn hag er Briver 

• 900 pe 800 yezher bennak e 2009 (nebeutoc’h eget 0,5% eus ar boblañs).  

• 239 den a heuilh kentelioù brezhoneg pe e brezhoneg (109 den eus ar skol-vamm d’al 
lise ha 130 den deuet). 

• 5 brezhoneger bennak a vefe stummet d’ar muiañ bep bloaz er vro tra ma varv 
etre 10 hag 20 yezher. 

• 2 skol divyezhek zo. 

• 53 bugel zo en hentad divyezhek (ar feur skoliata a sav da 0,2% evit ar c’hentañ derez). 

• 56 skoliad a heuilh kentelioù brezhoneg e 2009/2010. Tost lieskementet dre 5 eo ar 
sifroù er skolaj nemetañ a chom e-keñver 2003 (ar pezh zo 0,3% eus holl skolidi eil 
derez ar vro, met 13,4% eus ar skolidi e skolaj A. Vinçon Sant-Nazer). 

• E-tro 70 a oadourien o deus heuliet kentelioù noz e 2009/2010 (da 120 e oa savet ar 
sifr-se e 2007/2008). 

• 60 den o doa heuliet stajoù dibenn-sizhun e 2008/2009. 

• Tost 1/3 eus kumunioù ar Vro-Wenn hag ar Briver zo pourvezet gant panelloù mont 
e-barzh ha mont e-maez divyezhek e 2010. 
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An deskadurezh 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� Doareoù da zeskiñ ar 
yezh e lec’hioù zo eus an 
tolead : kelenn 
divyezhek, kelenn en eil 
derez, kelenn d’an 
oadourien 

� Brasaet eo an niver a 
skolajidi a heuilh 
kentelioù 

� Pa vez ledan ar 
rouedad kentelioù 
noz e tesach tud 

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

� Tremen 10 vloaz zo 
n’eus bet lec’h 
divyezhek nevez ebet 

� Distank-tre eo ar 
c’hinnig divyezhek ha 
n’eus kinnig ebet en eil 
derez 

� N’eus nemet un hentad 
divyezhek er vro 
(Diwan) 

� E penn diwezhañ 
Breizh emañ ar Vro-
Wenn hag ar Briver evit 
feur ar c’helenn 
divyezhek er c’hentañ 
derez 

� N’eus ket kentelioù 
tañva er c’hentañ derez  

� Digresket eo ar c’hinnig 
kentelioù brezhoneg 
en eil derez  

� Goude un tamm kresk eo 
distro an niver a 
oadourien a heuilh 
kentelioù noz da live 
2003 

� Ne ginniger nemet 
stajoù dibenn-sizhun 

� Heñvel eo, dre-vras, an 
niver a dud a zesk 
brezhoneg e 2009 hag e 
2003 

� N’eo ket stank a-
walc’h ar c’hinnig 
kelenn brezhoneg er vro 
evit stummañ yezherien 
ampart ha kas ar yezh 
war-raok 

� Mankout a ra raktresoù 
douget gant ar bed 
kevredigezhel (stajoù, 
dudi, h.a.) 

� N’eus den gopret ebet 
evit ober war-dro ar 
c’hentelioù noz (hag 
an tañva er skolioù) 

� Digeriñ ul lec’h 
divyezhek nevez bep 
daou pe tri distro-
skol 

� Digeriñ hentadoù 
divyezhek er 
c’humunioù ma n’eus ket 
c’hoazh (da skouer e 
Pontkastell-Keren, 
Donez, ar Baol-Skoubleg, 
Pornizhan, h.a.) 

� Astenn ar c’hinnig e 
skolioù all er c’humunioù 
ma’z eus ur c’hinnig 
divyezhek c’hoazh (Sant-
Nazer ha Gwenrann) 

� Reiñ lañs d’ar 
c’hendalc’h en eil 
derez 

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

� Micherelaat ar bed 
kevredigezhel 

� Aozañ an tañva d’ar 
brezhoneg er skolioù 

� Diorren ar rouedad 
kentelioù noz  

� Aozañ stajoù ur 
sizhunvezh ha kaout 
muioc’h a stajoù dibenn-
sizhun (kinniget gant ar 
frammoù lec’hel) 
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Ar brezhoneg er vuhez foran 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� Bezant e vez ar 
brezhoneg war 
panelloù mont e kêr 
arvor atlantel ar vro alies 

� E 3 c’humun ar Mor-
Bihan e vez staliet 
panelloù heñchañ 
divyezhek war ar 
rouedad hentoù 
departamant 

� N’eo ket gwellaet kalz 
an endro yezhel 
publik e-keñver an 
diagnostik kozh : 
estreget war un 
nebeud panelloù, ne 
vez ket gwelet brezhoneg 
(er c’hehentiñ, en 
degouezhioù ofisiel, en 
teulioù melestradurel, en 
degemer, h.a.) 

 

� N’eus testenn dave ebet 
evit ar politikerezhioù 
yezh enni palioù resis  

� Daoust ma ne vir ket a 
ober gant ur yezh all 
ouzhpenn ar galleg, 
mellad 2 ar Vonreizh a 
laka un harz da ziorren ar 
brezhoneg alies en abeg 
d’ar raksoñjoù zo 
liammet outañ 

 

� Labourat gant ar 
frammoù 
etrekumunel (KTK 
Kab-Atlantel da skouer) 

� Diazezañ ur gwir 
bolitikerezh yezh e 
kumunioù pennañ ar vro 
da gentañ 

� Klokaat ar gweledva 
yezhel foran (panelloù 
glad, panellerezh-
heñchañ, plakennoù-
straed, panellerezh er 
savadurioù hag 
aveadurioù foran, h.a.) 

� Lakaat ur politikerezh 
yezh treuz da dalvezout 
hag e ziazezañ war 
palioù resis : kelenn, 
kehentiñ, dielloù ofisiel, 
h.a. 
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Ar brezhoneg er vuhez keodedel 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

� Meur a gevredigezh zo 

� Ur strollad c’hoariva 
brezhonek zo, 
Petrapoenko 

� Meur a festival er vro a 
ro un tamm plas d’ar 
yezh 

� Ur stal-levrioù 
arbennikaet war danvez 
Breizh zo 

� N’eo ket stank a-walc’h 
ar rouedad 
kevredigezhel war an 
dachenn 

� N’eus netra war dachenn 
ar brezhoneg a-raok ar 
skoliata  

� Dister eo ar c’hinnig 
dudi evit ar vugale 
koulz hag evit an dud 
deuet 

� Bed an touristerezh ne 
verz ket c’hoazh ar splet a 
c’hall tennañ eus ar 
brezhoneg 

� Ne resever ket 
abadennoù 
brezhonek France 3  

� Nebeut-tre a abadennoù 
brezhonek a c’haller 
klevet er skingomz 

� N’eo ket micherelaet 
kevredigezhioù ar vro 

� Nebeut-tre a bostoù-
labour e brezhoneg 
zo 

� Mankout a ra atav ur 
skinwel pe ur 
skingomz brezhonek 
a vefe degemeret e Breizh 
a-bezh  

� Strivañ evit ma vefe 
kreñvaet plas ar yezh 
en endro an holl 
(aveadurioù publik ha 
prevez pergen, mediaoù) 

� Brudañ an divyezhegezh 
abred er gwilioutioù 

� Diazezañ ur vagouri 
vrezhonek a-benn 2015 
(e Sant-Nazer da skouer) 

� Enfredañ gopridi da 
vuheziñ 
kevredigezhioù ar vro 

� Kaout un animatour 
dudi a yafe e brezhoneg 
gant ar re yaouank dre 
obererezhioù reoliek 
koulz ha dre gampoù 
vakañsoù  

� Diazezañ abadennoù 
dudi reoliek evit an 
dud deuet 
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Stagadennoù 

 
Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live – Distro-skol 2009  
  Skol-vamm Skol-gentañ Skolaj Lise Hollad 

 Gwenrann  12 15 0 0 27 

 Sant-Nazer  13 13 0 0 26 

 Ar Vro-Wenn   
 hag ar Briver 

25 28 0 0 53 

 

Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre hentad – Distro-skol 2009  

 Diwan Hentad publik Hentad prevez Hollad 

 Gwenrann  27 0 0 27 

 Sant-Nazer  26 0 0 26 

 Ar Vro-Wenn      
 hag ar Briver 53 0 0 53 

 
Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live – Bloavezh-skol 2009/2010 

 Skol-vamm Skol-gentañ 

Ishollad 

kentañ 

derez Skolaj Lise Hollad 

 Gwenrann  1,82% 1,3% 1,49%     0,58% 

 Sant-Nazer  0,52% 0,33  0,4%     0,17% 

 Ar Vro-Wenn  
 hag ar Briver 

0,28% 0,2% 0,23%   0,13% 

 

Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre vloavezh er c’hentañ derez 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Gwenrann  1,46% 1,52% 1,73% 1,62% 1,31% 1,43% 1,48% 1,50% 2,19% 2,02% 1,49% 

 Sant-Nazer  0,61% 0,39% 0,41% 0,46% 0,47% 0,42% 0,51% 0,45% 0,36% 0,41% 0,40% 

Ar Vro-Wenn 
hag ar Briver 

0,34% 0,27% 0,29% 0,29% 0,26% 0,25% 0,28% 0,25% 0,28% 0,28% 0,23% 

 

Sifroù ar c’hentelioù noz dre gumun ha dre live – Bloavezh-skol 2009/2010 

  Live 1 Live 2 Live 3 Live 4 Live 5 Hollad 

 Gwenrann 9 3 6 4  22 

 Ar Baol-Skoubleg 8 4 5   17 

 Merzhelieg 3 5 4 4  16 

 Sant-Nazer 5 4 6   15 

 Ar Vro-Wenn  
 hag ar Briver 

25 16 21 8  70 
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