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AMVEZIADOÙ AR POST  

Darempredoù gant an implijer ha darempredoù kevredigezhel : 

Dindan aotrouniezh Kadoriad ar gevredigezh emañ. Liammoù kevredigezhel en deus da skoulmañ 

ivez gant izili ar burev. 

Darempredoù diabarzh ha diavaez : 

Emañ ar rener e darempred : 

-en diavaez : gant kenlabourerien ar frammoù ofisiel hag ar c'hevredigezhioù. 

-en diabarzh : gant an implijidi, an dud a youlvat, izili ar c'hevread hag ar c'hevredigezhioù lec'hel. 

 

KEFRIDIOÙ 

Lakaat e pleustr raktres kevredigezhel ar C'huzul Merañ (KM) 

Kas da benn ar raktresoù hag an obererezhioù o toujañ d'ar palioù ha d'an oberoù divizet gant ar 

burev. 

Rakwelet, steuñviñ  ha merañ ezhommoù  ar c'hevread : an dud, ar madoù hag ar budjet, priziañ ha 

sellet a-dost ouzh an implij a vez graet diouto. 

Kenurzhiañ a ra labour e skipailh gant skoazell ar genurzhierien : aozañ ha reoliata labour pemdeziek 

ar c'hoskor, rakluniañ an oberiantizoù hag arheuilhañ o ferzhded. 

 

OBEREREZH 

Merañ ar gevredigezh : luskañ he buhez dezvadel, ober war-dro ar melestradur hag ar 

budjedoù : 

-Stummañ, kinnig ha lakaat e pleustr labour ar burev hag ar C'huzul-merañ (Roll-devezh, skrivañ 

danevelloù  ha teuliadoù arbennik, dezastum obererezh, sevel kontoù disoc'h) arheulliañ kefleuniadur 

ar raktresoù ha seveniñ ar skrid-dezastum anezho. 

-Imbourc'hiñ ha lakaat e pleustr divizoù ar C'H-KM 

-Eveshaat ouzh mererezh ar c'hontoù, ar budjed hag ar velestradurezh 

-Ambroug ar burev en e arc'hwel derc'houezadel dirak ar gevelerien bolitikel ha strategel, ar verourien, 

ar Wask (kazetennoù, skingomz ha skinwel) hag ar c'hevredigezhioù arall. 

-Kemer perzh, a-gevret gant izili ar burev, e manifestadegoù, emvodoù kelaouiñ pe derc'houezañ. 



Leviañ/merañ ar barregezhioù denel : 

-lakaat e pleustr leviadurezh ar goproù ha an damant ouzh al lezennoù sokial 

-Sellout ouzh dasparzh hag intent ar raklun kevredigezhel gant ar c'hoskor 

-Termeniñ ha kinnig kefridi, oberiantiz hag palioù hiniennel hag a-stroll evit pep micher 

-Merañ ha gwiriekaat oberiantiz ar c'hopridi 

-Ren ha kas da benn vat an emzivizoù bloaziek 

-E kenlabour gant ar C'henurzhier pedagogel, lakaat e pleustr politikerezh stummañ ar c'hopridi 

-Kemer perzh e kengorioù enfredañ ar c'hoskor nevez 

-Harpañ kompezañ ar breteoù hiniennel hag a-stroll, e darempred gant ar burev 

 

Kas war-raok obererezh ar c'hevread : e vuhez gevreadel, ar servij sevenadurel, ar stummañ, ar 

c'hehentiñ 

-Dasparzh an araezioù danvezel pe zenel ret da beurleuniadur an obererezh stummañ pe ar vuheziñ 

sevenadurel 

-Atebegezh war heberzh ar servijoù pourchaset gant ar gevredigezh ha kefleuniadur e engouestl 

hollek 

-Kinnig feurbriziadur ar servijoù ha pourveziadurioù ; arsellout ouzh azasadur pe zilez oberiantizoù zo. 

-Diogeliñ dasparzh ar skorioù stlenn 

-Kentradiñ oberiantizoù ar gevredigezh (kehentiñ) 

 

Rekiz dre ret :  

-Aotre-vleniañ "B" 

-mestroniañ pervezh ar brezhoneg komzet ha skrivet 

 

Kas a raio an emstriverion o lizher-emginnig hag o steuenn-vuhez (SV) da Sked, dre bostel hepken d'ar 

chomlec'h-mañ : degemer@sked.bzh araok an 13 a viz Gouere 2017 

 

Pierre Fourel, Bernard Gestin, 

Kengadoriaded  

 


