Fichenn-bost
Eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù
Kevredigezh Babigoù Bro Roazhon

Kinnig an aozadur
Al liesdegemer Bisigoù zo ur framm kevredigezhel meret gant ar gevredigezh
Babigoù Bro Roazhon (lezenn 1901). Aotreet eo gant Kuzul-departamant Il-haGwilen.
Labour an aozadur eo degemer betek 16 bugel a-stroll, etre 2 viz hanter ha 4
bloaz anezho, en ur mod ingal pe a-wechadoù.
Ur framm divyezhek eo al liesdegemer Bisigoù. Komzet e vez galleg ha
brezhoneg war ar pemdez gant ar skipailh, koulz en darempredoù gant ar vugale
ha gant ar familhoù.
Labourat a ra eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù dindan aotrouniezh
rener/renerez al liesdegemer Bisigoù.

Kefridioù eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù
Teuler a ra evezh ma vo degemeret pep bugel hag e familh evel zo dleet. Teuler a
ra evezh, asambles gant ar skipailh, ma vo darempredoù a fiziañs gant tud ar
vugale, gwelet evel kendesaverien, da bep hini da vezañ en e jeu, da vezañ
doujet, da c’hallout diorren ha da vezañ e surentez, koulz a-fet korf hag a-fet
spered.
Degemer a ra ar vugale ha kemer a ra perzh er prederioù evit aezamant ha
yec’hederezh ar vugale. Teuler a ra evezh ma vo an ostilhoù hag an aozioù a zo
ezhomm evit an degemer.
Karget eo eus an deskadurezh. Teuler a ra evezh ma vo lakaet ar raktres
pedagogel e pleustr, reiñ a ra lañs d’ar raktresoù ha luskañ a ra labour ar
skipailh.
Ober a ra war-dro kefridioù renerezh zo pa ne vez ket ar rener/renerez aze,
diouzh an heñchadurioù a zo bet divizet.
Kenlabourat a ra a-dost gant rener/renerez al liesdegemer.
Obererezhioù pennañ eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù
Degemer hag evezhiañ ar familhoù
-degemer ar familhoù nevez evit an azasaat, aozañ hag evezhiañ an azasaat
asambles gant ar skipailh. Staliañ ostilhoù a-ratozh (ostilhoù treuzkas…).
-aozañ ostilhoù evit an darempredoù etre ar skipailh hag ar familhoù evit
kendesevel (treuzkas bemdez, ar pazennoù a sell ouzh emdroadur ezhommoù ar
vugale…).
-teuler evezh ma vo doujet d’ar reolennoù mont en-dro gant ar familhoù.
-evezhiañ diorren ar vugale asambles gant ar skipailh. Staliañ ostilhoù ha
gouestlañ amzer evit sellet pizh ouzh ar vugale. Rentañ kont eus se d’ar rener/
renerez
-priziañ an aozioù degemer war an dachenn : ar reolennoù yec’hedel (hervez ar
protokoloù hag an ostilhoù evezhiañ a zo bet lakaet asambles gant ar rener/

renerez), ar reolennoù war dachenn ar vugaligoù (feur sterniañ, reiñ louzoù…),
binvioù (arrebeuri ha savadurioù diouzh al lezenn). Kelaouiñ ar rener/renerez
war an diaesterioù.
-jaojañ an ezhommoù a-fet boued ouzhpenn, prederioù, yec’hederezh. Prientiñ
en a-raok ha merañ ar prenadennoù ur wech bep trimiziad. Kelaouiñ ar rener/
renerez war an ezhommoù, dezhañ/dezhi d’ober war-dro ar prenadennoù.
-bep sizhun, reiñ da c’houzout d’ar rener/renerez ar mod ma vez debret gant ar
strollad bugale, dezhañ/dezhi d’urzhiadiñ predoù digant ar pourchaser.
Raktres desavadurel
-jaojañ an ezhommoù a-fet binvioù desavadurel ha babigouriezh asambles gant
ar skipailh, abalamour da bep rummad bugale da vezañ en o aez ha da ziorren.
Prientiñ an urzhiadoù da vezañ aprouet gant ar rener/renerez.
-degas ul lusk desavadurel asambles gant ar skipailh. Kinnig a ra ur framm
degemer (aozañ mareoù pouezusañ an devezh), mareoù dihuniñ spered ar
vugale hag oberoù diouzh pep rummad bugale en ur zelc’her kont eus
ezhommoù pep bugel.
-lakaat an oberoù merket er raktres desavadurel e pleustr da-geñver an
divyezhegezh.
-lakaat oberoù e pleustr evit tud ar vugale asambles gant ar skipailh hag ar
rener/renerez, diouzh implij-amzer al liesdegemer.
Reoliñ
-teuler evezh ma vo doujet gant ar skipailh a-bezh d’ar reolennoù yec’hederezh
hag al lezennoù a sell ouzh ar vugaligoù.
-luskañ emvodoù div wech ar miz gant an hanter eus ar skipailh a-bep-eil e-keit
ma vez ar vugale o kousket. Evezhiañ diorren ar vugale, jaojañ ezhommoù ha
diaesterioù ar skipailh.
-lañsañ ar preder hag an dielfennañ diwar-benn ar boazioù micherel evit priziañ
ar barregezhioù micherel. Reiñ a ra an titouroù d’ar rener/renerez evit prientiñ
an emwelioù micherel bloaziek. Ober a ra war-dro ar stajidi gant sikour ar rener/
renerez.
-kemer perzh en emvodoù gant ar rener/renerez div wech ar miz. Rentañ kont
eus oberoù ar skipailh, eus an diaesterioù war an dachenn ha prientiñ ar mareoù
ma vo kemeret ar renerezh e karg.
Labour renerezh
-pa ne vez ket ar rener/renerez aze abalamour ma vez en un emgav pe e
vakañsoù, e kemer an disentezioù n’haller ket ampellañ (ar goulennoù gant ar
familhoù a sell ouzh cheñch eurioù, merañ an degouezhioù mallus a-fet yec’hed,
merañ an eurioù hag ar fed e vank tud er skipailh…).
-pa vez kemeret plas ar rener/renerez aet e vakañsoù pe evit un ehan kleñved,
delc’her da verañ ar pezh a zo war ar stern : urzhiadoù mallus, poentañ/
fakturenniñ, implij-amzer ar skipailh… hervez an urzhioù a zo bet lezet gant ar
rener/renerez asambles gant burev ar gevredigezh. Roet e vo amzer ouzhpenn
d’an eilrener/eilrenerez diouzh an ezhommoù.

Barregezhioù rekis evit ar post
Gouiziegezhioù
-anaout diorren ar vugaligoù hag an dafar pedagogel evit an deskadurezh
pozitivel,
-gouzout diouzh ar bediatriezh (kleñvedoù ar vugale, kemer e karg hag aozañ ar
prederioù asambles gant ar rener/renerez ha mezeg ar magourioù),
-gouzout diouzh ar mod da ren raktresoù,

-gouzout diouzh al labour en ur skipailh, luskañ emvodoù ha merañ ar c’hoskor.
Barregezhioù
-bezañ gouest
-bezañ gouest
-bezañ gouest
-bezañ gouest

da
da
da
da

aozañ ha da zileuriañ,
selaou, da gaozeal ha da varc’hata,
gas an traoù en-dro,
gemer disentezioù ha da verañ traoù zo war ar prim.

Emzalc’h
-gouzout degemer ha daremprediñ an dud,
-bezañ prest da respont dalc’hmat,
-bezañ gouest d’en em ober diouzh an degouezhioù.

Redioù ar post

-35e ar sizhun, an eurioù labour a c’hall cheñch, eus 7e30 vintin d’an abretañ da
7e00 noz d’an diwezhatañ
-endalc’h a boell
-ret eo bezañ gouest da respont er pellgomz eus al Lun d’ar Gwener etre 7e30
vintin ha 7e00 noz pa ranker kemer plas ar rener/renerez
-serret e vez Bisigoù e-pad 3 sizhun e-kerzh an hañv hag 1 sizhun da vare
Nedeleg
-lec’h labour : 81 Boulouard Alberzh 1añ, 35 200 Roazhon

