Cwrs Preswyl Codi Hyder
WSA gyda Dysgu Cymraeg
13 - 17 Mawrth 2023

Mae'r rhifyn cyntaf o Gwrs Chwaraeon WSA Nant Gwrtheyrn bellach wedi lansio!

-Pwy?
Pobl sy'n gweithio yn y diwydiant chwaraeon
neu'n gysylltiedig â nhw, sy'n ymwneud â
sefydliad sy'n aelodau o Gymdeithas
Chwaraeon Cymru.
Intermediate Welsh learners

-Pryd a pha mor hir?
Cynhelir y Cwrs ar 13-17 Mawrth 2023 dros 5
diwrnod a 4 noson.

Ble?
Nant Gwrtheyrn, Pwllheli.

Pris?
Am ddim. Ariennir yr holl leoedd trwy Dysgu
Cymraeg. Gwerth y cwrs yw £1000

Beth sy'n cael ei gynnwys?
Llety pedair noson, pob pryd bwyd, tiwtoriaid,
cyfleoedd rhwydweithio a llawer o hwyl!

Beth sydd ei angen arnoch gan eich
Sefydliad?
Bydd angen i chi fod ar gael drwy gydol y cwrs,
felly rhaid i'ch sefydliad eich cefnogi gyda'r
amser a chostau teithio.

Nifer y cyfranogwyr?
11 (ar y mwyaf)

Ardystiad academaidd?
Ar ol cwblhau’r cwrs, byddwch yn derbyn
tystysgrif Dysgu Cymraeg ac adborth gan
diwtor unigol.

Mae'r rhaglen yn ymroddedig i weithwyr
proffesiynol neu wirfoddolwyr o fewn y
diwydiannau chwaraeon a hamdden.
Prif nod y cwrs hwn yw rhoi cyfle i bawb sy'n
dymuno gwella eu sgiliau Cymraeg fagu hyder
wrth eu defnyddio.
Cyfle i chi siarad ac sgwrsio yn Gymraeg
mewn awyrgylch bositif a chefnogol
Geirfa a thermau technegol ar gyfer y
sector sy’n benodol i chwaraeon
Cyfle i ymarfer
Termau sy'n benodol i'r cyfarfod
Cymorth ar-lein fel Cysill a'r Ap
Geiriaduron
Cywair iaith - anfon neges destun neu ebostio cydweithwyr
Darparu cyfarwyddiadau, trefnu a chynnal
prosiectau yn Gymraeg
Defnyddiwch y cyfryngau a'r cyfryngau
cymdeithasol i ymarfer eich Cymraeg
Materion a all fod ychydig yn frawychus
megis treigliadau, ffurfiau berfau
gwrywaidd neu fenywaidd, arddodiaid ac
ati.

Dyddiadau Pwysig
14/11/2022 Dyddiad dechrau derbyn ceisiadau
30/11/2022 Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
12/12/2022 Ymgeiswyr yn cael gwybod am
benderfyniad

Dysgwch fwy am y cwrs Cymraeg preswyl hwn mewn lleoliad ysblennydd!
029 2033 4972

Gwneud cais yma!

admin@wsa.wales

