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Anv ar post  : 

 ASEM hag implijad·ez kantin 

 

Kefridiioù pennañ : Skoazell ar skipailh skolaerien evit an degemer, ar buheziñ ha yec'hederezh ar vugale. Kempenn 

ha netaat ar savadurioù hag an dafarioù implijet gant ar vugale. Degemer, buheziñ, evezhiañ war amzerioù tro-skol. 

 

Obererezhioù : 

Skoazellañ ar skolaer evit obererezhioù pedagogiezh 

ar skolioù mamm 

 Degemer ar vugale er c'hlas 

 Prientiñ an dafarioù pedagogiezh evit an obererezhioù 

aozet gant ar skolaer 

 Ober war-dro ar stalioù 

 Evezhiañ ouzh an obererezhioù (c'hoarioù...) 

Ober war dro ar vugale, yec'hederezh ar c'horf ha 

surentez (amzer-skol) 

 Evezhiañ ouzh buhez skol ha surentez ar vugale 

 Ambroug ar vugale evit deskiñ dezho reolennoù 

bevañ asambles (doujañs evit ar gamaraded  ha 

renkañ ar c'hoarioù...) 

 Sikour ar vugale da vezañ emren ha da vezañ prop 

(prevezioù, daouarn gwalc'het ingal, cheñch dilhad ar 

vugale ma vez ezhomm...) 

 Bezañ gouest da reiñ prederioù kentañ ma vez 

ezhomm 

 

Ober war dro ar predoù er c'hantin 

 Ambroug ar vugale pa zebront er c'hantin 

 Evezhiañ ouzh ar vugale  ha deskiñ ar blaz dezho 

Evezhiañ ouzh amzer diskuizh ar vugale 

 Staliañ ar vugale hag evezhiañ outo 

 ober ma vo didrouz ha sioul  ar prantad 

 evezhiañ ouzh ar c'housk 

Degemer, buheziñ ha evezhiañ ouzh ar vugale war ar 

prantad troskol 

 Degemer  tud ar vugale hag ar vugale 

 ober war dro an treuskas etre tud ar vugale hag ar 

skolaerien 

 Doujañ da luskoù ar vugale hag ober ma vint en o 

bleud 

 Buheziñ an amzer obererezh 

 Evezhiañ ouzh ar vugale 

 Ober ma vo renket an dafarioù gant ar vugale 

 

 

 

 

 

Netaat ha kempenn savadurioù ar skol 

 Renkañ ha netaat an dafarioù war-lerc'h an obererezhioù 

 Kempenn ar savadurioù (heuliañ  ar fichenn netaat war an 

devezh) 

Obererezhioù liesseurt 

 Kempenn bras da geñver ar vakañsoù bras 

 Ambroug ar vugale da geñver troiadoù er maez eus ar skol 

 Kement obererezh all ret evit mont en-dro ar skol 

Preti a-stroll 

 Degemer ha gwiriekaat ar boued kaset bemdez (pladoù kaset 

skornet); 

 Gwiriekaat kalite ar boued ha deiziadoù harz evit debriñ 

anezho ; 

 Doujañ da reolennoù ar boued skornet ha mirout ar boued ; 

 Doujañ da reolennoù reolennoù yec'herezh ha surentez ; 

 Gwiriekaat gwrezverk ar yenerezioù ha notenniñ anezho (2 

wech an deiz); 

 Fichañ an taolioù ; 

 Fardan boued  diouzh  oad ar  vugale (didroc'hañ ar frouezh 

lakaomp...); 

 Tommañ ar pladoù en zoujañ da guzulioù ar pourvezer ha 

kaout skiant ; 

 Gwiriekaat gwrezverk ar produioù  a-raok servijañ anezho ha 

notenniñ anezho war ar fichennoù savet evit se ; 

 Heuliañ  mirerezh an tammoù  test; 

Netaat ha kempenn salioù ar preti skol 

 Netaat ha digontammiñ an dafar (forn, yenerezh,  gorre 

labour, etc...) 

 Renkañ ar produioù implijet e lec'hioù azasaet, 

 Lenn an tiketennoù ha doujañ d'ar c''huzulioù implij evit dibab 

kementad ar produioù diouzh ar gorread da walc'hiñ ; 

 Gwiriekaat kementad ha perzh ar produioù ; ober war dro 

mererezh ar berniad produioù ; 

 Dizoleiñ 'pezh n'ez a ket kemenn war se 
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Barregerezhioù da gaout : 

Gouiziegezh  : 

Mestroniañ ar brezhoneg, anavezout ezhommoù ar vugale 

vihan, gouzout diouzh ar buheziñ, reolennoù yec'hederezh ha 

surentez 

 

Skiant-prenet : 

Bezañ gouest da anavezout ur bugel lakaet diaes. Ambroug ar 

vugale e kerzh ar prantadoù deskiñ, ober ma voc'h doujet gant 

ar re all, lakaat harzoù da emzalc'hioù zo, mestroniañ teknikoù 

ha produioù kempenn an ti, labourat en ur skipailh. 

 

 

Perzhioù : 

Evezhiek, doujañ d'an eurvezhioù labour, aozet mat, en em ober ouzh 

stad an traoù, selaou, pasianted, doujus, sioul, kelennour. 

 

 

 

 

Darempredoù labour  : 

Diabarzh: Merour·ez skol ha preti 

Diavaez : Renerezh skol, Skolaerien, tud ar vugale, Bugale 

 

 

Prantadoù labour ar post  : 

Amzer labour : 26eur/sizhun 

eurvezhioù : 

 prantad skol : Lun, Meurzh, Yaou, Gwener  eus 7e30 da 2e pe 12e da 6e30 (ur sizhun war 2) 

 Vakañsoù skol : un hanter devezh kempenn ar skol 

 ½ devezh a-raok an distrol-skol 

 

Doare den : 

Mestroniañ dre ret ar brezhoneg 

Deuet mat skiant-prenet gant ar vugale vihan 

 

Evezhiadennoù : 

Gellet a raio ar fichenn bost cheñch diouzh aozadur ar skol 

 

Gwiriekaat ar fichenn bost 

 

An implijad·ez,                              ar rener skol,                   Ar prezidant AEP, 

 

Redioù  : 

Ober gant un aergelc'h trouzus, Jestroù korf diaes, bezañ war al lec'h dre ret e-kerzh an devezhioù skol, 


