
1999: L’istitussion dla Tàula Ufissial ëd

j’Ansëgnant ëd Lenga Piemontèisa e materie

colegà nunsià da ‘n trafilet an s’La Stampa.

La Tàula a l’é ‘l prim at d’àuto-regolamentassion

ch’a l’han prontà j’operador colturaj piemontèis

afin ëd dispon-e na nòrma ansima a chi ch’a l’ha la

competensa ‘d mosté piemontèis an tan che

ansëgnant formador.

La Tàula a l’é stàita fondà da la Consulta për la

Lenga Piemontèisa, organisassion apartìtica costituìa

da la pì part ëd j’associassion operative antlora.

Cand che la Consulta a l’ha pì nen podù seguité soa

atività, an càusa a d’antrigh polìtich ch’a l’avìo

l’anteresse che ij Piemontèis as trovèisso nen lià

ant na federassion, sò consèj diretiv a l’ha passaje

la gestion a Gioventura Piemontèisa che, ansema al

Grup d’Assion Piemontèisa Val Pélis ëd Sergi Hertel a

l’era stàita la nos ëd la Consulta midema. L’istessa

Val Pélis, avend chità ‘dcò chila sò travaj, a l’ha

lassaje ufissialment tuta soa ardità a Gioventura

Piemontèisa.

Da antlora Gioventura Piemontèisa a l’ha seguità

sensa mai sospende l’euvra ‘d formassion dij do-

cent neuv e ‘l meinagi dla Tàula, prontand almanch doe session d’esam a l’ani.

An costi ani la Tàula Ufissial ëd j’Ansëgnant ëd Lenga Piemontèisa e materie

colegà a l’ha ‘dcò patì chèiche tentativ d’imitassion, ma mai gnun a l’é ‘ndàit dëdlà

dl’organisassion d’esam ëd verìfica a la bon-a. Un-a ‘d coste còpie, a na serta

mira, a l’é stàita fin-a butà su da la Region Piemont ( ! ) con tant ëd sotsignadura

dël proveditor a j’ëstudi e sensa gnanca consulté coj ch’a portavo anans ës travaj

da vàire ani. An efet bele costa prepotenta inissiativa istitussional a l’é nen stàita

bon-a a andé pì ‘n là ‘d soa presentassion ai giornaj.

Bin che la Tàula Ufissial ëd j’Ansëgnant ëd Lenga Piemontèisa e materie colegà a

resta l’ùnica titolà a organisé d’esam e a conferì d’atestà d’abilitassion, a resta

duverta a le contribussion ëd tuti coj ch’a s’òcupo con competensa ‘d lenga

piemontèisa e ‘dcò a j’Institussion e a l’Università, ant ël moment ch’a vorëran

con franchëssa valèisse ‘d costa esperiensa për rende ancor pì satì d’idèje cost

mojen an pì ch’i l’oma ancheuj për promeuve la lenga piemontèisa.

La diretriss sientìfica dla Tàula a l’é la prof.ssa Ileana Sola Vaggione.
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