
An dizingalded etre ar baotred hag ar merc’hed er skol gant Mathilde 

 

 

Deomp war ar porzh-skol hiriv evit gwelout penaos e vez an darempredoù etre ar merc’hed 

hag ar baotred eno! 

 

Marianne : E porzhioù ar skolioù kentañ derez e vez dizingalded start etre ar merc’hed hag 

ar baotred dija. 

O implijoù eus ar porzh-skol a zo bet studiet gant Edith Maruéjols doktorez war an 

douaroniezh. Remerket he deus e vez implijet kreiz ar porzh-skol gant ar baotred hepken pe 

dost o c’hoari mell-droad. Al lod brasañ eus ar porzh-skol a vez aloubet ganto. Er c’hontrol e 

chom ar merc’hed war ar bordoù ha ne fiñvont ket kalz. Gwall-alies e c’hoariont gant ar 

stirenn c’hoarioù roll pe toullañ a reont kaoz. Evel-just ez eus paotred ivez ha na c’hoariont 

ket mell-droad. Ar baotred-se a chom war ar bordoù ivez met ne gredont ket c’hoari gant ar 

merc’hed alies. Aon o dez o vezañ gwelet evel merc’hed. 

 

M’he dez ur plac’h c’hoant da c’hoari mell-droad ne vez ket degemeret gant ar baotred. 

Raksoñjoù zo dija ha soñjal a ra d’ar vugale  paotred ha merc’hed n’eo ket barrek ar 

merc’hed war ar vell-droad. Ouzhpenn-se e tle bezañ ankenius al lec’h bras e-kreiz ar porzh 

skol evit ar vugale lentikoc’h. Un enklask broadel gant ar vugale etre c’hwec’h ha triwec’h 

vloaz zo bet savet e daou vil triwec’h gant Unicef France. Hervezi pemp dregant ha daou-

ugent eus ar merc’hed o deus ar santimant kaout nebeutoc’h a wirioù evit ar baotred. 

 

Ha Mathilde, daoust hag-eñ ez eus bet kavet doareoù evit gwellaat an traoù ? 

Ya ! Edith Maruéjols a ginnig krouiñ kornioù bihan er porzhioù-skol e-lec’h ul lec’h bras e-

kreiz. E-giz-se e vo rannet spas ar porzh-skol en un doare reishoc’h. Implij ar c’hornioù ne zle 

ket bezañ termenet a-raok met cheñchet hervez c’hoarioù ar vugale. 

 

Perak e kav dit eo pouezus an dalc’h-se ? 

Ar porzh-skol eo al lec’h foran kentañ a vez darempredet gant ar vugale. Levezonañ a ra 

skeudenn al lec’h foran evit an dud c’hour da-zont ha penaos e vo implijet ganto. Setu 

marteze ur sujed evit ur gronikenn all : penaos e vez darempredet ar straedoù gant ar 

maouezed ? 


