
Galv d’ar c’hevredigezhioù

Degemer Redadeg 2022

evit al loc’hañ pe an degouezh



Teuliad   kinnig  

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

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

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

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

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

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

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 ? 

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

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



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

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

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) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….…………..............................................................................................…..

Teuliad goulenn da gas en-dro a-raok an 20 a viz Here 2020 da :
Ar Redadeg - BP 15, 35310 Morzhell / Mordelles 

pe dre bostel : darempred@ar-redadeg.  bzh   – muioc’h a ditouroù : 06 61 06 62 15

mailto:darempred@ar-redadeg.org

	Teuliad kinnig

