CHWARAEON
PROFFESIYNOL
Delio gyda phwysau mewn gyrfa â phroffil uchel
Wyt TI…?
4 y n hynod ddawnus yn gorfforol?
4 y n llwyddo?
4 y n gystadleuol?
4 y n ddisgybledig?
4 y n ymroddedig i sesiynau
hyfforddi hir a llym?
4 y n barod i deithio, ymarfer ac
o bosib byw dramor?
Oes gen TI…?
4 ddigonedd o stamina?
4 ddewrder a natur benderfynol?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall i
gamu i fyd rhyngwladol
chwaraeon

Sut?

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Ystyria’r posibiliadau:

Cymer olwg ar y rhain:

4 Ymgeisio am ysgoloriaeth neu nawdd
gan gwmni lleol
4 Cael hyfforddwr proffesiynol
4 Rhoi cynnig ar ymuno â charfanau
lleol, rhanbarthol neu genedlaethol yn
dy faes
4 Bachu ar bob cyfle i arddangos dy
ddoniau lle gallai pobl fod yn gwylio
– gallai hyn olygu teithio dramor, hyd
yn oed, felly gallai sgiliau iaith fod yn
ddefnyddiol

Cyngor –
•	Chwaraeon Cymru www.chwaraeon.cymru/
•	Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus
(TASS) www.tass.gov.uk
• www.uksport.gov.uk/

Ystyria ieithoedd:
“Roedd deall rhywfaint o Ffrangeg
yn bwysig iawn cyn symud i Ffrainc,
oherwydd pan wnes i gyfarfod hyfforddwr
a Llywydd y tîm, roedden nhw’n falch
iawn fy mod i’n gallu siarad Ffrangeg,
ac rwy’n siŵr bod hynny’n ffactor wrth
iddyn nhw gynnig cytundeb i mi. Fy
nghyngor i unrhyw fyfyriwr ifanc fyddai
parhau i astudio iaith, gan ei bod yn sgil
amhrisiadwy, dim ots pa yrfa wnewch
chi ei dilyn. Mae’n gallu agor cymaint
o ddrysau yn y dyfodol a’ch galluogi i
wneud cymaint o bethau.”

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
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