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Aotreegezh vicherel
Micherioù merañ ar c'hoskor

Stummer Kuzulier war h-e anv pe gopret
Formateur Conseil Indépendant ou
Salarié - (FCIS)
Ur stummadur a bep-eil :
• War an ijinouriezh pedagogel (kelenn d'an oadourien, kevarouezerezh, TIC (Teknologiezhioù an
Urzhiataerezh) ha brudañ)
• war an doareoù ober en aozadurioù stummañ a-vicher (kas raktresoù, emzalc'hioù ur
c'huzulier, ur prizer, un hanterour...),
• War dachenn an ensavadurioù hag an ekonomiezh e bed ar stummadur (ar gwir hag an
arc'hant, merañ an obererezh, merañ ar red-micher)

Evit piv :
Ar stummadur-mañ zo evit :
• Ar studierien ganto un DUT, BTS, DEUST, aotreegezh 2 pe diplomoù-stad kevatal ha tapet skiant
ganto war ar stummañ, c'hoant ganto micherelaat o doareoù war an dachenn-mañ.
• An dud dilabour pe war ul labour, c'hoant ganto mont war o anv evel stummer-kuzulier
(embregerezh, micher frank),
• An dud war ar vicher c'hoant ganto kreñvaat o barregezhioù stummañ pe war ar merañ hag an
diorren.
• An dud dilabour pe war ul labour c'hoant ganto mont da stummer en ur greizenn stummañ.

Modelezhioù evit heuliañ ar stummadur :
- Adkregiñ gant ar studioù
- Kevrat pe prantad micherelaat
- Stignadoù talvoudekaat (VAE)
- Dre volladoù

Postoù labour a c'heller kaout da-heul ar stummadur :
> Stummer war tachennoù liesseurt
> Stummerien heñcherien, monitourien, ambrougerien, kelennerien ...
> Stummer d'an dud deuet war ar brezhoneg (hentad difer kinniget a-gevred gant DAO)

Ar Stummadur
Ur stummadur a bep eil eo. Dre
pazennadur pedagogel e vez degaset an
gouiziegezhioù ha liammet e vez etre
gouzout ober teorikel ha pleustrek.
Miz skwer : ur sizhunvezh a-stroll er SkolVeur, 2 pe 3 sizhunvezh labour war an
dachenn (hervez statud pep hini).
Ar stajidi a c'hallo tennañ gounid eus ur
stummadur a-bell.
Ar stummadur micherel-mañ zo kinniget
evit un obererezh gopret pe war h-e anv.

Ar staj
An dud dilabour hag ar studierien a ranko
ober ur prantad micher 560 eurvezh da
vihanañ (16 sizhunvezh), dre ur
c'henemglev staj pe ur gevrat vicherelaat.

Barregezhioù tizhet
> Barregezhioù micher :
• diagnostik : dielfennañ ar c'henarroudoù,
an endroioù ekonomikel, lezennel, politikel
hag ensavadurel an embregerezhioù hag
an aozadurioù.
• Sevel sekañsoù stummañ diwar un
ijinouriezh pedagogel a zere, lakaat e
pleust ha priziañ an oberoù stummañ bet
savet.
• Sevel respontoù d'ar c'halvoù da
ginnigoù ha da gaieroù-ar c'hargoù, ar
bilañsoù pedagogel hag an danevelloù
arc'hant.
• Aozadur, melestradur, mererezh ar
stummadur
• Sevel alioù hiniennel diwar c'houlenn war
an dachenn arbennik.
• Merañ an obererezh war h-e/hec'h anv
pe gopret (kehentiñ, kontouriezh)
> Barregezhioù evit ar raktres :
Stummer – kuzulier war h-e anv :
• Ar gwerzhañ hag ar c'hehentiñ
• Sevel ha kas obererezhioù stummañ ha
kuzuliañ,
• Lakaat er pleustr , merañ hag ober wardro melestradurezh an obererezh war h-e
anv.
> Barregezhioù evit ar raktres :
Stummer – kuzulier gopret :
• Bezañ perzh en ur skipailh stummerien
• En em lec'hiañ e-giz stummer
• Kemer perzh en argerzh priziañ
> Evit an arbennikadur stummer war ar
brezhoneg:
• Anavezout bed ar stummañ yezhoù
minorelaet
• Lakaat er pleustr ha priziañ an embregoù
pedagogel,evit an dud deuet dre
soubidigezh

Kelennadurezhioù
C'hwec'hmiziad 6
C'hwec'hmiziad 5

Kenarroud an obererezh stummer - kuzulier
- Pedagogiezh an dud deuet
- Gwir an embregerezhioù
- Ekonomiezh an aozadurioù
- Kontouriezh hollek
- Kontouriezh an embregerezhioù
Ijinouriezh an emellerezh er stummañ
- Kuzuliañ
- Sokiologiezh an aozadurioù
- Ijinouriezh ar emellerezh

Identelezh vicherel ar stummer-kuzulier ha live
ar servij degaset
- Sokiologiezh ar micherioù
- psikosokiologiezh al labour
- Ekonomiezh an aozadurioù.
Merañ ha diorren ar raktres micher
- Skiantoù ekonomikel ha merañ
Ijinouriezh pedagogel an ambroug
- Kas strolladoù tud en dro
- Aliañ pep hini diouzh h-e du

Kelennadurezh e brezhoneg
Kelennadurezh e galleg

Raktres heñchet :
Analizañ ar skiantprenet vicherel
Kelennadurezh
vicherel : analizañ ur
skiant-prenet vicherel
(War h-e anv pe gopret)

Raktres heñchet :
Despizañ ar raktres staj
Kelennadurezh vicherel
ha heuliañ ar staj.

Yezh (saozneg)
Lenn galvoù kinnigoù,
teuliadoù ensavadurel,
testennoù dave
teorikelet

Kelennadurezh e brezhoneg

Kelennadurezh e galleg

Raktres heñchet :
Analizañ ar skiantprenet vicherel
Kelennadurezh
vicherel : analizañ ur
skiant-prenet vicherel
(War h-e anv pe gopret)

Raktres heñchet :
Sell war dazont ha
diorren an obererezh
Micherelaat

Raktres heñchet :
Despizañ ar raktres staj
Kelennadurezh vicherel
ha heuliañ ar staj.
Yezh (brezhoneg)
Lenn galvoù da
ginnigoù, teuliadoù
ensavadurel, testennoù
dave teorikel.
Lakaet e vo kalz a bouez
war an distagadur hag al
liamm etre ar skrivañ
hag ar c’homz

Raktres heñchet :
Analizañ ar staj
An ober micherel
Yezh
Kinnig an traoù e
saozneg

Raktres heñchet :
Sell war dazont ha
diorren an obererezh
Micherelaat
Raktres heñchet :
Analizañ ar staj
An ober micherel
Yezh
Kinnig an traoù e
brezhoneg.
Lakaet e vo kalz a bouez
war an distagadur hag al
liamm etre ar skrivañ
hag ar c’homz.
Lakaet e vo ar stajidi
d’ober anaoudegezh
gant meur a hentenn
kelenn ha d’ober gante.

Load ar stummadur :
https://sites.google.com/site/lpfcisrennes2

Ar Gevelerien

Un nebeut sifroù :

Diwar goulenn daou ensavadur micherel eo
bet savet an aotreegezh micherel-mañ :
- An SYCFI (sindikad ar guzulierienstummerien war o anv)
- Breizh-Conseil, Kambr vicherel rannvroel
micherioù ar c'huzuliañ hag ar stummañ
micherel.

Studierien gortozet :
20 studier

An aotreegezh vicherel FCIS e brezhoneg
zo kinniget dre ur c'henlabour gant DAO
(Deskiñ d'An Oadourien), ha frammoù ezel
eus ar gengevredigezh : Stumdi, Mervent,
Skol An Emsav hag Ar Falz.

Feur an dud degemeret en arnodennoù :
100 %
Feur an dud kavet labour ganto goude 6
miz :
95 %
*Taux d’insertion = nombre de diplômés en emploi / population active

Un nebeut frammoù lec'h ma vez
degemeret stajidi : Kelenn, Mervent,
Roudour, Skol an Emsav, Stumdi, frammoù o
kas kentelioù brezhoneg en un doare
micherel (gwelet gant DAO)…
Greta, CLPS, MFR, Espaces Formation, ICF
Atlantique, Inserthaction, Aforem, Ethos
Academy, Cap AdHoc, Trihom, La Ligue de
L’Enseignement, Prisme, Aftec, Centres de
Formation Agricoles, ESC, Askoria, EPIDE,

Enskrivañ :
www.univ-rennes2.fr/devu/inscription

Evit arc'hantaouiñ ar stummadur
(Servij ar stummadur dibaouez)
Karine Latouche
02.99.14.20.59
karine.latouche@univ-rennes2.fr

Diwar-benn ar brezhoneg
DAO : 02 98 99 94 24
degemer@dao.bzh

Gouzout hiroc'h diwar-benn an
diplom :
(danvez, lusk, pedagogiezh)
Charlotte Velly – kenurzhierez bedagogel
02.23.22.58.31
charlotte.velly@univ-rennes2.fr

