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E 1977 d§l& krouet ar c'hentan skol

e Lambaol-Gwitalveze evit

oneg d'ar vugale dre

1982 e tigoras ar c'hlas divyezhek
kentaô er rouedad publik, e-lec'h
ma raed skol an hanter-amzer e

brezhoneg, hag an hanter-amzer all

e galleg. E 1990 goude-se e krouas

an deskadurezh katollk he hentad

divyezhek.

Dibaoe 42 vloaz e kresk a vloaz
da vloaz an niver a re yaouank er
c'hlasoù divyezhek, eus ar skol-
vamm betek al lise. 18 890 skoliad

divyezhek zo e Breizh pemp depar-
tamant hiziv an deiz, 798 anezhe en

akademiezh Naoned. Ur c'hresk a 3

'/"zobel ar bloaz-man hepken, ha

diwar ar 553 bugel ouzhpenn er
c'hlasoù, kazi-holl emaint en hen-
tad publik.

Sikouret eo bet kalz diorenn ar
c'hlasou divyezhek publik gant an
u Emglev Evit Dazont Breizh », si-

net e 20'15 gant ar Stad ha Rannvro

Breizh. Gant an emglev-se e vez

aesoc'h digeriô klasoù, daoust d'an

niver bihan a vugale er bloavezhioù

kentan, ha muioc'h a bostoù a vez

roet d ar gelennerien vrezhonek er

c'henstrivad egoÙ.

E departamant Penn ar Bed e

konter 8 789 skoliad en hentadoir
divyezhek, 422lanezhe er publik,

2 402 er skolioir Diwan ha 2 166 en

hentad katolik. Ur c'hresk a1,8 %

zo bet eta, e-kenver an distro-skol
2018. Ma chom stabil an niver a vu-
gale er skolioù Diwan, digreskin a

raal,4% erskolioir katolik. 4,6%a
gresk a zo, er c'hontrol, en hentad
publik.

Digoret zo bet pemp klas nevez e

miz Gwengolo, e Kemper, Sant-Di-
vi, Ar Merzher-Plouziri ha Pleiben,

en hentad publik. Daou lec'h nevez

zo bet krouet er skolajou ivez, er

skolaj katolik Al Likes e Kemper,

hag e Plounaour e skolaj publik
ar Menez Are. Ar rektorelezh hag

0fis Publik ar Brezhoneg o deus

divizet digerifr un hentad du-se,
ha bremah zo 10 skolajiad er 6vet
klas, evel ma kont an ltron Gui-

doux deomp, pennrenerez ar sko-
laj. Skolidi klasou divyezhek Sant

Tegonneg, Pleiber ha Plounaour
a gavo da genderc'hel da zeskin
brezhoneg aze, e-pad 6 eurvezh ar

sizhun da nebeutan. Kentelioù yezh

hag istor-geografiezh a vo evite, ha

raktresoù e brezhoneg'vo kaset da

benn ar bloaz-man. Kresket e vo

lodenn ar c'henteliou e brezhoneg
gant ma kresko niver ar skolajidi.
Ar pal a zo kaout un hentad klok er

bloavezhioù da zont, gant digora-
dur un hentad el lise Tristan Cor-
bière e Montroulez.
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