Kaozeal a rit brezhoneg.
Plijout a ra deoc'h labourat war-dro ar vugale.
Labourat a skipailh, kemer intrudu a blij deoc’h.
C'hoant ho peus da gas ar yezh war-raok.

Ur stummadur
efedus

Ur vicher troet
ouzh an dazont
Postoù-labour
da bourveziñ

Un diplom live BAC + 3 a zo
ganeoc’h (aotreegezh pe diplom
kevatal war ne vern peseurt
danvez).

+
Brezhoneg a gomzit hag a skrivit
mat a-walc'h evit heuliañ ur
stummadur e brezhoneg

DEUIT E DAREMPRED GANT
DIWAN, BP 147, 29411 LANDERNE Cedex
kentan.derez@diwan.bzh
 02.98.21.34.95

Kinniget e vo gant Diwan postoù labour evit an holl studierien
a heulio ar stummadur e 2020-2021, goude ma vo bet validet
ar barregezhioù tapet ganto.
Kontradoù-labour didermen a vo kinniget goude an titladur
evit bezañ anvet en ur skol Diwan.

N’eo ket kadarnaet c’hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n’eo ket peurechu c’hoazh.
1 – Stummadur Master 1
e KELENN.
Koust kemeret e karg
gant DIWAN.
Ar yalc’had SKOAZELL gant
Rannvro Breizh
a c’haller kaout.

2 – Stummadur
Master 2
pe
eil bloavezh gopret
evel skolaer-stajiad
e karg eus ur c’hlas
en ur skol DIWAN

eus ar

Master MEFF
prientet e Kelenn
e KEMPER

6 a viz Gwengolo 2021
d’ar 1añ a viz Gouere 2022

diwar emglev gant INSPE Breizh hag e kenlabour gant an ISLRF,
Ensavadur Uhel Yezhoù ar Republik Gall

Master MEEF
kelenn divyezhek dre soubidigezh
brezhoneg-galleg

Prantadoù
teorikel

N’eo ket kadarnaet c’hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n’eo ket peurechu c’hoazh.
Sizhunvezhioù
staj
er skolioù
DIWAN

Stummadur kentañ
war ar vicher
kelenner∙ez-skol
divyezhek
dre soubidigezh

Donaat ar
barregezhioù
e brezhoneg

Prientiñ ar CRPE,
kenstrivadeg diavaez kelenn divyezhek
kelennerien-skol (postoù DIWAN)

Dorioù-digor KELENN
3 straed Vañde
29000 KEMPER
 02 98 95 55 99

a vo dalc’het
d’ar sadorn 6 a viz C’hwevrer 2021
etre 10h mintin hag 1h g.m.

BAC + 3
Barregezhioù e brezhoneg

Bodad degemer er stummadur
e Kelenn aozet gant Diwan

Kreizenn stummañ KELENN
Prientiñ ar Master MEEF
Kelenn divyezhek dre soubidigezh brezhoneg-galleg.
(sellet ouzh maketenn INSPE-Kelenn)
Kenstrivadeg
C.R.P.E.
Kelenn divyezhek
dre soubidigezh

N’eo ket kadarnaet c’hoazh aozadur ar CRPE e 2022.
Maketenn nevez ar Master n’eo ket peurechu c’hoazh.
Degemeret
er genstrivadeg
ha validet ar Master 1
e Kelenn

Ket degemeret
er genstrivadeg
met validet ar Master 1
e Kelenn

1 bloavezh-staj
½ amzer er skol ha
½ amzer stummadur Master 2
e Kelenn

1 bloavezh staj e karg
en ur skol Diwan

Titladur
INSPE/KELENN

Titladur
Diwan/Kelenn

Kelenner skol
Validet gant ar Rektordi

Skolaer DIWAN

