Kevredigezh talvoudus d’an holl

SIKOURIT KREIZENN
STUMMAÑ STUMDI
Un dreuzell etre ar
brezhoneg ha bed al labour !
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Bez emañ ar greizenn stummañ
Stumdi o paouez bezañ anavezet evel
ur gevredigezh talvoudus d’an holl e
miz Gwengolo 2012. Kinniget e vez
stummadurioù diouzh ezhommoù ur
publik liesseurt a fell dezhañ deskiñ pe
mont pelloc’h gant ar brezhoneg.
Degemeret e vez bep bloaz gant skipailh Stumdi
(war-dro 15 implijad) ouzhpenn 300 stajiad (war-dro 80 implijad en
o zouez) eus penn-kentañ miz Gwengolo da fin miz Gouere ha war 6
lec’h : Aradon (56) – Brest (29) – Gwengamp (22) – Landerne (29) Plañvour (56), ha St-Brieg (22) pe en embregerezh.

Stumdi
berr ha berr
…

 Stummadurioù d’an daoulamm
eus 6 da 9 miz
 Servij diabarzh evit heñchañ an
dud dilabour
Abaoe meur a vloaz e vez klasket gant
an aozadur krouiñ un dreuzell etre ar
stummadur brezhoneg ha bed al labour dre
meur a oberenn disheñvel :
- kelaouiñ ha kizidikaat an aozadurioù a skoazell ar glaskerien-labour,
an embregerezhioù, ar strollegezhioù tiriadel,
- Ur servij-heñchañ krouet e 2006 hag a zo e balioù diouzh un tu,
sikour ar stajidi o deus c'hoant da wellaat o doareoù da glask labour
divyezhek e-pad ha warlerc'h o stummadur, ha, diouzh un tu all,
sikour an implijerien da aozañ stummadurioù brezhoneg evit o
implijidi, a-unan pe a-stroll, hag aesaat an tuta implijidi divyezhek war
o zachenn vicher.

Div gefridi
Pennañ

Un nebeut
chifroù

- 30 vloaz a skiant-prenet
- 23 implijad, 17 stummer titlet en o
zouez
- 6 lec’h stummañ war 3 departamant
(Penn ar bed, Morbihan, Aodoù an Arvor)
- Ouzhpenn 350 stajiad degemeret bep bloaz, 130 en o zouez war ar
stummadurioù d’an daoulamm eus 6 da 9 miz
- 75 % eus stajidi ar stummadurioù hir a zo dilabour
- Ur servij heñchañ diabarzh a vez kinniget dezho (ouzhpenn 100
stajiad heuliet bep bloaz)
- Ouzhpenn 80 % eus an dud dilabour a gav ur post dindan ar 6 miz
war-lerc’h o stummadur.
- Degemer bep bloaz war-dro 80 implijad eus embregerezhioù
disheñvel (stummadurioù diouzh an ezhomm).
O reiñ arc'hant da Stumdi e kemerit perzh e raktresoù stummañ hag
heñchañ an aozadur hag e lakait war wel ul labour a-stroll evit
diorren ar brezhoneg.

Ma roadenn

Ma daveennoù

Reiñ a ran ur wech
15 20 25 30 35
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Anv :
Anv-bihan :
O Sikour a ran Stumdi war anv un aozadur
Chomlec’h :

Sammad diouzh ho
c’hoant

Kod-post :
Kêr :
Bro
Chomlec’h bostel :

euro

Reiñ a ran bep miz
15 20 25 30 35
O O O O O
Sammad diouzh ho
c’hoant
euro

Paemant dre chekenn pe PayPal
Trugarez da gas ho paeamant hag ar fichennmañ leuniet da :
Kreizenn stummañ STUMDI
Maner Keranden - BP 311
29413 LANDERNE Cedex
Pgz : 02 98 21 39 94
contact@stumdi.bzh
Kaset e vo deoc’h ur paper testenni a-benn
kaout un distaol war ho tailhoù.

Bez e c'hell, ar re a fell dezho reiñ arc'hant da Stumdi, goulenn e vefe digresket o zailhoù,
diouzh lezenn ar 1añ a viz Eost 2003 e-keñver ar mesenerezh sevenadurel : 66 % eus ar
sammad evit an hiniennoù ha 60 % evit an embregerezhioù.
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