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MEURZH 2021 : MIZVEZH AR BREZHONEG
OCÉANOPOLIS A GINNIG HEC’H ARLOAD HEZOUG E BREZHONEG
Miz Meurzh zo bet dibabet gant Rannvro Breizh evit lidañ yezh ha sevenadur Breizh.
Kemer a ra perzh Océanopolis, evel aveadur touristel breton kentañ, el lid-se ha kinnig a ra
danvezioù brezhonek en hec’h arload-gweladenniñ hezoug nevez.

#MizvezhArBrezhoneg #mizbzhg
Mizvezh ar brezhoneg, lañset gant Rannvro Breizh, a vez aozet gant an « Emglevioù-bro » a vod enno,
en ur c’hornad termenet, kevredigezhioù pe kevreadoù hag a labour da gas sevenenadur ha yezh
Breizh war-raok. Labourat a reont kenkoulz war dachennoù ar c’helenn hag ar stummañ evit an dud
deuet ha war re ar grouidigezh lec’hel, an diduamantoù evit ar re yaouank pe ar sportoù.
C’hwezek emglev-bro a gemer perzh e 5vet Mizvezh ar Brezhoneg. Gant SKED, Ti ar brezhoneg ha
sevenadur Breizh, e vez meret an obererezhioù e Brest.

myOcéanopolis
arload-gweladenniñ etreoberiat hag a c’haller implijout e
brezhoneg bremañ
En hañv 2020 e oa bet lañset an arload-gweladenniñ etreoberiat
nevez, anvet myOcéanopolis. Gantañ e c’haller aozañ e weladenn evit
ober e vad eus ar Greizenn a sevenadur skiantel gouestlet d’ar Mor
diouzh ar gwellañ.
Digoust, pleustrek, c’hoarius ha pedagogel eo an arload-se. Sikour a ra ar weladennerien da
weladenniñ Océanopolis.
Betek-henn e c’halled selaou 3 yezh (galleg, saozneg hag alamaneg). Brezhoneg a
c’haller selaou bremañ gant myOcéanopolis.
Gallout a raio ar vrezhonegerien a implijo anezhañ adkavout an droiad klevheñchet
a-bezh, bezet tost da 2 eurvezhiad danvezioù evit ober ur weladenn heñchet a gaso
anezho dre ar poulloù trovanel ha pennahelel hag hini Breizh hag ivez dre wenodenn
an dourgon.
Modulenn ar c’hoari a ro tro da vont da welet an annezoù-mor dre ar c’hoari ha da
welet tres etreoberiat ar park a ginniger e brezhoneg ivez.
Arload hag a c’haller pellgargañ digoust war boellgomzerioù ha tablezennoù dre iOS hag Android.
Arload diorroet gant skoazell :
Gant ar Font europat evit an diorren
ekonomikel ha rannvroel eo harpet ar
raktres-mañ.
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