
Wyt TI…?
4   yn gyfathrebwr gwych?
4  yn amyneddgar ac yn siarad yn eglur?
4  yn wrandäwr da? 
4   yn gyffyrddus yn siarad gyda 

grwpiau mawr o bobl?
4  yn rhagorol am sillafu ac yn deall gramadeg? 
4   yn drefnus ac yn dda am gadw cofnodion? 

Allet TI…?
4   ennyn brwdfrydedd ac ysbrydoli  

pobl ifanc?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Sgiliau addysgu a fydd yn agor drysau

DYSGU

Dysga IAITH arall i gael 

gyrfa sy’n rhoi boddhad



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar addysgu –
•  www.ucas.com/teaching-in-the-uk
•  www.all-languages.org.uk 
• www.britishcouncil.org/school-resources
•  www.darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-

ddechrau-ar-addysgu/
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-

am-swyddi/athroathrawes

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

travel-and-volunteering-overseas
• www.globalgraduates.com/

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  Gwneud profiad gwaith mewn ysgol 

gynradd/uwchradd e.e. arsylwi am 
wythnos neu ddwy – mae hyn yn 
dangos diddordeb cynnar mewn dysgu

4  Cael swydd ran amser yn ymwneud â 
phlant a phobl ifanc  

4  Cael amrywiaeth o raddau TGAU (gan 
gynnwys Ieithoedd Tramor, Cymraeg, 
Saesneg, Gwyddoniaeth a Mathemateg) 
a Safon Uwch mewn Ieithoedd er 
mwyn gwneud gradd  

4  Treulio cyfnod estynedig o amser 
dramor yn perffeithio dy sgiliau iaith  

4  Sicrhau fod gennyt sgiliau TG cryf  
4  Dilyn cwrs TAR er mwyn cymhwyso’n 

athro 

Ystyria ieithoedd:

“Mae’r cyfle i gyflwyno iaith newydd i 
unigolyn ifanc, a goruchwylio eu cynnydd 
a’u cyflawniadau yn rhoi boddhad mawr.  
Mae’n hynod foddhaus pan mae’n amlwg 
fod disgybl yn mwynhau dysgu iaith.  
Mae gallu siarad iaith arall yn rhodd na 
all unrhyw un ei chymryd oddi arnoch”
- Elen Davies, Ymgynghorydd iaith ac athrawes ITM

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.
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