« Ti bank an dazont »
e Brezhoneg ?
Emgav Ai’ta! gant

Ar Releg-Kerhuon, 10 a Viz Mezheven 2015

Taolenn


Kinnig ar strollad Ai'ta !



Ar Brezhoneg e KKB: “stad an traoù”



Ar Brezhoneg: Un elfenn difoc'hañ evit un ti bank
“dibar”



Hor c'hinnigoù e 4 lodenn



Danvez

2

Kinnig (prim) ar strollad “Ai'ta!»
•

Ai’ ta ! (deomp dei) a zo ul luskad bet krouet e dibenn 2005 evit difenn ha brudañ ar
Brezhoneg ar vuhez foran. Meur a strollad lec'hel a zo e Breizh.

• Palioù :
–

KELAOUIN – KIZIDIKAAT

–

DIORREN PLAS AR YEZH ER VUHEZ FORAN

«Pal kentañ Ai’ta ! a zo lakaat ar Brezhoneg da vevañ : reiñ an doare da pep hini da
welet, da glevout ha da gomz Brezhoneg er vuhez foran. Setu perak e c'houlennomp
e vefe doujet ouzh ar Brezhoneg hag ouzh ar Brezhonegerienn e pep lec'h e Breizh.
Ret eo neuze e teufe hor yezh da vezañ ofisiel. » (tennet eus karta Ai’ta !)
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Brezhoneg ha KKB: “stad an traoù”
●

●

●



Un ti bank nevezus gant ar chekennaouegoù
divyezhek abaoe 1982
Bilhedaouerioù emgefre gant Brezhoneg e 1997
Unan eus an embregerezhioù bras kentañ evit sinañ ar
garta “Ya d’ar Brezhoneg” e 2001
Unan eus an tiez bank kentañ da emezellañ da
“Produet e Breizh”. Unan eus palioù nevez ar merkse a zo brudañ ar Brezhoneg en embregerezhioù.
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“Brezhoneg”: un elfen difoc'hañ da gemer e
kont gwelloc'h gant KKB
 KKB ( Crédit Mutuel Arkéa) : un ti bank a embann bezañ un ti bank « lec'hel » ha
« engoustlet » ,

« lec'hel : kejadenn mab den gant an douar, ar poel gant ar galon, an
istor gant an dazont.... »
« engouestlet : bezañ ur c'heflusker evit diorren padus an tiridadoù...
kemer perzh evit gwelaat an doare da vevañ asambes gant muioc'h a
liammoù sokial »

« Bezañ dibar a zo lakaat e pleustr dre oberennoù kreñv e
stagadur ouzh an tiriadoù ha labourat evit o ziorren »
Eienenn : Danevell obererzh ha diorren padus 2013/2014

Brezhoneg = simbol ha skeudenn Breizh
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Hor c'hinnigoù
4 domani:
• Panellerezh ar c'hefoù lec'hel
• Brezhoneg en dafar kehentiñ
• Servijoù bank nevez e Brezhoneg
• Ar Brezhoneg gant an implijidi hag ar pratikoù
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Panellerezh e Brezhoneg


Enframmañ Brezhoneg er c'hefioù da
vezañ adnevesaet (labourioù er maremañ)
•

Panellerezh diabarzh (ajañsoù)

•

Panellerezh diavaez (talbenn, mekanikoù)
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Skorioù kehentiñ gant
Brezhoneg enno
 Implij ar Brezhoneg war ar skorioù
bruderezh (sk : airbnb )
 Kartennoù bizit divyezhek evit ar re o
deus c'hoant, talbenn al lizhiri
divyezhek
 Implij ar chomlec'hioù e Brezhoneg
en diaz roadennoù (kas al lizhiri)
 Lakaat war wel ar servijoù a zo e
Brezhoneg dija: Kinnig bep tro
chekennaouegoù divyezheg ha reiñ ur
“mod implij” (penaos leuniañ
chekennoù e Brezhoneg)
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Servijoù nevez e Brezhoneg


Enframmañ ar Brezhoneg war pep otomat ouzhpenn ar
bilhedaouerioù emgefre (fiziañ chekennoù, stad kont, DAB..)



Enframmañ ar Brezhoneg er servjoù dre internet



Arloadurioù nevez (smartphone, tablezennoù ) e Brezhoneg
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Ar Brezhoneg gant an implijidi
hag ar pra3koù
●



Anavezout dre un enklask diabarzh
vrezhonegerien (baregezhioù yezh)

ar

Lakaat e-plas ur badj “Komz a ran
Brezhoneg” evit ar re o deus c'hoant, evit
anavezout
ar
Brezhonegerien
(promesa
bruderezh KKB : “deuit tre en ti bank-mañ, traoù a zo da
zizoleiñ”)







Kelaouiñ ar pratikoù e c'heller digemer
anezho e Brezhoneg gant an impliji o deus
c'hoant
Kemennadennoù pellgomz divyezhek evit
gortoz
Embann ul levrig divyezhek “ar bank e Kef
Kengredit Breizh” (maketenn Ofis ar Brezhoneg)

10

Danvez


Ofis Publik ar Brezhoneg (neveziñ ar garta "Ya
d'ar Brezhoneg” sinet e 2001 gant palioù nevez )

fulup.jakez@ofis-bzh.org



“Mignoned Ai'ta!” : servijoù tro-dro d'ar yezh
(diorren web, empennañ grafek, kuzulioù kehentiñ
divyezhek, ...)

contact@mignoned-aita.bzh
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