
Redadeg 2020 

Galv d’en em lakaat war ar renk 

evit aozañ al loc’hañ pe an degouezh !

Un darvoud breizhat eo Ar Redadeg aozet war dachenn Breizh bep eil bloaz.

Lieslec’h eo ha reiñ a ra lusk da lakaat kement kevredigezh, kement embregerezh

ha kement den a zo da genlabourat dorn-ha-dorn. Un darvoud dibar eo evit ar re a

zo tomm o c’halon ouzh ar brezhoneg hag ouzh e implij pemdeziek. 

Ar Redadeg a zo he fal talvoudekaat ar yezh, en he finvidigezh hag he liesegezh,

dre zastum arc’hant ha kas war-raok raktresoù evit ar brezhoneg.

Redadeg 2020 a vo 
eus ar Gwener 15 betek ar Sadorn 23 a viz Mae

Prest e vijec'h d'ober war-dro al loc'hañ pe an degouezh e 2020 ? Na chomit ket

da dortal : savit un darvoud leun a vuhez ha startijenn tro-dro d'hor yezh. 

Un doare ken mat all eo da lakaat war-wel hag enoriñ arzourien ha

kevredigezhioù ho pro.

Digor eo ar galv d’an holl gevredigezhioù. Bez' e rank aozerien an darvoud
doujañ ouzh evezhiadennoù bet lakaet e kaier ar c’hargoù-mañ kevret 
A-benn sikour brudañ ha broudañ an darvoud hag aesaat labour ar re a raio
war-dro an darvoudoù-se e vo krouet ur bodad skoazell gant youlidi ha
gopridi ar Redadeg.

A-benn gellout aozañ mat Redadeg 2020 e fell deomp sevel an hentad abretoc’h.

Anat deoc’h hon eus ezhomm gouzout deus pelec’h e krogo an hentad ha davet

peseurt kêr ez aio ! Setu perak e c’houlennomp digant pep framm dedennet

respont bremañ d’ar c’houlennaoueg kevret.

Gortoz a reomp ho respontoù d’an diwezhatañ a-benn an 10 a viz Here 2018 !
Strollad ar juri a vo diouzhtu d’an 13 a viz Here, an aozerien a vo pedet da
ginnig o zarvoud.

Kasit ho teuliad dre bostel : darempred@ar-redadeg.bzh 

pe dre lizher : Ar Redadeg - BP15 - 35310 Morzhell / Mordelles 

Ezhomm en deus ar Redadeg eus ho skoazell a-benn kenderc'hel da vezañ war

un dro kengred, bevet a-stroll ha gant plijadur !

Ra vezo ur gouel dreistordinal gouestlet d'ar brezhoneg !

Kalon vat deoc’h ha trugarez da gemer perzh ! 

Gant hor gwellañ soñjoù                                                           Skipailh ar Redadeg 

Titouroù ouzhpenn : 06 71 23 36 42 pe 09 61 20 26 11- darempred@ar-redadeg.bzh



Kaier kargoù evit aozerien al loc’hañ/an degouezh 

- lec’h gouel kreizek evit bezañ lakaet war wel, pas re ledan 

- parklec'hioù aes ha nepell eus al lec’h-gouel 

- parlec’h evit renkañ otoioù an heuliadeg, 

- kaout lec’hioù bod (tachennoù kampin) evit an dud da chom goude ar gouel (ken kas

aozañ busoù evit monedonoù betek al lec’h kousket) 

- keriadenn ar c’hevredigezhioù (ar yezh da gentañ), standoù evit embregerezhioù ‘zo

(mesened, kevelerezhioù) 

- kaout lec’hioù sioul a-walc’h evit ar skipailhoù radio 

- kaout ul lec’h (kreizek?) evit ar skipailh(où) tele 

- kaout ul lec’h diskuizh pe labourat (internet) evit ar re a youl vat pe/hag ar skipailh kreizek,

pe stokañ dafar

Lec’h : Degemer tro-dro 3 000 den

Spered ar gouel

- digoust ar priz, pe da dabutal gant skipailh ar Redadeg, evit an holl, a bep oad, a bep seurt 

- abadennoù liesseurt, hengounel ha modern, yezhoù disheñvel, brezhoneg ar vro, yezh ar

sinoù 

- krouiñ un darvoudig tro dro arru ar vazh-test (loc’hañ dreist-holl) 

- kinklet brav ha liammet gant skeudenn ha spered ar Redadeg : brezhoneg ha plijadur 

- degemer strollad pe an arzour en deus krouet ar ganaouenn ofisiel 

- doujañs ouzh an endro (gwerennoù adimplijet da skouer.) 

- pediñ tud ar Redadeg en emvodoù ; kenaozañ an emvodoù-kelaouiñ, ar c’hehentiñ dre

vras (karta grafek, tem ha livioù ar bloaz, …), sevel budjed ar gouel a-gevred,... 

- degas kevredigezhioù ha tud ar vro eus tuioù liesseurt : sport, sevenadur, yezh, arzoù, … 

- gwelloc’h eo kaout skoazell impliji an ti-kêr evit staliañ/distaliañ dafar ar gouel

Aozañ : Kenaozañ gant ar Redadeg

Degemer an dud
- plas ar brezhoneg zo e-kreizh, e brezhoneg pe d’an nebeutañ  divyezhek evit pep tra 

- stand ar c’hevredigezhioù, digoust evit ar Redadeg, da welet evit ar re all hervez an

ezhommoù 

- degemeret e vez familhoù : lec’hioù evit ar vugale a bep oad (c’hoarioù, lec’hioù sioul, ...) 

- kaout ul lec’h titouriñ, evit an dud, evit ar youlidi  

- predoù, boued hag evajoù liesseurt hag a-walc’h evit an nozvezh a-bezh 

- teltennoù gwareziñ yec’hed, privezioù ret (sec’h kentoc’h)

Surentez
- kaout aotre an ti-kêr serriñ ar straedoù evit kmoù al loc'hañ/degouezh 

- ober ar surentez gant youlidi, kuit da gaout tud surentez « a-vicher » war an dachen



Galv d’ar c’hevredigezhioù ha d’ar c’humunioù 
Degemer Redadeg 2020 evit al loc’hañ pe an degouezh

Anv an aozadur (kumun, skol, kevredigezh, …): ………………………….………..…………….. 

Chomlec’h: …………………………………………………………………………………………….. 

Kod-Post : ……………… Kêr: ………………..……………………………….…..……………….... 

Pgz : ………………………………………..… Hezoug : …………………………………………… 

Postel : ……………………..………………………………………………………………………….. 

Anv an den e-karg :……………………………………………………………………………………

Teuliad kinnig 

A-bouez eo leuniañ ar resisañ ar gwellañ ar c'houlennaoueg amañ dindan :

1. Emaoc'h war ar renk evit  :       al loc'hañ  

                                                     an degouezh   

2. Petra eo anv ho kumun? ………………………..……………..………………………………….. 

3. E pelec'h emaoc'h o soñj bodañ : 

a. ar rederien ……………......................................………..………………………………............. 

b. an dud evit ar gouel……………………...…………………………………………………............ 

4. Gellout a reer lojañ kalz a dud nepell diouzh lec'h ar gouel (tachenn-gampiñ, letioù,

kambroù degemer…) da zerc'hent ar Redadeg (evit al loc'hañ) pe antronoz (evit an

degouezh) ? (resisait ho respont) 

………………………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………………...........

.………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ha graet hoc'h eus war-dro abadennoù bras c'hoazh? (gouelioù bras pe traoù all, resisait)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................. 

6. Gallout a rit bezañ skoazellet gant rouedad ar c’hevredigezioù a gas war-raok ar

brezhoneg pe a vefe dedennet gant ar Redadeg (gant temz-spered an darvoud, ar

c'hensevel, ar startijenn a gas ar redadeg,..) en ho kumun daoust ma ne skoazellont ket kalz

ar brezhoneg evit poent ? Daoust ha gellout a rafe an darvoud lakaat kevredigezhioù nevez

da gemer perzh ? ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........

................................................................................................................................................... 
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7. Gallout a rit bezañ skoazellet gant servijoù ar sevenadur, ar sport ha/pe ar buheziñ en ho

kumun pe en ho kumuniezh-kumunioù? Petra 'c'hello bezañ graet ganto? Prestiñ dafar ?

Implijidi ti-kêr evit skoazellañ? Prenañ kmoù ? Yalc'had ? Kehentiñ ?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................. 

8. Sinet eo bet Karta Ya d'ar brezhoneg gant ho kumun ? Peseurt live ?

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. Pet skol, skolaj, lise a gelenner brezhoneg enno en ho kumun pe tro-dro?

…………………………………………………………………………………………………………... 

10. Tud a-walc’h a vo evit ober war-dro ? 

a. Aozet e vo abadennoù e brezhoneg (c'hoariva, sonerezh, c'hoarioù…)       

Ya   /   Ket 

Da resisaat peseurt re : 

................................................................................................................................................... 

b. Dalc'het e vo standoù evit brudañ ar brezhoneg (kevredigezhioù, gwerzh produioù, …)  

Ya   /   Ket 

Da resisaat peseurt re : 

................................................................................................................................................... 

c. Traoù all    

Ya    /   Ket  

Da resisaat peseurt re:  

................................................................................................................................................... 

11. Tud a-walc’h a vo evit  prientiñ an darvoud un nebeud sizhunioù pe mizioù a-raok ?  

a. kehentiñ (kelaouennoù, media, kannadigoù kumunioù, kevredigezhioù, …)         

Ya   /    Ket 

Da resisaat : .............................................................................................................................. 

b. aozadur ar gouel (goulennoù yalc’had, kinklañ al lec’h, bodañ kevredigezhioù lec’hel,..)    

Ya    /   Ket 

Da resisaat : .............................................................................................................................. 

12. Perak hoc'h eus c'hoant da zegemer ar Redadeg ? (degasit arguzennoù. Gellout a rit

skrivañ war ur folenn-nij ma vank plas deoc’h) :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………...... 
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Teuliad goulenn da gas en-dro a-raok ar 10 a viz Here 2018 da :

Ar Redadeg - BP 15, 35310 Morzhell / Mordelles 

darempred@ar-redadeg.bzh - 09 61 20 26 11 / 06 71 23 36 42 / 06 08 64 99 72


