Lakaat ur politikerezh publik
evit ar brezhoneg da dalvezout em ziriad
24 a viz Gwengolo 2021 e ti-kêr Henbont
Stummadur evit an dilennidi

Emaoc’h e soñj da zigeriñ un hentad divyezhek en ho kumun pe da dalvoudekaat ar brezhoneg
er vuhez foran ha c’hoant ho peus da c’houzout penaos ober ?
Kaset ho peus c’hoazh oberoù a-du gant ar brezhoneg da benn ha fellout a ra deoc’h mont
pelloc’h ganti ?Ur gwir bolitikerezh yezh ho peus savet ha fellout a ra deoc’h en em gavout
gant dilennidi all ha treuzkas an traoù nevez ho peus sevenet ?
Dre ar stummadur-mañ e c’helloc’h kompren dalc’hoù ur politikerezh publik evit ar yezh,
dizoleiñ an hentennoù kensevel, seveniñ ur programm oberoù hollek hag astenn ho rouedad
gant ar strollegezhioù all.
Deuit !
Prezegennerien : Ofis Publik ar Brezhoneg ha dilennidi
Mintinvezh
9e15 : Degemer
9e20 : Kinnig ar brezegennerien ha tro an daol
9e30 : Kinnig Ofis Publik ar Brezhoneg
9e50 : Stern ur politikerezh publik evit ar yezh
• Plegenn lezennel ha reolennel
• An emglevioù Stad-strollegezhioù tiriadel
• Gweledva ensavadurel ha kevredigezhel
• Eskemmoù gant ar berzhidi
10e20 : Totem : C’hoari stroll a genskoazell gant ar strollegezhioù
11e00 : ehan
11e10 : Binvioù treuzkas ar yezh e par ar strollegezhioù
• Diorren ar c’helenn divyezhek : ar pezh a c’hell bezañ graet gant ur gumun
• Bugaligoù ha troskol : tachennoù nevez war zivyezhekaat
• Talvoudekaat ar barregezhioù yezh en tuta hag er steuñvioù stummañ dibaouez
• Eskemmoù gant ar berzhidi
12e10-1e30 : Ehan merenn

Endervezh
1e30 : Atalier-perzhiañ
Skouerioù :
- Staliañ ur panellerezh divyezhek uhelek er vuhez foran
- Frammañ un hentad divyezhek eus ar skol-vamm betek al lise war e dakad
- Krouiñ ul lusk hollek gant ar c’hevredigezhioù
2e30 : ehan
2e40 : Ostilhoù ur politikerezh yezh mat
• Ar garta Ya d’ar brezhoneg
• Frammañ an dileuriadurioù politikel hag ar servijoù
• Standardoù ur panellerezh a-zoare,
• Sevel ur programm oberoù ha kenlabourioù : Testenioù Kemperle Kumuniezh ha kêr
Henbont
• Eskemmoù gant ar berzhidi
4e30 : bilañs ar prezegennoù hag eskemmoù
Bulletin d’inscription à retourner complété par mail à a.gaborel@aric.asso.fr, avant le 31
août 2021. (A traduire en breton)

