Ekomirdi Menez Are
Strollad a laz foran « Mirdioù tiriadoù Penn-ar-Bed »
Ekomirdi Menez Are a glask un hanterour.ez divyezhek
Doare kevrad : kontrad termenet 12 miz (ur c’hontrad a wir prevez, dindan emglev a-stroll ar buheziñ)
Deiziad kregiñ : da welet
An amzer labour : 35 eurvezh
Ar gopr miziek : 1842 € kriz (dalc’het ‘vo kont deus ho postoù tremenet er buheziñ)
Lec’h labour : Milinoù Kerouad e Kommanna hag an Ti ar C’horneg e Sant-Riwall.
AR FRAMM DEGEMER

Ekomirdi Menez Are a zo ‘barzh rouedad Mirdioù Frañs. Emañ ‘barzh Strollad a laz foran « Mirdioù tiriadoù Penn-ar-Bed ». Plediñ a
ra gant daou lec’h a-fed glad : kêriadenn milinerien Kerouad e Kommanna hag an Ti ar C’horneg e Bourg Sant-Riwall. Sanket don eo e
labour ‘barzh tiriad Menez Are hag a zo e zanvez studi pennañ.
Ur mirdi-melezour deus ar gevredigezh eo. Annezidi Menez Are a gemer perzh evit sevel danvez deskiñ. Anavezet eo evel ul lec’h
sevenadurel divyezhek (brezhoneg/galleg) stag ouzh istor (dec’h ha hizv) deus implij ar brezhoneg er vro.
SKODOÙ AR POST
Pep mirdi ‘barzh rouedad mirdioù Frañs a rank kaout ur servij a bled gant oberoù diwar-benn degemer an dud, an
treuskas, ar buheziñ hag an hanterouriezh sevenadurel gant ar pal koñseviñ ha kas da benn oberoù deskadurezh evit
ma vefe par an holl da c’hellout tennañ gounit deus ar sevenadur.
Ret eo kas en-dro politikerezh an ekomirdi evit degemer an dud koulz ha diorren ha kenurzhiañ servij degemer an dud
hervez framm « Mirdioù Frañs » da laret eo talvoudekaat ar gladoù miret gant an ekomirdi (an dastumadegoù, ar
gladoù savadurel, naturel ha dizanvezel), labourat evit ma vefe an ekomirdi ul lec’h evit treuzkas ar sevenadur
asambles gant an holl a labour evit diorren ar tiriad.
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KEFREDIOÙ AR POST
An den a vo dindan beli renerez an ekomirdi hag e labouro gant an hanterour (ez) evit koñseviñ, kas da benn hag ober
war-dro an oberoù desavadurel ha sevenadurel evit an holl arvesterien.
Labour an den a vo ledanaat ar publikoù hag ober war-dro ar c’hehentiñ war-du an arvesterien.
1/ Konseviñ an hanterouriezh
Al labour desavadurel
 Kenderc’hel da greskiñ niver ar skolidi degemeret (diorren darempredoù etre an ekomirdi hag ar skolioù war ar vro,

ar gelennerien, an erbedenerien).
 Lakaat an ekomirdi da vezañ ‘barzh rouedad ar stignadoù gouestlet d’ar skolioù (hentadoù deskadurezh war an
arzoù hag ar sevenadur, ar gevelliñ, galv da raktresoù Park an Arvorig…).
 Termeniñ ur strategiezh ha kinnig oberoù evit an dud lakaet da arvesterien pennañ gant an ekomirdi : ar familhoù,
an annezidi.
Al labour sevenadurel
 Sevel (gant ar re all) ar programmadur sevenadurel (hep ankounac’haat an oberoù a vo kaset en-dro gant an

annezidi).
 Kinnig oberoù hanterouriezh liammet gant ar programmadur sevenadurel.
3/ An hanterouriezh

 Degemer hag ambrougañ ar strolladoù, dreistholl bugale ar skolioù (evit obererezhioù an ekomirdi)

4/ Kehentiñ ha brudañ
 Skrivañ ar pennadoù evit kinnig an ekomirdi (dreistholl ‘barzh ar c’hraflevr gant an abadennoù evit ar bloaz) ha war

al lec’hienn web.
 Ober war-dro brudañ an oberoù hanterouriezh, buheziñ ar pajennoù web hag ar skridoù en linen
 Merañ ar rolloù skignañ
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5/ Steuvañ ha merañ





Kinnig implijoù-amzer evit ar skipailh hanterouriezh a glot gant an ezhommoù
Merañ ar gweladennoù miret
Stummañ ar skipailh hanterouriezh ha kenurzhiañ ar stajidi
Ober war-dro ha dielfennañ sifroù ar weladennerien

PROFIL AN DEN A GLASKOMP
1/ Stummadur ha gouiziegezhoù
Bezañ stummet war ar benvegoù ha teknikoù an hanterouriehz ha bezañ gouest da verañ ur raktres hanterouriezh.
Anavezout skodoù an hanterouriezh
Anavezout ar glad hag an dastumadegoù etnologel
Mestroniañ ar brezhoneg (live B2 d’an nebeutañ)
Mestroniañ sokiologiezh an arvesterien (dreistholl ar familhoù)
Gouiziegezhoù war ar c’hehentiñ






2/ Skiant-prenet
 Skiant-prenet a garget a hanterouriezh ‘barzh ul lec’h degemer sevenadurel
 Gouzout petra eo ar glad sevenadurel dizanvezel (eñvorennoù an dud, deskiñ ha treuskas an doareoù d’ober en ur

mod hengounel) a vefe mat.
REDIOÙ AR POST
Ret ‘vo labourat un nebeud dibennoù-sizhun hag evit darvoudoù ‘zo.
An emstrivadurioù a zo da gas betek an 20 a viz Gwengolo 2018 d’an diwezhatañ da
Ekomirdi Menez Are, Milinoù Kerouad, 29450 KOMMANNA

contact@ecomusee-monts-arree.org
Gwelet ‘vo an dud d’an 3 ha d’an 11 a viz Here 2018 (ar bedadenn a vo kaset ur sizhunvezh araok)
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