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Evit labourat er gêr ha tremen aesoc'h an devezhioù-mañ etre peder moger e tegas TES da soñj 
deoc'h zo dafar e-leizh war e lec'hienn Web.

• Er fichennaouegoù stag zo taolennoù o renabliñ dafar enlinenn diouzh danvezioù ar 
programmoù.

• Gallout a rit c'hoazh pellgargañ stumm PDF dornlevrioù zo : ar rummad War hent ar matematik 
(CP betek CM), ar rummad Mat da zeskiñ (CP ha CE1), Enklaskoù an enseller Frifurch 1 (CE-
CM) ha 2 (skolaj), Skoulmadoù ar vuhez pemdez kelc'hiad 2 ha kelc'hiad 3. N'ho peus nemet kas 
ur postel deomp evit goulenn anezhe (en ur lavaret deomp hoc'h anv, peseurt dornlevrioù a fell 
deoc'h kaout hag evit peseurt skol e labourit).

• Un toullad mat a enrolladennoù hag a filmoù zo en hon Dastumad enrolladennoù : kanaouennoù, 
rimadelloù, kontadennoù, atersadennoù...

• C'hoarioù enlinenn TES zo bodet holl war ar bajenn Korn ar vugale.

• N'eo ket mat chom dirak ar skramm e-pad an deiz ! Se zo kaoz e kinnigomp deoc'h pellgargañ 
fichennoù labour-dorn : Ober e brezhoneg. Re all a vo kavet e-barzh Dizoleiñ ar bed.

• Traoù all zo da zont : o labourat omp evit lakaat albomoù zo da bellgargañ war lec'hienn TES.

• Gallout a rit treuzkas ar postel-mañ da dud bugale ho skol. Evel-se e c'hallint labourat (ha 
c'hoari !) asambles er gêr. 

• Serr eo stal TES e Sant-Brieg met tud ar skipailh a gendalc'h da labourat pep hini ouzh e du er gêr.
Gallout a reoc'h dont e darempred gant TES evit goulenn titouroù war an oberenn-mañ oberenn :
– dre bellgomz : 02 56 44 01 41
– dre bostel : tes@ac-rennes.fr
Klasket e vo respont deoc'h eus ar gwellañ, deoc'h-c'hwi da c'hallout sikour ivez ho skolidi.

Hetiñ a reomp kalon vat deoc'h,
Ken ar c'hentañ,
Skipailh TES
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