
TESTENIOÙ

E miz Gwengolo 2020 e
krogo eil bloavezh ar
stummadur Aotreegezh
vicherel stummer·ez
brezhoneg d’an dud
deuet. Ar stummadur
FCIS a gas d’ar vicher
syummer d’an deuet war
forzh peseurt danvez. Un
diazez boutin a vez kaset
e galleg (ar pezh a denn
d’ar bedagogiezh, da
merañb ur strollad, sevel
programmoù… hag un
darn all a vez kaset e
brezhoneg, al lodenn
yezh (evel just !) Hag al
lodenn raktres micher,
heuliañ ar staj.

Setu amañ testeni 3
flac’h a oa e touesk ar
re gentañ oc’h heuliañ
ar stummadur.
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E-pad  10 vloaz e oan stummerez war ar galleg hag e karg eus
ar c’henemprañ sokial ha micherel en ur skol eil chañs e banlev

Pariz. Distroet e oan d’en em staliañ e Breizh ha c'hoant bras ganin da
zeskiñ ar yezh da-vat. Heuliet em boa neuze ur stummadur 9 miz war ar
brezhoneg e Skol an Emsav e Roazhon.
Gouezet em eus e fin ar stummadur e felle da zDao ha da Skol Veur
Roazhon 2 digeriñ un aotreegezh vicherel evit brezhonegerien a faotfe
dezhe mont war-zu micherioù ar stummañ war ar brezhoneg. Stummerien
a veze stummet e kevrenn skiantoù an deskadurezh e Roazhon 2 met ar
raktres degemer studierien vrezhonek a oa dibar penn-da-benn.
Va barregezh vicherel em boa dreist-holl diorret ha gounezet war an
dachenn gant ar skiant-prenet. Desket em boa va micher en ur bleustriñ.
Raktres boutin DAO ha Roazhon a roe din tro da dalvoudekaat ha da dreiñ
en ur berzhegezh vicherel ar skiant-prenet tapet e korf 10 vloaz ha da
zerc’hel al liamm gant ar brezhoneg.
Dedennus ha puilh eo ar stummadur a-bep eil. Gant ur c’helenn dibar hag
a sav pontoù kreñv etre ar pleustr micherel war al lec’h staj (kreizennoù
stummañ war ar brezhoneg) hag an danvez preder er skol-veur.
Ha pa’m boa tapet barregezhioù war ar vicher en-araok eo ur gwir dae an
aotreegezh vicherel evidon. Lakaet on bet da c’houlennata va identitelezh
vicherel ha adijinañ va fleustr ha va binviji en ur c’henarroud disheñvel-
mik diouzh va boazioù a fed publik, a-fed danvez kelenn, a-fed sevenadur
micherel ivez.
Stummañ a ran hag en em stummañ a ran war un dro. Adkavet em eus
koulskoude ur blijadur glok gant ar vicher “stummer”. Hag ar brezhoneg
a ro muioc’h a ster d’am micher c’hoazh, plijadur hag atebegezh !

Emmanuelle - Roazhon



Pezh a sonjañ deus ar stummadur,

Kroget on gant ar stummadur war an aotregezh FCIS abaoe fin miz
gwengolo. Un avantur da vat! Daoust dezhi da vezañ kenaozet gant
ar skol veur, n’eo ket heñvel tamm ebet deus ar pezh e anveer deus
ar Skol Veur peurliesañ. Bihan awalc’h eo ar strollad, seitek den,
ha pevar deusomp a zo war ar an hentad brezhoneg. Mesket omp e
touesk ar re all ha se a zo, evidon, ur gwir binvidigezh. Peb hini en
deus heuliet heñchoù disheñvel mik, darn a zo stummerien dija, ha
war bep seurt dañvezhioù, darn all a zo o chañch micher pe zo e sell
d’ober. N’eus ken nemed tud deuet. Ha diwar skiant prenet ar re all
en eus pep hini ac’hanomp kement a draoù da zeskiñ! Ur gwir
strollad a zo deusomp, gant ur spered a-stroll, ur spered emsikour,
hag ezhomm en deus pep hini deus nerzh ar strollad. C’hoant bras
a zo warnon pouezhañ war ar spered skipailh hag emsikour a zo.
Diouzhtu ma ‘z eus un diaezamant gant unan, e vez dalc’hmat ar re
all prest da sikour, hag ober a reont. Er skol veur e vezomp holl
asambles an tri devezh kentañ ha Yaou ha Gwener e vezomp
dispartiet, aze e labouromp ni nemet e brezhoneg.  Ar fed bezañ a
bep eil etre ar Skol Veur hag hor lec’h staj a zo mat kenañ, gav din.
An traoù teorikel a zo desket deomp e-pad ar sizhunvezh skol veur
ha peadra hon eus goude da bleustriñ er greizenn stummañ e lec’h
omp degemeret (Roudour e Karaez evidon). Ennañ e teskañ kalz
ivez, dre ar fet bezañ dirak ar stajidi hag an eskemmoù gant an tutor
hag ar stummerien all.
Ur stummadur klok kenañ hag a live uhel eo, ha daoust ma ne vez
ket aeset bemdeiz, pell ahane, e vezomp sikouret hag
alietdalc'hmat.

Liliane - Kreiz-Breizh



War-lerc’h bezañ heuliet ur stummad9 miz war ar brezhoneg
gant Roudour e 2019 em boa bet klevet anv eus ar stummadur

FCIS -hent brezhoneg e Roazhon.
D’ar poent-se, pa ‘m boa lakaet ma anv evit heuliañ an aotreegezh, ne oan
ket sur da vont da vezañ stummerez c’hoazh, met c’hoant bras a oa ganin
implijout ar yezh en ur labourat (ha rannañ soñjoù?) gant tud en ma micher
dazont.
Frammet-mat ha interesant-tre eo ar stummadur-mañ !
Ur stummadur a bep eil eo ; e-kerzh ur miz e vezan :
-2 sizhun war ma lec’h-staj gant Roudour,
-1 sizhun e skol-veur Roazhon
-1 sizhun a vez vak evit mont war-raok gant al labour.
Klotañ a ra mat gant ar pezh am eus defot outañ: reiñ a ra amzer din da
genderc’hel da zeskiñ ar yezh, da brientiñ ar c’hentelioù ha da vont da
gaozeal gant brezhonegerien.
E Roazhon kement ha war al lec’h-staj e vez desket ha rannet titouroù
hag hentennoù a bouez gant arbennigourien war ar stummadur micherel.
Ur wir chañs eo eskemm gant tud a bep seurt metoù er skol-veur (ur
c’halvez, ul labourer-douar pad, ur renerez kenwerzh un embregerezh…).
E penn kentañ ar bloavezh e oan o klask goût penaos e vefe bet frammet
ar c’hentelioù gant hentoù ken disheñvel. A-benn ar fin e tegas muioc’h
a binvidigezh d’ar stummadur c’hoazh ha reiñ a ra mennozhioù nevez.
Servijout a ra ar pezh a vez desket er stummadur bemdez evit micherelaat,
plijet-kenañ on!

Lise - Montroulez


