
38 39

Ao
za

ñ  
  S

ev
el

 h
a 

ka
s 

ur
 ra

kt
re

s 
da

 b
en

n

Petra eo ?
Un diell skrivet gant an aozer eo ar raktres desevel. Embann a ra e sell 
politikel war ar bed hag ar gevredigezh a vremañ, ha displegañ a ra e 
balioù (stadad hag ezhommoù). Meneget e vez ennañ an doare da aozañ 
ar vuhez pemdez hag an obererezhioù, termenet e vez ezhommoù spered 
ha korf ar vugale. Pa vez degemeret bugale klañv o spered, pe bugale 
nammet, asambles gant bugale all e vez dalc’het e kont perzhioù dibar ar 
strollad er raktres desevel.

War ar raktres desevel eo diazezet raktres pedagogel ar prantad 
vakañsoù, savet gant ar rener hag e skipailh. Hemañ diwezhañ a zo an 
doare da lakaat egile e pleustr. Gant an daou raktres-se, desevel ha 
pedagogel, e vez bevennet tuioù kreñv ur greizenn vakañsoù pe dudi.

A-raok ma krogfent gant o labour e rank ar rener hag ar vuhezourien bezañ 
lennet ar raktres desevel. Goût a reont ivez an traoù a c’hellint implijout 
(lec’h, dafar, budjed). Dre skrid pe dre gomz, a-raok kas o bugale, e vez 
kelaouet ar gerent war ar raktresoù desevel ha pedagogel. 
Dav e vez d’an aozer kas an div destenn-se da Rdys 
asambles gant follenn disklêriañ ar greizenn.

Petra zo e-barzh ?
Pep aozer zo libr da gaout e sell dezhañ war 
ar bed hag ar gevredigezh. Koulskoude, 
lakaet ez eus bet palioù d’ar c’hreizennoù 
vakañsoù ha dudi gant Ministrerezh ar 
Yaouankiz hag ar Sportoù hag a zo mat da 
venegiñ e-barzh ar raktres desevel :

deskiñ bevañ a-stroll ha kaout doujañs d’ar 
re all ;
broudañ perzh pep hini, ar c’hemer 
intrudu, ar sammañ atebegezhioù ha diorren 
emrenerezh pep unan ;
kinnig obererezhioù liesseurt : sport, sevenadur, 
teknikoù, dizoleiñ an natur hag an endro… ;
kempouezañ en un doare soubl an obererezhioù 
a-stroll frammet hag ar prantadoù vak mat da 
zistennañ ;
derc’hel kont eus lusk pep hini.
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Ar stadad (La Fédé / Redon)
Diazezet eo ober desevel La Fédé war un endro resis ; sed aze un nebeud 
elfennoù anezhañ :

ur gevredigezh ma vez kreñvoc’h-kreñvañ an hiniennelezh (skinwel, 
c’hoarioù video, sonvaleerioù…).
ar maezioù o cheñch buan, gant lec’hioù kengred, eskemm ha stourm o 
vont war dreutaat ha, koulskoude, gant ur rouedad tud hag aozadurioù 
prest da zifenn un doare diorren mod-all.
ur vro rannet etre div rannvro ha tri departamant, dezhi ur bersonelezh 
kreñv hag ur sevenadur bev.
ur boblañs diseurt he orin, he ferzhioù kevredigezhel, he daveoù 
sevenadurel, he diduadennoù… ha merket gant un diouer a lec’hioù ha 
prantadoù en em gavout hag eskemm etre ar rummadoù oad ha micher.

Liesaat al lec’hioù desevel 
(bodad DABU-DARE UBAPAR / Breizh)
Ni a soñj deomp eo aesoc’h d’ar vugale gounit o frankiz pa vez lies al 
lec’hioù desevel (familh, skol, aozadurioù dudi) peogwir e c’hellint dre-se 
en em zistagañ aesoc’h diouzh pep hini anezho. Er mod-se e vez ar skol 
al lec’h emrenerezh kentañ e-keñver ar familh, hag ar familh ul lec’h repu 
e-keñver ar skol. An trede mell e rank an aozadurioù dudi bezañ. Dibar ha 
disheñvel met kenglotus kenetrezo eo an tri c’helc’h poellek-se. O lakaat 
anezho keñver-ha-keñver ez aio ar vugale war greskiñ.
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