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Lizher kinnig
 

da glasoù divyezhek an Deskadurezh Publik,
da glasoù divyezhek an Deskadurezh Katolik,

da skolioù Diwan
 
 
 
Roazhon, d’an 9 a viz Gwengolo 2019
 
Pal : Redadeg 2020
 
Mignoned, kenvroiz ker,
Kavout a reoc’h a-gevret un teuliad pedagogel evit klasoù ha skolioù ho kevredigezh.
Laouen e vefemp ma c’hallfec’h treuzkas anezhañ da bep klas ha da bep skol en ho
rouedad.
El lizher-mañ ez eus kinniget d’ar skipailhoù pedagogel a blijfe dezho kemer perzh e
Redadeg 2020 oc'h aozañ darvoudoù tro-dro d'ar brezhoneg. 
Deiziad ar Redadeg e 2020 : 15-23 a viz Mae.
 
Evit gwir, pelloc’h c'hoazh eget lakaat ar vugale da gemer perzh er Redadeg, ar pezh a
chom un dra bouezus-kenañ ha plijus evito, e soñj dimp ez eo ar Redadeg un digarez a
zoare evit lakaat war wel al labour graet gant ar skipailhoù pedagogel ha talvoudekaat
anezhañ. Evel-se e vo tennet splet eus an darvoud evit komz ha lakaat komz eus ar
brezhoneg tro-dro deoc’h.
Seul vuioc’h e kresko ar Redadeg, seul vuioc'h a grouidigezh hag a lañs a vo, seul
vuioc’h e vimp klevet ha gwelet ! Sur omp ha c’hwi ivez e vo kaset war-raok hor pal boutin
o labourat a-gevred.
Ar Redadeg zo un digarez efedus-tre da ziskouez hor youl da gas hor yezh war-raok gant
ur skeudenn bozitivel ha gant startijenn. Dre-se e c’hall reiñ d'an dud c’hoant da zeskiñ
hor yezh ha da dreuzkas anezhi.
 
Gant hor gwellañ gourc'hemennoù
 

Skipailh ar Redadeg



Lettre d’information
 
 

A l’attention des classes bilingues de l’enseignement public,
des classes bilingues de l’enseignement privé,

des écoles Diwan
 
 
 

Rennes, le 9 septembre 2019
 
Objet : Redadeg 2020
 
Mignoned, kenvroiz ker,
Nous vous prions de trouver ci-joint un dossier pédagogique que nous vous serions
reconnaissants de transmettre à l'ensemble des écoles et classes dépendantes de votre
fédération.
Dans ce courrier nous proposons aux équipes pédagogiques qui le souhaitent de prendre
part à la Redadeg 2020 sous forme d'animations en langue bretonne.
En effet, au-delà de la participation des élèves à la course, ce qui reste bien sûr un
objectif et un plaisir à ne pas manquer, nous pensons que la Redadeg est une formidable
occasion de mettre en valeur et en visibilité le travail qui est réalisé par les équipes
pédagogiques et ainsi de profiter d'une dynamique générale pour parler et faire parler du
breton autour de soi.
Plus la Redadeg prendra de l'ampleur et saura faire preuve de créativité et de
dynamisme, plus nous serons vus et entendus ! Nous sommes convaincus, et vous l'êtes
très certainement avec nous, que c'est en travaillant de concert et en coordonnant nos
efforts que nous ferons avancer notre cause commune.
Or la Redadeg est une des manières les plus efficaces de donner une image positive et
dynamique de notre volonté et de notre détermination à faire vivre notre langue, elle peut
ainsi susciter l'envie de l'apprendre et de la transmettre.
 
Gant hor gwellañ gourc'hemennoù

 
L’équipe de la Redadeg



Petra eo ar Redadeg ?
 
Ar redadeg a-eilek brudet tre « Ar Redadeg », savet e 2008 hag a vez redet bep eil bloaz,
a lide he 10 vloaz e 2018 evit ar 6vet kendarvoud. Ur gouel a dreuz Breizh eo hag a vod
an dud deiz ha noz, hep arsav ebet. Ar 7vet kandarvoud e vo aozet e miz Mae 2020.
Arouez treuzkas ar brezhoneg a rummad da rummad, ur yezh vev, oberiant ha gant
startijenn eo ivez.
Ouzhpenn 10 000 a dud o deus kemeret perzh bep bloaz. Ar Redadeg a zo un darvoud
pouezus-tre e Breizh e lec'h ma c'hell pep hini diskouez emañ a-du gant ar brezhoneg o
heuliañ ar redadeg kement ha m’ en deus c'hoant par ma c’hell.
Ar Redadeg a zo ur mare fromus bevet a-stroll, ur gouel a chom merket e
eñvorennoù ar re a gemer perzh enni.
2020 km a hirder a raio ar Redadeg e 2020 ha treuziñ a raio war-dro 340 kumun. E-
kichen ho skol e tremeno a dra-sur !
 

Deiziadoù ar Redadeg : 15-23 a viz Mae 2020 / eus Karaez betek Gwengamp !



Tem ar bloaz
 

Tem ar bloaz : Deus’ta mignon !
 
"Fromus", "un nozvezh digredus", 
"c’hoant ’m eus da zeskiñ brezhoneg", "startijenn"…
Pegen plijus eo santout ar birvilh a zo gant ar rederien, 
ha mizvezhioù war-lerc’h zoken !
Muioc’h a dud o tañva levenez ar Redadeg,
Setu ’pezh a fell deomp e 2020.
Neuze, te ha 'zo bet o kemer perzh er Redadegoù paseet,
Tap krog ‘ba dorn ur mignon ha n’en deus ket graet gwech ebet.
Gwel’ a ri, ne vo ket dipitet !
10 000 reder e 2018 : 20 000 e 2020 a-drugarez dit ?
 
 
Ur bern tud zo pell diouzh ar brezhoneg.
Ni, bet maget gant birvilh ha levenez ar Redadegoù paseet, eo ar re wellañ evit desachañ
ar re-se.
Un darvoud dreist eo ar Redadeg evit reiñ ur sell pozitivel war ar brezhoneg ha war an
dud a gas
anezhañ war-raok, betek reiñ c’hoant da zeskiñ memes a-wechoù !
Strobinellerezh ar Redadeg emit-hu ?
 
Seul vuioc’h a dud war an hentoù seul vuioc’h a blijadur.
 
 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Raktresoù kinniget ha displeget : Chadenn ar skolioù
 
Kavout a rit amañ un nebeud raktresoù kinniget e 2018 hag a c’hell bezañ ledanaet e
2020 e pep skol. Ar pep pouezusañ eo kemer perzh, bezañ gwelet, kaout plijadur,
klevout, lakaat da glevout hag ober gant ar brezhoneg ! Hag holl asambles e tiskouezimp
hor c'hoant da gaout ur yezh yac'h ha bev e Breizh !
Kinnig a reomp deoc'h kemer perzh er fest-mañ en ur sevel chadenn ar skolioù :
1 - Dibabit ur raktres (pe muioc'h) el listennad liammet gant tem ar bloaz : Deus ‘ta
mignon !
2 - Kasit ho choaz deomp dre bostel (evit renabliñ ar skolioù o kemer perzh : tifenn@ar-
redadeg.bzh)
3 - Kasit fotoioù an abadenn deomp a-hed ar bloaz evit lakaat ar raktresoù war wel.
 

 
Raktres 1 : ar Redadegig

 
Kinnig a reomp un dra simpl-tre deoc’h : Mont da redek e pep skol d’ar memes deiziad ha
d’ar memes euriad an holl asambles e Breizh a-bezh.
- Anv an raktres : ar Redadegig
- An deiziad : D’ar meurzh 19 a viz Mae da 10e30 (hervez euriad an ehan e pep skol)
- Mont en-dro :
1) Kerzhit da redek gant ar vugale (gant plijadur ha spered mat) e-pad ar bloavezh a-raok
ar Redadeg
2) Redit er skol pe en em gavit gant skolioù all da redek asambles d’an devezh dibabet
3) Kasit fotoioù an abadenn deomp evit lakaat ar raktresoù war wel.
 
 
Da skouer e 2018 : ar Redadegig e Tronjoly (Gourin) gant DivYezh Gourin ha DivYezh Langoned pe ar
Redadegig e Rostren gant skolioù ar vro

 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Raktres 2 : Diskouezadeg
 

Ur raktres all : Kinnig un diskouezadeg er skol/skolaj/lise
 

- Anv ar raktres : Diskouezit ho redadeg !
- Mont en-dro :
   1) Klaskit titouroù diwar-benn ar Redadeg. Gallout a rit ober gant titouroù a zo war
lec’hienn internet ar Redadeg hervez an temoù a blij deoc’h
• Petra eo ar Redadeg 
• Tem ar bloaz
• Kemennadennoù ar Redadeg 
• Ar Redadegoù all en Europa 
• Etc….
   2) Kinnigit skritelloù gant disoc’hoù hoc’h enklask
   3) Kasit fotoioù deomp evit lakaat ar raktresoù war wel.
 
 

Da skouer e 2018 : Un diskouezadeg divyezhek savet gant skolajidi 6vet klas ar skolaj Jean-Marie Le Bris e
Douarnenez

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Raktres 3 : Istorioù ar Redadeg
 

Petra a c’hell c’hoarvezout war hent ar redadeg ? Ur gwallzarvoud, rederien iskis, un
aerouant ? A bep seurt traoù a c’hell bezañ ijinet. Mennozhioù e-leizh, plijadur ha fent
met traoù kriz ivez. Plijadur da skrivañ, da glask, met labour ivez evit adlenn, difaziañ…
 
- Anv ar raktres : Ar Redadeg hag al Lennegezh
- Mont en-dro : 
   1) Klaskit titouroù diwar-benn ar Redadeg. Gallout a rit ober gant titouroù a zo war
lec’hienn internet ar Redadeg hervez an temoù a blij deoc’h
   2) Ijinet un istor a-stroll er c’hlasad.
   3) Kasit fotoioù ha testennoù deomp evit lakaat ar raktresoù war wel.
 
 
Da skouer e 2018 : Ar genstrivadeg aozet gant Rouedad mediaouegoù Kemper Breizh izel ha skolioù bro
Kemper

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


 
Raktres 4 : Kinklañ ar skol gant livioù ar Redadeg

 
 

- Anv ar raktres : Kinklit ho skol gant livioù ar Redadeg
- Mont en-dro :
   1) Implijit skeudennoù nevez ar Redadeg liammet get livioù ar skritell 
   2) Dibabit ur stumm a blij deoc’h : skritell, tresadennoù, gitonioù, leternioù-hud, bazh-
test… ha kinklit ar c’hlas, ar skol pe lec’h tremen ar Redadeg er gumun.
   3) Kasit fotoioù deomp evit lakaat ar raktresoù war wel.
 
 
 
 
Da skouer e 2018 : tudennoù Gourin / Gitonioù Roazhon / Tresadennoù Roazhon

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


 
Raktres 5 : Difi etre ar skolioù

 
- Anv ar raktres : Difi ar skolioù
- Mont en-dro :
   1) Mont e darempred get ur skol all : memes kumun pe tro-dro
   2) Dibabit ur raktres (unan kinniget en teuliad-mañ pe unan ijinet genoc’h) ha kasit ar
raktres a- benn etre an 2 skol (eskemmoù ha darempredoù etre ar skolioù)
   3) Kasit fotoioù deomp evit lakaat ar raktresoù war wel.
 
 
- Raktresoù all :
 

kenstrivadeg tresadennoù
kenstrivadeg bannoù-treset
panelloù gant gerioù brezhoneg er gumun
kenstrivadeg katevenn Redadeg 2020
abadenn radio diwar-benn ar Redadeg pe an tem : deus ‘ta mignon !
raktresoù all hervez ho mennozhioù hag ho c’hoantoù

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darempred
Tifenn Siret - tifenn@ar-redadeg.bzh – 06 61 06 62 15
 
 
 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202

