
Llawlyfr y Cwrs
Cwrs Cymraeg  
Proffesiynol 2022 
Cwrs Carlam o Bell 5 diwrnod drwy Zoom i siaradwyr rhugl 

8-12 Awst 2022



1 
 

 

Beth yw’r Cwrs Cymraeg Proffesiynol o Bell? 2 

Dosbarthiadau & Amserlen Ddyddiol 3 

       Sut i ymuno â’r dosbarth  3 

       Gwaith annibynnol a gwaith cartref 3 

       Absenoldebau 3 

Gweithgareddau Dysgu Anffurfiol 3 

Cyn Dechrau - Pwysig 4 

       Elfennau hanfodol o ethos y cwrs 4 

       Anghenion Arbennig 4 

       Anghenion Technegol 4 

       Sut i ddefnyddio Zoom 5 

       Diogelwch Defnyddio Zoom 5 

       Beth i’w wneud a pheidio â’i wneud o fewn dosbarth Zoom 5 

Adnoddau Defnyddiol  6 

 

 



2 
 

 

Mae’r cwrs Cymraeg Proffesiynol o Bell yn gyfle gwych i siaradwyr rhugl wella eu sgiliau 

ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg, yn ogystal â magu eu hyder wrth ddefnyddio’r 

Gymraeg yn y gwaith neu yn y gymuned.  Nod y cwrs yw dysgu ysgrifennu a siarad Cymraeg yn 

fwy cywir a hyderus mewn sefyllfaoedd proffesiynol.  Rhaid pwysleisio bod y cwrs hwn yn un 

llawn amser, ac nad yw'n ymarferol i neb feddwl ei wneud, a bod yn gweithio ar yr un pryd.  

Nid yw'n ymarferol chwaith i ymgymryd â gorchwylion mawr eraill fel symud tŷ yn ystod y 

Cwrs. 

 

Amcanion 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cael cyfle i wneud y canlynol: 
 

• Edrych ar y rheolau sillafu a gramadeg sy’n tueddu i achosi’r anhawster mwyaf (e.e. 

treiglo, cenedl enwau, pryd i ddefnyddio ‘u’, ‘i’ ac ‘y’, dyblu ‘n’ a phryd i roi to bach);  

• Dysgu sut i ddefnyddio geiriaduron a chael cymorth iaith ar lein;  

• Ymarfer llunio adroddiadau byr, cymryd rhan mewn cyfarfodydd, a chymryd cofnodion;  

• Ymarfer tasgau iaith sydd yn berthnasol ar gyfer sefyllfaoedd gwaith, gan gynnwys 

cyfieithu darnau byrion, crynhoi trafodaeth Saesneg yn y Gymraeg, ac ysgrifennu llythyr 

neu ebost yn mynegi safbwynt;  

• Astudio ac ymarfer cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol; 

• Edrych ar nodweddion testunau cyffredin yn y gweithle; 

• Cyfarfod ar lein â siaradwyr gwadd i drafod agweddau ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn 

gwaith proffesiynol. 

 
 
Y Tîm 
Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan diwtor profiadol o’r Tîm Dysgu Cymraeg. Bydd siaradwyr gwadd 

yn cynnal gweithdai yn ystod y cwrs.  
 

 

Cymorth 

Cydlynydd a Thiwtor Ymgynghorol y Cwrs Haf o Bell yw Felicity Roberts ac fe fydd hithau ar gael 

ar ebost neu Zoom i gynorthwyo. Gall myfyrwyr a thiwtoriaid ofyn iddi am arweiniad lle bo 

ansicrwydd ynglŷn â rhywbeth, boed yn fater academaidd neu’n fwy personol. Rhian Lloyd a 

Lowri Mair Jones yw Cynorthwywyr Gweinyddol y cwrs, a byddant hefyd ar gael ar ebost i ddelio 

â materion gweinyddol a threfniadol. 

Felicity Roberts:   afr@aber.ac.uk    

Rhian Lloyd & Lowri Jones:  dysgucymraeg@aber.ac.uk   

mailto:afr@aber.ac.uk
mailto:dysgucymraeg@aber.ac.uk


3 
 

 
 

 

Bydd dwy sesiwn o weithgareddau dysgu anffurfiol yn ystod y cwrs. Bydd y rhain yn para tua awr 

yr un. Mae’r gweithgareddau hyn yn cael eu darparu er mwyn rhoi cyfle i bawb fod yn sŵn y 

Gymraeg y tu allan i strwythur y cyfeirlyfr, a hefyd er mwyn rhoi cyfle i chi gymdeithasu y tu hwnt 

i ffiniau eich dosbarth Zoom chi. 
 

Byddwch yn derbyn manylion y rhaglen ddysgu anffurfiol cyn dechrau’r cwrs.  

Amserlen Ddyddiol 

09:00 - 10:30 
 
11:30 - 13:00  
  
16:00 - 17:00   

Sesiynau dysgu a 
gweithdai ymarferol 
gyda’r tiwtor a siaradwyr 
gwadd ar Zoom 
 

 
Prynhawn 

Tua 2.5 awr y dydd o 
ddysgu personol, a chyfle i  
gael cymorth gan y tiwtor 
drwy ebost neu Zoom  
 

 
19:30 – 20:30    

Gweithgaredd anffurfiol ar 
Zoom ddwy noson yn 
ystod yr wythnos   

Absenoldeb oherwydd amgylchiadau annisgwyl, e.e. salwch 
 
Os na fedrwch chi fynychu’r cwrs am gyfnod neu unrhyw sesiwn unigol oherwydd salwch neu 
amgylchiadau annisgwyl, gofynnwn i chi roi gwybod i’r swyddfa trwy ebost 
(dysgucymraeg@aber.ac.uk), neu drwy  adael neges ar ein peiriant ateb (0800 876 6975| 
+441970 622236).  
 
O ran cynnal eich hyder, mae’n well peidio â cholli dosbarth o gwbl os oes modd.  
 
 
 

 

Gwaith annibynnol a gwaith cartref 

Gall dysgwyr dderbyn cymorth gan y tiwtor 

neu’r Cydlynydd, drwy ebost neu Zoom.  

Bydd modd i chi drefnu sesiwn 10 munud i gael 

cymorth ag unrhyw bwyntiau y gallech chi eu 

cael yn anodd eu deall. 

 

Sut i ymuno â’r dosbarth  

Byddwn yn rhoi manylion pellach i chi cyn y 

cwrs, gan gynnwys manylion Zoom i ymuno â’r 

dosbarth a’r gweithgareddau. Bydd disgwyl i 

chi fynychu pob sesiwn dysgu drwy Zoom yn 

ddyddiol.     

mailto:dysgucymraeg@aber.ac.uk
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Elfennau hanfodol o ethos y cwrs 

Mae’r elfennau yma’n rhan greiddiol o’r cwrs, a fydd yn gymorth mawr i chi gyrraedd eich nod: 

• Cymraeg yw iaith gyfathrebu'r grŵp 
 

• Gwnewch eich gorau, gan ymdrechu i gyrraedd eich nod, a gan wybod bod pawb yn 
dysgu gwahanol fathau o reolau ar gyflymdra gwahanol 

 

• Rhowch eich ffydd yn eich tiwtor gan ei helpu i'ch helpu chi 
 

• Byddwch yn ddewr gan fentro, wrth ddefnyddio'r Gymraeg i wneud cyflwyniad ar lafar 
neu yn ysgrifenedig 

 

• Daliwch ati heb ddigalonni, gan wybod bod gwneud camgymeriadau yn rhan anorfod 
o’r broses ddysgu 
 

• Byddwch yn garedig: drwy fod yn amyneddgar, yn siriol ac yn gwrtais   
 

 

Anghenion Arbennig 

A fyddech cystal â rhoi gwybod os oes gennych unrhyw anghenion arbennig yn deillio o 
anableddau, boed yn rhai gweledol, clywedol neu arall. Fe wnawn ein gorau i ateb eich gofynion. 

 

 

Anghenion Technolegol 

Bydd y gwersi yn cael eu cynnal ar y we dros Zoom.  Er mwyn cymryd rhan ar y cwrs, bydd rhaid 

i chi gadarnhau bod gyda chi'r offer addas canlynol er mwyn cymryd rhan yn y dosbarth: 

• Mynediad cryf a dibynadwy i'r we 

• Camera gwe 

• Cyfrifiadur/ gliniadur gyda sain 

• Meicroffon 

• Lleoliad tawel i gymryd rhan yn y gwersi 

  

Nodwch nad yw cysylltiad Zoom drwy ffôn symudol yn unig yn addas ar gyfer dysgu o bell. 
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Sut i ddefnyddio Zoom 

Mae defnyddio Zoom yn rhwydd a didrafferth. Gallwch wylio fideo (yn Saesneg) yma ar sut i 

ymuno â chyfarfod Zoom.  

 

Byddwn yn cadarnhau gyda chi bod eich cyswllt â Zoom yn gweithio cyn dechrau’r cwrs.   

 

 

Diogelwch Defnyddio Zoom 

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu safoni dysgu ar Zoom ar gyfer darparu dysgu o 

hirbell gan Adran Dysgu Cymraeg.  Mae Zoom yn rhaglen sydd yn cynnig nifer o fanteision 

arbennig ar gyfer dysgu trwy fideogynadledda.  Does dim rhaid i chi fel dysgwyr greu cyfrif er 

mwyn defnyddio’r meddalwedd, felly does dim rhaid rhoi’ch gwybodaeth bersonol i Zoom. 

Mae’r Brifysgol yn ofalus iawn i wneud yn siŵr ein bod yn amddiffyn eich diogelwch a’ch 

preifatrwydd wrth ddefnyddio Zoom yn yr un modd ag y bydden ni mewn ystafell ddosbarth 

draddodiadol.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio nifer o nodweddion i sicrhau bod eich profiad ar 

Zoom gyda ni, yn un diogel a phositif.   

 
 

 

Beth i’w wneud a pheidio â’i wneud o fewn dosbarth Zoom 

• Ceisiwch beidio â siarad ar draws pobl eraill, a chodwch eich llaw pan fydd arnoch eisiau 

siarad 
 

• Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich botwm i ddiffodd eich sain i osgoi tarfu ar y 

dosbarth gyda sŵn cefndirol, fel ffôn yn canu yn eich cartref a pherson arall i’w glywed 

yn ateb 
 

• Ni chaniateir recordio 
 

• Caniateir tynnu lluniau o ddogfennau ar y sgrin i bwrpas dysgu mewn ystafelloedd ar 

wahân, er enghraifft.  Ni chaniateir tynnu llun o bobl yn y dosbarth heb ganiatâd 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kh50kVaIdAY#t=0m3
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Adnoddau Dysgu  
 

www.dysgucymraeg.cymru 

Gwybodaeth ynglŷn â chyrsiau ac adnoddau dysgu Cymraeg. 

 

Geiriaduron ar lein  
 

www.gweiadur.com/ 

Project i greu geiriadur ac adnoddau amlgyfrwng ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg o bob oedran 

a gallu 
 

 

www.geiriaduracademi.org/ 

Geiriadur Saesneg-Cymraeg ar-lein yr Academi Gymreig 
 

http://www.geiriadur.ac.uk/ 

Geiriadur Cymraeg Prifysgol Cymru – y geiriadur hanesyddol safonol Cymraeg 

 

The Welsh-Dictionary App: Language Technologies Unit, Canolfan Bedwyr (bangor.ac.uk) 

Mae'r Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg / Cymraeg Saesneg sy’n caniatáu i chi 

chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg trwy nifer o ffynonellau, gan 

gynnwys CysGair, Y Termiadur Addysg a'r Termiadur Addysg Uwch. 

 

 

Gwybodaeth a newyddion am Gymru  
 

www.bbc.co.uk/cymru/ 

Newyddion a gwybodaeth am Gymru 

 

www.golwg360.com/ 

Papur newyddion cenedlaethol ar-lein 

 

 

http://www.dysgucymraeg.cymru/
http://www.gweiadur.com/
http://www.geiriaduracademi.org/
http://www.geiriadur.ac.uk/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bangor.ac.uk%2Fcanolfanbedwyr%2Fap_geiriaduron.php.en&data=04%7C01%7C%7Ceac09d73af5845b4db2908d8f5011a6f%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637528732370289981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rL7bREj13wnLFs%2FdvBsah38d7Rybqr%2FHBPCU%2BCJHOps%3D&reserved=0
http://www.bbc.co.uk/cymru/
http://www.golwg360.com/
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