
TESOL
(Dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill) 

Dysgu sgiliau a fydd yn agor drysau
Wyt TI…?
4   yn gyfathrebwr gwych? 
4   yn amyneddgar ac yn siarad yn glir?
4  yn wrandäwr da? 
4   yn gyffyrddus yn siarad gyda  

grwpiau mawr o bobl? 
4   yn wych am sillafu ac yn  

deall dy ramadeg?  

Wyt TI’N mwynhau…?
4  teithio? 
4  dysgu am ddiwylliannau eraill? 
4  dysgu pobl o bob math o gefndiroedd?

…  Gallai fod yn yrfa 
 ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall i  

arwain at gyfleoedd yn  

unrhyw le yn y byd 



Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Astudio am gymhwyster TESOL e.e. 

CELTA neu Tystysgrif TESOL, naill ai’n 
rhan amser neu fel cwrs byr dwys – 
yn hanfodol ar gyfer y rhan fwyaf o 
leoliadau 

4  Cael profiad gwaith e.e. helpu tiwtor 
mewn grŵp iaith lleol 

4  Treulio blwyddyn allan – dilyn y llwybr 
cwrs byr dwys a threulio gweddill y 
flwyddyn yn dysgu lle bynnag rwyt ti 
awydd mynd 

Ystyria ieithoedd:
“Mae miliynau o bobl o amgylch y byd 
nawr yn dysgu Saesneg, ac felly mae 
galw mawr am athrawon Saesneg 
cymwys, sy’n newyddion gwych i 
bobl gyda chymhwyster TESOL. Serch 
hynny, un agwedd ar fod yn athro iaith 
gwirioneddol dda yw gallu deall pa mor 
anodd a rhwystredig y gall dysgu iaith 
fod ar adegau. Bydd yn eich gwneud 
yn athro gwell, ac yn rhoi syniad i chi o 
ddiwylliannau eraill.”
- Mike Chick, Arweinydd Dyfarniadau BA TESOL, 
Prifysgol Morgannwg

Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar TESOL  –
•   Arholiadau ESOL Prifysgol Caergrawnt  

www.cambridgeesol.org 
•   Canolfan Wybodaeth y Cyngor Prydeinig 

www.britishcouncil.org/study-work-abroad/
outside-uk/english-language-assistants

•  www.tefl.com/ 
•  www.cactustefl.com/
•  www.careerswales.gov.wales/job-information/

teacher-of-english-as-a-foreign-language
• www.tefl.org/courses/locations/wales/

Cyngor ar gynllunio blwyddyn allan –
• Travel Aware Campaign
 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

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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