
Dysga IAITH arall i gael  
anturiaethau yn unrhyw le yn y byd

Dewis gyrfa hyblyg, yn yr awyr agored
sy’n rhoi boddhad mawr
Wyt TI…?
4   yn heini ac yn iach gyda digonedd o stamina? 
4   yn gyfathrebwr rhagorol, sy’n ymwybodol  

o ddiogelwch? 
4   yn amyneddgar a llawn ymroddiad?
4  yn bwyllog mewn argyfwng?

Wyt TI wrth dy fodd…?  
4   yn dysgu pobl eraill?
4   yn gweithio mewn tîm ac ar dy ben dy hun?
4   yn teithio ac yn addysgu mewn  

diwylliannau gwahanol?
4   yn sgïo neu eira-fyrddio neu syrffio neu  

ganŵio neu donfyrddio neu arfordira  
neu’n gwneud cannoedd o weithgareddau eraill

…  Gallai fod yn yrfa ddelfrydol i TI!

HYFFORDDWR 
GWEITHGAREDDAU 
AWYR AGORED



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar ddod yn hyfforddwr gweithgareddau 
awyr agored –
•  https://prospects.ac.uk/job-profiles/browse-

sector/leisure-sport-and-tourism
•     Sefydliad Addysg Awyr Agored  

www.outdoor-learning.org/

Cyngor ar gynllunio blwyddyn allan – 
• www.travelaware.campaign.gov.uk/
• www.globalgraduates.com/
•  https://www.gov.uk/guidance/safer-adventure-

travel-and-volunteering-overseas

Cyngor ar y cam nesaf – 
• www.ucas.com
• https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cyngor ar ieithoedd – 
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
• www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•   www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/

ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
•   www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Cael cymaint â phosib o brofiad yn dy 

ddewis o faes arbenigol – gwna gwrs i 
ddysgu dy hunan yn gyntaf ac yna cer 
ymlaen i ddilyn cwrs hyfforddwr  

4  Astudio am radd mewn Gwyddorau 
Chwaraeon, a allai gyffwrdd ag agweddau 
ar dy weithgarwch penodol. I gael lle ar 
gwrs, mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn 
gofyn am TGAU mewn Mathemateg ac 
un o’r pynciau gwyddonol a dau Safon 
Uwch da, gan gynnwys un o’r pynciau 
Gwyddonol 

4  Astudio am gymhwyster addysgu 
(nid yw’n hanfodol yn y rhan fwyaf o 
achosion, ond profiad da i’w roi ar y CV)

4  Treulio blwyddyn dramor, ac o bosib 
treulio tymor yn sgïo i hyfforddi yn dy 
weithgaredd - bydd hyn hefyd yn helpu i 
wella dy sgiliau iaith 

Ystyria ieithoedd:
“Mae gyrfa mewn chwaraeon eira, er 
enghraifft, nid yn unig yn llawn hwyl ac yn 
iach, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd 
teithio anhygoel i bob rhan o’r byd. Yn 
ddiamau, mae ail iaith a hyd yn oed trydedd 
iaith yn cynyddu eich cyfleoedd i deithio a 
dysgu chwaraeon eira - nid yn yr Alpau yn 
unig, ond ledled y byd.”  
- Gareth Roberts, Cadeirydd Cymdeithas Hyfforddwyr 
Chwaraeon Eira Prydain (BASI)

Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru  
www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk


