
   

Patrice Marquand Troer teknikel 

Pont Roc’h, 29540 Speied 

02-98-93-87-86 

Merañ ha kenurzhiañ 
raktresoù 

 

Skiant-prenet vicherel 
 
Abaoe 2017  : EOG Treiñ, troer teknikel e brezhoneg 

 

2013-2017  : Kenurzhier war ar sevenadur hag an touristerezh, Oaled 

Landelo : 

• Kehentiñ : sevel ha merañ ul lec'hienn internet, pajennoù 

Facebook ha Google+, lizhiri-kelaouiñ.  Sevel skorioù kehentiñ, 

darempredoù gant ar mediaoù. 

• Kenurzhiañ ha merañ raktresoù e kevelerezh gant frammoù ar vro  a 

zo perzh er sevenadur, er brezhoneg hag en touristerezh. 

• Merañ ur greizenn a sevenadur, bod-arsav ha degemer strolladoù. 

 

2007-2008 : Skoazeller-ijinour, Skol-veur An Oriant : 

• Treuzskrivañ enrolladennoù ha dielloù klevet brezhoneg ha galleg. 

 

2006-2013 : Doktorad ha neuze Mestr-prezegenner e Kreizenn an 

enklaskoù breizhek ha keltiek (KEBK) e Roazhon :  

• Tezenn war an darempredoù a sevenadur etre Breizh hag Akitania 

er Grennamzer, bet soutenet e miz Kerzu 2012. 

• Pennadoù-skrid embannet e kelaouennoù skol-veur. 

• Prezegennoù da geñver kendivizoù skol-veur.  

 

1989-2002 : Rener labourioù er sevel tiez (speurennoù ha falsselioù)  e 

Bro-Pariz hag e Roazhon : 

• Muzuliañ, sevel tresoù ha rakprizioù. 

• Merañ ar chanterioù (aozañ, pourvezañ, heuliañ,...). 

 

Yezhoù 

Brezhoneg live C2 

Saozneg live A2 

 

Doare den 

Emaozet mat ha resis 

Emren ha leun a intrudu 

En e vleud gant ar skridaozañ 

Barrek da sintezenniñ 

Aketus ha poellek 

Aes ober gantañ 

Gouest-mat d'en em azasaat 

 

Mestroniañ  ar 

binvioù urzhiataerezh 

Word, Open Office 

Gimp, Photoscape, Inkscape 

Binvioù PDF 

Savenn web JimdoPro 

Mailchimp, SendinBlue 

Wmail, binvioù Google 

 

 

Stummadurioù 
 

2003-2012 : Aotreegezh, Master ha Doktorelezh brezhoneg ha keltieg e Skol-veur Roazhon. 

2002-2003 : Stummadur war ar brezhoneg : stajoù dre soubidigezh gant KEAV, stummadur hir gant Stumdi, 

stajoù micherel e Keit Vimp Bev, Skol Vreizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg (servijoù Treiñ ha Glad yezhel).  

1987 : Diplom skol-veur a deknologiezh war an tommerezh hag an energiezh e Grenoble. 

 

Diduadennoù 
 

 

Ar sevenadurioù keltiek hag okitanek 

Istor ha lennegezh ar Grennamzer 

Troioù-bale war varc'h-houarn pe war droad 

 

  
 


