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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 da wirvoud 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 dimp eo deuet ar mare da neveziñ ar studiadennoù 
bet savet neuze ha d’ober bilañs an emdroadurioù zo deuet abaoe. Ra sikouro an 
diagnostik nevez-mañ, savet diwar an holl roadennoù hon eus dastumet hag e 
darempred gant an oberourien war bep 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 an hini eo a implijer er steuñv-mañ. 
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Plegenn bro Ploermael 
 
Kinnig bro Ploermael - 2012 
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Kinnig an etrekumunelezh - 2011 
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Sifroù pennañ 

Niver a gumunioù 69 55 
Poblañs hollek e 2008  68 504 

Emdroadur bloaziek etre 1999 ha 2008  +1,4% 
Gorread  1 275 km2 

Stankted ar boblañs  54 ann./km² 



Poblañs ar c’humunioù e 2008  

Poblañs lezennel ar c’humunioù e 2008
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Emdroadur bloaziek poblañs ar c’humunioù etre 1999 ha 2008 
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Dibarderioù bro Ploermael 

Diouzh renkadur an EBSSA emañ bro Ploermael e-touez ar broioù greantour war ar 
maez, evel bro Pondi pe bro Redon hag ar Gwilen da skouer : broioù war ar maez gant ur 
boblañs vihan. Emañ he stankted poblañs e-touez ar re vihanañ. Kresket eo an niver a 
annezidi en 10 vloaz diwezhañ avat hag un tammig muioc’h eget keidenn Breizh zoken pa 
oa bet digresket he foblañs etre 1990 ha 1999. 

Frammet eo an takad tro-dro da 4 c’humun. Da gentañ kêr Ploermael, pol pennañ 
ar vro war dachenn ar servijoù, Gwern-Porc’hoed, Malastred ha Josilin. Aveet eo gwelloc’h 
kreiz ha su ar vro war dachenn an hentoù, ar pezh a harp an diorren eno. 

Dindan 1 000 annezad emañ an 2/3 eus kumunioù ar vro. N’eus nemet Ploermael 
ha Gwern-Porc’hoed hag a zo en tu all da 5 000 annezad. N’eus kumun ebet en tu all da 
10 000 annezad er vro.  

Brezhonegerien bro Ploermael 

Da-geñver niveradeg 1999 en doa savet an EBSSA un enklask anvet Étude de l’histoire 
familiale. Gantañ en doa kenlabouret an Ofis evit dielfennañ an disoc’hoù. 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 implijout da briziañ an niver a vrezhonegerien deuet d’o oad gour, dre 
zepartamant.  

Diwar ar sifroù-se ha krugell an oadoù, diwar sifroù ar c’helenn divyezhek ha diouzh 
dibarderioù pep bro ez eus tu da vrasjediñ an niver a vrezhonegerien e pep kornad. E-se e 
c’hellomp embann e oa etre 750 ha 1 000 brezhoneger o chom e bro Ploermael e 1999, 
da lavaret eo 1,5% eus ar boblañs (pa save ar feur-se da 6,7% e Breizh). 

Stabil a-walc’h e vefe chomet poblañs ar yezherien er vro etre 1999 ha 2010, 
dre zibarderioù poblañs ar yezherien e Breizh-Uhel : n’eus ket amañ ur c’holl yezherien ken 
bras hag e kornôg Breizh. Brezhonegerien ar vro zo eus un tu tud oberiant a zeu eus broioù 
all, da lavaret eo tud bet desket ar yezh ganto e broioù all deuet da labourat er vro da skouer, 
hag eus un tu all brezhonegerien eus ar vro nevez-stummet.  

3de bro Breizh-Uhel eo bro Ploermael (1,5%) evit an dregantad a vrezhonegerien er 
boblañs, goude bro Sant-Brieg (3%) ha bro Roazhon (1,7%). 

 



 

Ar c’helenn 
Ar c’hinnig hollek – Distro-skol 2003  
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Distro-skol 2011 
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Mod pe vod e c'haller deskiñ ar yezh e 5 kumun eus ar vro (diwar 55).  
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N’eo ket cheñchet kalz tres ar vro e-keñver kinnig. N’eo ket aet war-raok ar c’hinnig er 
c’helenn divyezhek ha war dachenn ar c’helenn d’an oadourien eo bet miret ar c’hinnig a oa. 
1 lec’h nevez zo bet savet abaoe an distro-skol diwezhañ. N’eus kinnig ebet evit an tañva er 
c’hentañ derez hag an danvez dibab en eil derez mod all, evel e 2003. 

Aet eo an niver a zeskidi war raok abaoe 2003 memes tra, a-drugarez d’ar c’helenn 
divyezhek : 213 deskard zo er vro e 2011/2012 pa ne oant nemet 180 e 2003/2004. 

Ne stummer ket kalz a yezherien er vro; tamm pe damm eo evel e bro Redon da 
skouer. Met eo aet war-raok feur adneveziñ ar vrezhonegerien (tro-dro da 1 evit 2 pa oa tro 1 
evit 3 e 2003). Un tamm muioc’h a yezherien zo stummet e 2011 eget en diagnostik kentañ 
a-drugarez da zigoridigezh an hentenn divyezhek en eil derez.  

Feur neveziñ ar vrezhonegerien e bro Ploermael 
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Kelenn er skol 

Kelenn divyezhek 

Er vro 

Gant 208 skoliad divyezhek e distro-skol 2011 eo ar vro-mañ ar 14vet bro (13vet bro e oa 
e 2004, aet eo bro Redon dirak bro Ploermael), ma kaver ar muiañ a skolidi divyezhek 
(24vet bro e-keñver ar boblañs hollek). Uheloc’h eo ar sifr-se eget hini bro Sant-Brieg 
(176), met nebeutoc’h eget e bro Redon neuze (231).  

Er c’helenn prevez emañ an 3/4 eus ar skolidi divyezhek. Kresket eo pouez ar 
c'helenn prevez un tamm muioc'h c’hoazh e-keñver 2003 : 2 skoliad diwar 3 a oa er c’hlasoù 
divyezhek katolik c’hoazh. Dasparzhet eo ar boblañs skol er vro er c’hontrol da hini Breizh : 
an darn vrasañ eus ar skolidi zo er c’helenn katolik (62%). Met dale zo gant ar c’hinnig 
divyezhek er publik (1/4 eus ar skolidi divyezhek zo pa dalvez ar publik kement hag 1/3 eus 
ar skolidi hollek). 
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N’eus bet emdroadur ebet e kinnig ar c’hentañ derez. N’eus bet digoret lec’h nevez 
ebet abaoe 2003 (Josilin), pa z’eus bet digoret 1 e bro Redon abaoe an diagnostik kentañ (da 
geñveriañ, 4 lec’h zo bet digoret e bro Pondi pe e bro Gwengamp ha 10 e bro Brest, ar vro 
m’eo en he stankañ ar rouedad skolioù divyezhek). 

Kavout a reer an hentad publik ha prevez er vro; koulskoude n’eus kumun ebet enni 
an 2 asambles er memes kumun. N’eus skol Diwan er vro evit c'hoazh kennebeut. 

Ar c’helenn divyezhek en eil derez – Distro-skol 2011 
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An nevezenti nemeti abaoe diagnostik kentañ eo digoradur an hentad 
divyezhek en eil derez katolik e Josilin e 2006, 6 vloaz goude bezañ bet digoret an 
hentad er c’hentañ derez. Pouezus-tre eo an darvoud-se evit stummañ yezherien da vat.  

Dre ziouer a skolioù kentañ derez nevez, ne gendalc’h ket er c’helenn publik en eil 
derez c’hoazh p’eo bet krouet al lec’h kentañ (Ploermael) 17 vloaz zo. 

Ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez – Distro-skol 2003 ha distro-skol 2011 
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An niver a skolidi divyezhek hag en deskadurezh dre-vras. Skol-vamm betek lise 
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Ur c’hresk bras dizehan zo bet er c’helenn divyezhek er vro betek 2006 p'eo kroget da 
c’horrekaat a-raok digreskiñ e-pad 2 vloavezh diouzh renk zoken. E keit-se ez eus bet ur 
c’hresk er boblañs skol hollek en 10 vloaz diwezhañ (+10,4%), kalz brasoc’h eget hini Breizh 
(+4,2%). Kresk zo en-dro abaoe 2011. 

Emdroadur an niver a skolidi divyezhek er vro hag e Breizh 
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Un emdroadur nec’hus zo er vro abaoe 2 vloaz (-15% e 2010 e-keñver 2008, 
abalamour da zigreskoù lec’hioù Josilin2 ha Ploermael) goude bezañ kresket kalz etre 2000 
ha 2008 (ouzhpenn daougementet e oa bet an niver a skolidi). Heuliet he deus mat 
emdroadur Breizh etre 2003 ha 2006. 

N’eus ket kalz muioc’h a skolidi e 2011 eget e 2004 : n’eus nemet 16 skoliad ouzhpenn.  
                                                   
2 Kresket eo poblañs skol hollek Josilin un tamm etre 2003 ha 2011, un tamm digresk a stader er c’hentañ derez avat ha 
dreist-holl da zistro-skol 2011. 



An niver hollek a skolidi divyezhek 
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Unan eus ar broioù gant ar c’hresk izelañ abaoe 2003 eo (+16,8%), gant bro Sant-
Brieg (+21%). Dindan keidenn Breizh (+51%) emañ ar vro. Ur prantad kresk mat zo bet etre 
2003 ha 2008, met tremenet eo bro Redon araozi a-drugarez da zigoradur ul lec’h nevez 
peurgetket. 

An niver a skolidi divyezhek dre hentad 
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Douget eo bet splann ar c’hresk gant an hentad prevez betek 2008. Tamm pe damm 
eo chomet heñvel an niver a skolidi divyezhek en hentad publik etre 2003 ha 2011. Dibaot eo 
ar broioù m'eo chomet digresk ar publik en ur ober 8 vloaz. N'eus nemet e broioù Pondi ha 
Redon emañ kont evel-se.  
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Emdroadur an niver a skolidi divyezhek dre live 
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Er skol-vamm eo digresket an niver a vugale a-hed ar prantad studiet. Er skol-gentañ 
avat zo bet kresk mat etre 2003 ha 2007. Goude-se eo koazhet an niver a vugale a-raok 
stabilaat abaoe 2009. Savet e 2006 eo kresket mat ar skolaj a-raok stabilaat d'e dro.  

 

An niver a skolidi divyezhek er skol-vamm dre gumun 
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Diwar ar 4 lec’h, n’eus nemet e Maoron eo kresket an niver a skolidi er skol-vamm. 
Muioc’h a skolidi zo er skol-vamm eno eget e Pondi pe Karaez bremañ er c’helenn publik. Un 
digresk bras zo bet betek distro-skol 2008 e Gwegon, pa gresk ar boblañs skol hollek 
koulskoude, stabilaet eo bet an digresk abaoe. Abalamour d’an digresk-se en em gav 
nebeutoc’h a skolidi er skol-gentañ. 

N’eus bet tamm kresk ebet e Josilin kennebeut. Tost an hanter eus skolidi skol gatolik 
Josilin zo en hentad divyezhek bremañ, ne gresko ket ken. Nebeutoc’h a skolidi zo er skol-
vamm e 2011 eget en diagnostik kentañ. 

 



Dregantad a skolidi divyezhek er c’hentañ derez 
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Bro Ploermael eo ar vro eus Breizh-Uhel enni an dregantad uhelañ a skolidi divyezhek 
er c’hentañ derez. A-us da geidenn Breizh emañ atav met dre m'eo chomet stabil ar c'hinnig 
war an dachenn ez eus bet kollet lañs gant ar vro.  

 

Dre frammoù etrekumunel 

Emdroadur an niver a skolidi dre framm etrekumunel 
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Douget eo bet kresk ar vro gant K.K.bro Josilin betek 2009 gant 2 lec’h divyezhek 
katolik bras : Gwegon, 18vet lec’h katolik e Breizh diwar 60 ha Josilin (22vet).  

E Josilin ez eus c'hoarvezet un digresk bras en 2 vloaz diwezhañ : 32 skoliad 
nebeutoc’h zo, da lavaret eo un 1/3 nebeutoc’h eget 2 vloaz zo. En holl liveoù e stader an 
digresk-se. Abretoc’h e tigresk er skol-gentañ zoken (abaoe 2008) eget er skol-vamm ma 
stader un digresk bras e 2010 (35 skoliad a oa er skol-vamm e 2009, 26 e 2010). 

Stabil a-walc’h eo an niver a skolidi divyezhek e Gwegon abaoe 2005. Met touellus e 
c’hall bezañ peogwir eo tuet da zigreskiñ er skol-vamm e Gwegon abaoe 2005 dres ha kresk 
zo en niver hollek a skolidi koulskoude. Techet e vo da zigreskiñ en distroioù-skol a zeu. 

Peuz stabil eo chomet an niver a vugale en tachennoù all. 

 

Feur ar c’helenn divyezhek er c’hentañ derez dre framm etrekumunel – Distro-skol 2011 
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Tremen a reer eus unan eus dregantadoù uhelañ Breizh gant K.K.bro Josilin hag a zo 
d’ar 6vet renk a-live gant Gwengamp-Kumuniezh pe frammoù etrekumunel eus bro Treger-
ha-Goueloù (K.K.Kreiz Treger), d’ar re izelañ gant K.K.Ploermael hag a zo e-touez an 10 
diwezhañ3, dindan keidenn Breizh (2,4%). K.K. Maoron eo ar framm etrekumunel m’emañ 
en e uhelañ an dregantad a skolidi divyezhek er c’helenn publik er Mor-Bihan. 

                                                   
3 Ur c’hinnig zo e 62 DPKE diwar 140 e Breizh. 



 

Dre gumun 

An niver a skolidi divyezhek 
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Peurstabil eo chomet an hentad divyezhek publik e Ploermael. Gant distro-skol 2011 
(-9 skoliad) ez eus nebeutoc’h a skolidi bremañ eget da vare an diagnostik diwezhañ ha 
nebeutoc’h eget e Maoron. 

E-touez lec’hioù bihanañ an hentad publik emañ Ploermael, krouet 17 vloaz zo 
koulskoude : 70vet diwar an 79 lec’h publik ; ha 128vet diwar an 137 lec’h divyezhek. 

3 gwech muioc’h a skolidi zo e skol Diwan Dinan pe e hentad divyezhek publik Redon, 
da skouer. 
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Diorren 

Skolidi kentañ derez - distro-skol 2011 
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Gwegon zo er penn a-raok evit pouez ar c’helenn divyezhek er boblañs skol : e Breizh emañ gant 
ar 7vet plas evit an dregantad a skolidi divyezhek er c’hentañ derez. Brasoc’h eo dregantad ar 
skolidi divyezhek e Josilin eget e Pondi. Ploermael padal en em gav bremañ war-lerc'h Gwitreg 
krouet e 2007 hepken. 

Emdroadurioù keñveriet an niver gwir a skolidi divyezhek hag an niver lakaet da bal  
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Diouzh ar palioù bet lakaet e oa emdroadur ar c’helenn divyezhek betek 2007, un 
tamm a-us zoken. Un tammig dilañs zo bet tapet goude-se betek digreskiñ kalz adalek 2009.  

Un dilañs -34% a stader e-keñver ar pal bet lakaet e 2011 evit ar vro. 



Evit tizhout ar pal a 400 skoliad divyezhek a-benn 2015 e ranker adskoulmañ gant ur 
c’hresk bloaziek par da geidenn ar vro etre 2000 ha 2006. (+16%). Ezhomm zo da zigeriñ 
lec’hioù publik evit reiñ lañs en-dro, e Gwern-Porc’hoed pe Malastred da skouer. Peadra a 
vefe da astenn ar c’hinnig divyezhek e Ploermael o tigeriñ un hentad katolik ivez. Skoazellañ 
a rafe evit magañ ur gwir hentad divyezhek en eil derez. 

Kelenn brezhoneg 

Evel e 2003, n’eus tamm tañva ebet er vro nag er c’hentañ nag en eil derez. Evit ar 
vugale n’emaint ket skoliataet en hentadoù divyezhek eo an tañva un doare da gaout un 
tamm darempred gant ar yezh koulskoude.  

Ar c’helenn d’an oadourien 

Ar c’hentelioù kinniget d’an oadourien – distro-skol 2011 
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N’eo ket niverus an deskidi e-touez an dud deuet, 5 evit ar bloavezh-skol 2011/2012, 
pa geñverier gant an niver a zeskidi e-touez ar re yaouank (ouzhpenn 200 skoliad 
divyezhek). Danvez deskidi a zlefe bezañ e-touez kerent ar skolidi divyezhek el lec’hioù 
divyezhek dibourvez gant kentelioù noz : Josilin, Gwegon ha Maoron. 
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Kinnig a ra ar gevredigezh Skol Louarn kentelioù e Ploermael, evel e 2003. N’eus ket a 
zeraouidi. Ur strollad 5 den a adkaver d’ur bloaz d’egile tamm pe damm. Kentelioù zo bet 
digoret e 2011 diwar atiz un hinienn e Chapel-Karozh, harpet gant ar gevredigezh Bemdez 
eus Gwened. 

Emdroadur an niver a zeskidi er c’hentelioù noz dre gumun 
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Kalz nebeutoc’h a zeskidi zo er vro eget e bro Dinan (35) pe bro Sant-Maloù (30) da 
skouer. N’eus bet aozet staj ebet er vro evel e 2003. 



Klozadur war an deskadurezh 

Lañs zo bet gant ar vro war dachenn ar c’helenn divyezhek betek 2006 ; un tamm a-
us da balioù bet lakaet en diagnostik kentañ e oa ar vro zoken. Douget eo bet kresk ar c’helenn 
divyezhek gant al lec’hioù katolik en ur vro ma vez ar muiañ niver eus ar skolidi skoliataet er 
c’helenn prevez. Koulskoude, stadañ a reer un diouer a startijenn el lec’hioù katolik er 5 
bloaz diwezhañ. Daoust d’an dilañs-se e chom bras pouez ar c’helenn divyezhek e takadoù zo : er 
vro emañ unan eus ar frammoù etrekumunel, K.K. bro Josilin, m’emañ en e uhelañ an dregantad a 
vugale skoliataet er c’helenn divyezhek er c’hentañ derez gant 12,5%. Un diouer a lusk a verzer war 
dachenn an diorren ivez : n’eus bet savet lec’h nevez ebet abaoe 2003. Araokadenn nemeti ar vro 
zo bet an hentenn gatolik digoret e skolaj Josilin e 2006. Eus tu ar c’helenn publik e kaver lusk e 
Maoron abaoe 2008 pa oa stabil-tre betek-henn. Padal e tigresk an hentenn bublik e Ploermael, 
anezhi kêr bennañ ar vro. 

Er maez eus ar c’helenn divyezhek n’eus ket a gentelioù brezhoneg er skol evel ma vez e 
bro Sant-Maloù pe e bro Redon da skouer : evel e 2003 n’eus tamm tañva ebet kinniget er vro nag 
er c’hentañ nag en eil derez. N’eo ket diorroet ar c’helenn d’an oadourien er vro daoust ma'z eus bet 
digoret un eil lec’h kentelioù e distro-skol 2011, er Chapel-Karozh. Daoust d’an danvez deskidi gant 
kerent ar skolidi divyezhek n’eus ket kalz a zeskidi er vro. 
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Ar vuhez foran 
 

Oberourien ar politikerezh yezh er vro  

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 da skouer met kas a ra ur politikerezh 
sevenadurel da benn daoust da se. 

Departamant ar Mor-Bihan 

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.  

Ar budjed gouestlet d’ar brezhoneg  

Estreget divyezhekaat e banellerezh-hent e kendalc’h ar C'huzul-departamant da reiñ 
skoaziadennoù.  

Bihanoc’h e chom budjed ar Mor-Bihan evit ar brezhoneg eget hini Penn-ar-Bed. Un 
tamm brasoc’h eget hini Aodoù-an-Arvor eo. Evit ar bloavezh 2010 e sav ar sammadoù4 da 
2,52€ dre annezad e Penn-ar-Bed, 0,52€ er Mor-Bihan ha 0,49 € en Aodoù-an-Arvor. Stabil 
eo ar sammad-se e-keñver 2004. Kresket eo ar budjed gouestlet d’ar brezhoneg met poblañs 
an departamant ivez. 

                                                   
4 Hep kemer e kont budjed ar panellerezh. 



Emdroadur dispignoù an departamant evit ar yezh (e €) 
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Kresket eo budjed an departamant gouestlet d’ar yezh eus 26,6% etre 2003 ha 
2010. Da dremen 430 000 a euroioù e save ar budjed evit ar bloavezh 2009. Un digresk zo 
bet e budjed 2010 (hollek eo an digresk en departamantoù, war bouez e Penn-ar-Bed ma 
chom stabil c’hoazh).  

An 3/4 eus ar budjed-se a dalvez da harpañ ar c’helenn brezhoneg (kelenn divyezhek 
ha kelenn d’an oadourien), well-wazh.  

Ar vro 

Kevrat bro Ploermael 

Kevratoù liesvloaziek (evit ar marevezh 2006-2012) a oa bet sinet gant ar broioù hag 
ar rannvro e 2006. Ganto e vez steuñvekaet politikerezhioù ar Rannvro hervez an tiriad. Tri 
goload a ya d’ober ar c’hevratoù bro. An eil goload («frammadurezh rannvroel/lec'hel ») a 
denn da raktresoù kendivizet etre ar sinerien ; danvez ar C’hevratoù eo. Gallet o deus ar 
broioù ouzhpennañ raktresoù en ur implijout an trede goload («frammadurezh lec'hel ») a 
denn da raktresoù n’int ket termenet en a-raok er c’hevratoù. An hent kinniget dezhe gant ar 
C’huzul-rannvro e oa evit harpañ raktresoù lec’hel a denn d’ar yezh (staliañ panelloù-
heñchañ divyezhek, sevel klasoù pe skolioù divyezhek, h.a.). Prezidanted broioù Breizh a oa 
bet kelaouet eus an dra-se dre ul lizher gant Prezidant ar Rannvro e deroù 2008. Met n’o 
deus ket ar broioù, ha bro Ploermael en o zouez, implijet kalz ar c’hallusted-se. 

Embannet he deus ar Rannvro adarre he youl da lakaat ar broioù d’ober evit ar 
brezhoneg oc’h embann ur sturlevr pleustrek da ziorren ar yezhoù e raktresoù ar c’hevratoù 
Rannvro/Bro. Broudet eo ar broioù gant ar Rannvro, da ziorren ar yezh en o raktresoù. 

Ne oa ket meneget ar yezh e kevrat bro Ploermael sinet gant ar Rannvro e miz Du 
2006 (n’eus nemet e bro Gerne eo bet miret ar chanter 9, hini ar politikerezh yezh). Met 
kroget e oa ar broioù da adwelet ar c’hevratoù e 2009. Merket eo er stagadennoù e-touez ar 
pennaennoù e vo talvoudekaet ha brudet yezhoù Breizh. 

E stagadenn kevrat bro Ploermael (degemeret gant ar Rannvro e Genver 2010) eo 
meneget ar brezhoneg pe yezhoù Breizh e 7 raktres diwar 19. En darn vrasañ anezho (4 
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diwar 7) e vo arc’hantaouet ar raktres gant ar Rannvro gant ma vo talvoudekaet ar 
brezhoneg er raktres. N’eo ket termenet mat peseurt obererezh a gemero ar brezhoneg e 
kont c’hoazh. 

Ken stank eo ar raktresoù gant ar brezhoneg e kevrat bro Ploermael hag e bro 
Montroulez ha stankoc’h eget e bro Pondi (5/12) pe bro Kêr-Wened (1/18) 

Oberoù ar strollegezhioù lec’hel 

Evel ma oa bet stadet en diagnostik diwezhañ, ne ra ket nemeur strollegezhioù lec’hel 
ar vro gant ar yezh er vuhez foran daoust d’an dregantad a skolidi bezañ uhel e K.K. bro 
Josilin da skouer. 

Kumun ebet n'eo krog da gemer e kont pouez ar c’helenn divyezhek, er c’hontrol 
diouzh ar pezh a c’hoarvez e Bruz, e bro Roazhon pe gant kêr Redon da skouer.  

Bro Ploermael eo unan eus an 12 bro ma n’eus siner ebet d’ar garta Ya d’ar brezhoneg 
da skouer. 

 

Klozadur war ar bed foran 

Cheñchet kalz eo endro yezhel ar vro abaoe an diagnostik kentañ dre diviz 
departamant ar Mor-Bihan da staliañ ur panellerezh-hent divyezhek er rouedad hentoù meret 
gantañ.  

Er maez eus ar panelloù divyezhek war hentoù an departamant avat n’eo ket aet an 
traoù war-raok er c’humuniezhioù-kumunioù pe er c’humunioù. Koulskoude gant kresk ar boblañs 
divyezhek e teu ezhommoù nevez, evel lakaat war wel ar brezhoneg er maez eus ar skol. 

 



 

Ar gevredigezh keodedel 

Servijoù d’an dud 

Bed ar vugaligoù 

Evel e 2004 n’eus magouri vrezhonek ebet er vro. Evit ar poent n’eus bet renablet 
magerez ebet a rafe war-dro ar vugale e brezhoneg kennebeut. 

Dudi evit ar vugale 

Kemer a ra perzh holl skolioù divyezhek ar vro e troiadoù aozet gant Daoulagad 
Breizh. Holl skolidi divyezhek ar vro a gemer perzh enno, evel e bro Redon (e Breizh e sell an 
troiadoù-se ouzh an ¾ eus skolidi divyezhek ar c’hentañ derez). Er maez eus an abadenn-se 
e chom ar vuhez sevenadurel e brezhonek da sevel er vro. Ne vez ket degemeret strolladoù 
c’hoariva da skouer pe ne vez ket aozet ar Skrivadeg kennebeut. 

N’eus na kreizenn vakañsoù, na kreizenn dudi e-kerzh ar sizhun d’ar Merc’her nag e-
kerzh ar vakañsoù bihan. 

Mediaoù 

Skignet e vez 2e50 a abadennoù skingomz bep sizhun er vro (40 munut zo abadennoù 
adskignet) pa veze skignet 4 eur en diagnostik diwezhañ (1e17 a oa abadennoù adskignet). 

Staliet eo Plum FM er vro e Serent. Ne vez produet abadenn vrezhoneg ebet gant ar 
skingomz-se, met skignet e vez abadennoù Radio Bro Gwened : “ne vimp ket pilet evit komz” 
ha kentelioù brezhoneg (1e45 pep sizhun hag 2 eur o kemer e-kont an adskignadennoù). 
Skignet e veze 2 abadenn Radio Bro Gwened e 2004 dija, 2 eurvezh bep sizhun. 

Resev a ra programmoù France Bleu Armorique gant 3 frekañs er vro. Produet ez eus 
un abadenn 25 munut, nebeutoc’h eget en diagnostik kentañ pa veze produet un abadenn 
1e17 e 2004. Skignet e vez 50 munud bep sizhun (adskignet eo an abadenn 1 wezh). 

 

Marc’had al labour 

E-kerzh nevezamzer 2006 hor boa savet un enklask war Ar postoù-labour hag ar 
brezhoneg. Savet e oa bet ur c’houlennaoueg enni tri c’hraf pennañ : 

 stad an traoù d’ar 1añ a viz Genver 2006 (an niver a bostoù-labour a oa enno 
brezhonegerien evit implijoù hag a c’houlenn un anaoudegezh bennak eus ar yezh), 

 ar pezh a c’hellfe bezañ (an niver a bostoù a vefe mat kaout brezhonegerien 
enno met zo tud divrezhonek enno), 

 ar pezh a c’hellfe bezañ a-benn 2010. 
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Bewezh ez eo an niver a bostoù-labour kevatal da implijoù leunamzer (KILA) zo bet 
goulennet ; kement-se a dalvez eo brasoc’h c’hoazh an niver a dud implijet, dre ma labour 
lod anezho darnamzer. 

N'eus nemet dre ar c'helenn e c'haller labourat e brezhoneg er vro. Renablet e oa bet 
8,4 post KILA e 2006, evel e bro Redon. Ne zlefe ket bezañ kresket an niver a bostoù abaoe 
rak n’eo ket bet ledanaet ar c’hinnig er vro.  

An armerzh 

E 2011 e oa bodet 652 a oberourien gevredigezhel hag armerzhel (hiniennoù ha 
frammoù nann-publik anezho). Kinnig a ra an Ofis d’ar sinerien kas oberoù resis da benn. 
Evel-se, abaoe 2007 e c’hall ar sinerien brevez mont war-zu ul label e-giz ma vez graet gant 
ar strollegezhioù foran abaoe 2004.  

Dasparzh sinerien Ya d’ar brezhoneg dre gumun– Mae 2011 

Skeul

Bevennoù etrekumunel

Siner ebet

Kumun enni 1 siner

Kumun enni etre 2 ha 5 siner

Kumun enni etre 6 ha 10 siner

Loiad
2

Ar Govelloù

Josilin

Gilieg

Roz-
Sant-Andrev

Rufieg

 

7 siner a zo er vro evel e 2004.



 

Klozadur  

implij ar brezhoneg er gevredigezh keodedel 

An darvoud nemetañ aozet er vro eo an droiad tresadennoù-bev kenurzhiet gant 
Daoulagad Breizh ha Dizale. N’eus ket a lusk diabarzh evit aozañ ur c’hinnig dudi. Danvez zo da 
ziorren ar yezh war dachenn bed ar vugaligoù hag hini an dudi evit ar vugale koulskoude. Sklaer eo 
pa weler pouez ar c’helenn divyezhek er vro. N’eus ket a vuhez sevenadurel vrezhonek er vro 
c’hoazh hag un diouer a frammoù kevredigezhel a stader. 
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Klozadur 
 

 Treiñ a ra buhez ar yezh en-dro d'ar c’helenn divyezhek er vro. 
Bras eo he fouez e takadoù zo, met santout a reer un diouer a lañs er 
5 bloaz diwezhañ hag un diouer a lusk e Ploermael dreist-holl. Er 
maez eus ar skol ne vez ket kemeret ar yezh e kont, paneve war an 
hentoù-departamant. Un diouer a servijoù d’an dud a zo, war 
dachenn ar vugaligoù da skouer.  

 

Dibarderioù bro Ploermael  

E bro Ploermael e tro buhez ar brezhoneg en-dro d'ar skol. Paneve diviz Kuzul-
departamant ar Mor-Bihan da staliañ panelloù heñchañ divyezhek e 2004 e vije chomet bevennet 
ar brezhoneg e 4 skol. N’eus netra e-keñver tañva pe danvez dibab ha treut a-walc’h eo ar c’helenn 
d’an oadourien c’hoazh. Er maez eus ar c’helenn ha bezañs ar yezh war hentoù an departamant ne 
zeu ket ar brezhoneg war wel : n’eus kreizenn dudi ebet evit ar vugale, magouri ebet gant un 
degemer e brezhoneg. En tiez-kêr hag er c’humuniezhioù-kumunioù ne vez ket kemeret e kont lañs 
ar c’helenn divyezhek evit poent.  

N’eo ket bet diorroet ar c’hinnig kelenn divyezhek abaoe 2003 ha koulskoude eo aet an 
traoù war-raok. Berzh a ra ar c’helenn divyezhek : gant 12,5% eus ar skolidi er c’helenn divyezhek 
emañ K.K.bro Josilin e-touez feurioù uhelañ Breizh ha feur uhelañ skolidi divyezhek publik ar Mor-
Bihan eo hini K.K. Maoron. Danvez zo neuze met sac’het eo bet an diorren abaoe 2003 er 1añ derez. 
An araokadenn nemeti e-keñver an diagnostik kentañ zo ar c’hendalc’h en eil derez abaoe 2006 
gant an deskadurezh katolik.  



Derc’hel soñj... 

 

Sifroù pennañ 

 3de bro Breizh-Uhel eo bro Ploermael (1,5%) evit an dregantad a vrezhonegerien er 
boblañs, goude bro Sant-Brieg (3%) ha bro Roazhon (1,7%). 

 Etre 750 ha 1 000 brezhoneger zo er vro. 

 213 deskard zo er vro e 2011/2012 pa oant 180 e 2003/2004. 

 N’eo ket aet ar c’hinnig war-raok er 1añ derez abaoe 2003. 

 Gant 208 skoliad e distro-skol 2011 emañ ar vro er 14vet plas (bro Redon zo 
tremenet dirazi). 

 K.K. bro Josilin zo er 5vet plas evit feur ar skolidi divyezhek er c’hentañ derez e Breizh 
hag er plas kentañ er Mor-Bihan : 12,5% e distro-skol 2011. 

 K.K.Maoron eo ar framm etrekumunel ma vez an dregantad a skolidi divyezhek er 
c’hentañ derez publik en e uhelañ er Mor-Bihan. 

 N’eus tamm tañva ebet nag er c’hentañ nag en eil derez. 

 2 lec’h deskiñ zo evit an oadourien : unan e Ploermael hag a oa e 2003 c’hoazh hag 
unan nevez-digoret er Chapel-Karozh. 

 N’eus ti-kêr ebet bet sinet Ya d’ar Brezhoneg gantañ 

 Renablet e oa bet 8,4 post KILA e 2006, an holl er c’helenn divyezhek ; stabil eo 
chomet e 2011 gant emdroadur ar c’helenn divyezhek 

 7 siner zo d'an Emglev Ya d’ar Brezhoneg. 
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Ar brezhoneg en deskadurezh 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

 Berzh ar c’helenn 
divyezhek : gant 12,5% 
eus ar skolidi er c’helenn 
divyezhek emañ K.K.bro 
Josilin e-touez feurioù 
uhelañ Breizh.  

 Feur uhelañ skolidi 
divyezhek publik ar 
Mor-Bihan eo hini K.K. 
Maoron. 

 Kendalc’het e vez gant 
ar c’helenn divyezhek en 
eil derez katolik abaoe 
distro-skol 2006 

 Lec’h nevez ebet er 
1añ derez divyezhek abaoe 
hini Josilin (2003). 

 Ne emdro ket an 
niver a skolidi divyezhek 
e Ploermael 

 N'eus ket a dañva. 

 Treut eo ar c’hinnig 
kelenn d’an oadourien 

 N’eus ket gant 
departamant ar Mor-
Bihan ur stignad 
kizidikaat ar vugale ouzh 
ar brezhoneg er skolioù 
publik evel m’eo bet 
lakaet e plas gant Kuzul-
departamant Penn-ar-
Bed. 

n’e  

 Digeriñ lec’hioù publik 
evit reiñ lañs en-dro : e 
Gwern-Porc’hoed pe 
Malastred. 

 Diorren ar c’hinnig 
divyezhek e Ploermael. 

 Digeriñ ur skol Diwan 
er vro. 

 Staliañ an tañva e 
skolioù ar 1añ derez 

 Kaout ur framm a 
vicher evit ar c’helenn 
d’an oadourien 

Ar brezhoneg er vuhez foran 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

s 

Aet eo plas ar 
brezhoneg war-raok 
er vuhez foran a-
drugarez da ziviz KD 
56 da staliañ 
panelloù divyezhek 
war an hentoù-
departamant 

 En tiez-kêr hag er 
c’humuniezhioù-
kumunioù ne vez ket 
kemeret e kont lañs ar 
c’helenn divyezhek evit 
poent 

 N’eus ket brezhoneg 
war an hentoù-Stad 

 

 En em harpañ war lañs 
ar yezh er c’helenn evit 
sevel politikerezhioù 
yezh en tiez-kêr. 

 Kaout un ti-kêr bet 
sinet Ya d’ar brezhoneg 
gantañ 

 

Ar brezhoneg er vuhez keodedel 

Tuioù kreñv Tuioù gwan Skoilhoù Erbedadennoù 

 Holl skolioù divyezhek 
ar vro a gemer perzh e 
troiad tresadennoù-bev 
Daoulagad Breizh-Dizale 

 Magouri ebet  

 Kinnig ebet evit an 
dudi (bugale pe tud 
deuet) 

 Bruzunet eo ar bed 
kevredigezhel ha n’eo ket 
micherelaet. 

 

 Ezhomm muioc’h a 
skoazell gant ar 
strollegezhioù evit sevel 
raktresoù 

 

 Krouiñ ur vagouri 
gentañ e Josilin da 
skouer. 

 Diazezañ ur greizenn 
dudi evit ar vugale enni 
obererezhioù sizhuniek 
koulz ha kampoù 
vakañsoù 

 Liammañ ar vro ouzh 
an intrudu a vez tapet e 
lec’h all : degemer ar 
Redadeg, ar skrivadeg 
er vro da skouer. 

 

 



Ar gallaoueg e bro Ploermael 
 

Ar c’hallaouegerien 

Diaes eo priziañ an ober gwirion gant ar gallaoueg er gevredigezh peogwir e c’hall 
cheñch ar c’hallaouegerien ingal etre ar gallaoueg hag ar galleg e-kerzh ar memes 
kaozeadenn.  

Degaset en doa an enklask kaset da benn gant an EBSSA e 1999 roadennoù diwar-
benn an ober gant ar gallaoueg e-touez an oadourien, dre oad ha dre lec’h annez da skouer. 
Renablet ez eus en tu all da 32 000 yezher deuet d’o oad e Breizh. Disheñvel eo an ober 
diouzh al lec’h annez. Un tamm izeloc’h eo dregantad ar yezherien e reter ar Mor-Bihan 
(1,6%) hag el Liger-Atlantel eget en Il-ha-Gwilen (2%). Diwar an elfennoù-se e c’haller 
istimañ an niver ar c’hallaouegerien e-tro 1 000 yezher well-wazh e 1999 e bro Ploermael 

Koshaat a ra an dud a gomz gallaoueg. En tu all da 50 vloaz e oa an 3/4 anezho e 1999 
c’hoazh ha tost an hanter a oa koshoc'h eget 65 bloaz e 1999. 10% a oa dindan 30 vloaz 
hepken. Diouzh roadennoù an EBSSA dre oad e c’haller brasjediñ e vefe ouzhpenn 25 000 
den a gomzfe gallaoueg e Breizh e 2009. Evel e pep lec’h e tle bezañ diskennet feur ar 
yezherien e bro Ploermael abaoe 1999 (war-dro 1%).  

Ar c’helenn 

Bro Ploermael zo unan eus broioù Breizh ma vez kelennet un tamm gallaoueg. 

 

 Er c’hentañ derez 

Un tañva d’ar gallaoueg a vez kinniget e 3 c’humun gant ar gevredigezh Dihun Breizh 
e skolioù prevez : e Ploermael (er skol-vamm, e 2 glas gant 1 abadenn 45 munut sizhuniek a-
hed ar bloavezh), e Sant-Servant-an-Oud (e 4 klas eus ar re vihan betek ar c’has etre 
KE2/CM2 e-pad ar bloaz) hag e Konkored (10 abadenn). 

Sellet a rae an tañva-se ouzh 150 skoliad e 2009/2010, da lavaret eo tost an 1/2 eus ar 
skolidi o deus bet seurt abadennoù en departamant (376 a oa er Mor-Bihan). 

 En eil derez 

Bro Ploermael eo ar vro nemeti e Mor-Bihan gant ur c’hinnig en eil derez. 

N’eus tamm kinnig ebet ken er skolajoù abaoe 2009 m’eo bet serret an eurioù kelenn 
e skolaj Maoron. Chom a ra 1 lise publik (Gwern-Porc’hoed) ennañ kentelioù.  

41 lisead a heuilh ar c’hentelioù e 2011/2012, ha 32 anezho er c’hlas termen, da 
lavaret eo lise Gwern an eil lise e Breizh ma vez ar muiañ a zeskidi (goude lise publik 
Loudieg). 

 Kelenn d’an oadourien 

Kentelioù sizhuniek evit an oadourien zo kinniget e 2011 gant Dihun Breizh e 
Ploermael. 6 den a oa enskrivet evit ar bloavezh 2011/2012 
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 Ar gallaoueg er vuhez foran 

Er stagadenn d’ar gevrat Bro-Rannvro, ez eus anv eus ar gallaoueg e 5 raktres diwar 
19.  

Klozadenn :  
unan eus ar broioù ma vez kelennet gallaoueg 
 

Koshaat a ra an dud a gomz gallaoueg : digresket eo an niver a yezherien abaoe ar 
roadennoù diwezhañ e 1999. Chom a ra diaes priziañ an ober gwirion gant ar gallaoueg dre ma 
ne vez ket emskiantek ar c’hallaouegerien atav ez eo gallaoueg a gomzont.  

Diwar atiz ar bed kevredigezhel ez eus kinniget un tañva e 3 skol brevez. Bro Ploermael 
eo ar vro nemeti e Mor-Bihan gant ur c’hinnig en eil derez : er vro e kaver an eil lise ma kaver 
ar muiañ a liseidi o teskiñ gallaoueg. 

Bro Ploermael eo unan eus broioù Breizh ma vez kelennet ar gallaoueg koulz evit ar 
vugale hag an oadourien. 

 



 

Stagadennoù 
 

Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live – Distro-skol 2011 
 

Bloavezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Skol-vamm Skol-gentañ Skolaj Lise Hollad

Gwegon 2000 26                  44              70           

Josilin 2003 29                  40              13            82           

Maoron 2000 24                  11              35           

Ploermael 1994 9                     12              21           

Bro Ploermael 88                  107           13           -          208         
 
Sifroù ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre hentad –Distro-skol 2011  
 

Bloavezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Diwan Publik Prevez Hollad

Gwegon 2000 -                 -             70            70           

Josilin 2003 -                 -             82            82           

Maoron 2000 -                 35              35           

Ploermael 1994 -                 21              21           

Bro Ploermael -                 56             152         208          
 

Feur ar c’helenn divyezhek dre gumun ha dre live e 2011/2012 
 

Bloavezh 

krouidigezh al 

lec'h kentañ

Skol-Mamm Skol-gentañ
Ishollad 

Kentañ derez
Skolaj Lise Hollad

Gwegon 2000 34,7% 37,0% 36,1% -       -      36,1%

Josilin 2003 16,7% 14,0% 15,0% 2,30% -      6,8%

Maoron 2000 17,3% 5,8% 10,6% -       -      5,8%

Ploermael 1994 1,9% 1,5% 1,6% 0,0% -      0,6%

Bro Ploermael 2,9% 2,4% 2,6% 0,4% 0% 1,6%  
 

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

 

Bloavezh 

krouidigezh 

al lec'h 

kentañ

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Gwegon 2000 -          21 ,2% 23,0% 33% 36% 39,3% 36,9% 36,2% 35,5% 35,2% 35,9% 39,4% 36,8%

Josilin 2003 -          0,0% 0,0% 0% 9% 1 0,2% 1 3,7 % 1 5,4% 1 7 ,1 % 1 6,0% 1 4,6% 12,2% 15,0%

Maoron 2000 -          6,8% 7 ,1 0% 1 0,1 % 9% 7 ,0% 9,7 % 8,7 % 6,3% 5,5% 6,7 % 8,7% 10,6%

Ploermael 1994 3,5% 2,9% 2,90% 2,7 % 3% 2,5% 2,0% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 1,6% 1,6%

Bro Ploermael 0,6% 1,4% 1,5% 1,9% 2,5% 2,7 % 2,9% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% 2,5% 2,6%  
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Mammennoù 
 

 Bro Ploermael 

 Brudañ ha Skignañ 

 Daoulagad Breizh 

 Dihun Breizh 

 Div Yezh 

 France 3 Bretagne 

 Kuzul-departamant ar Mor-
Bihan 

 Plum FM 

 Radio Bro Gwened 

 Rannvro Breizh 

 REGEK ar Mor-Bihan 

 Rektoriezh Roazhon 

 Renerezh servijoù-
departamant an deskadurezh-stad.

 


