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Bonjour! Hola! Hallo! 

Croeso’n ôl i’r flwd-

dyn academaidd 

newydd! 

Mae’r cylchlythyr 

hwn yn cynnwys y 

newyddion diwed-

daraf gan Lwybrau  

Cymru. Rydym yn 

gobeithio gweithio 

gyda chi yn 2017/18. 

 Cystadleuaeth Silafu 2017-2018 

Mae Cystadleuaeth Spelling Bee y flwyddyn academaidd hon 

bellach ar agor yn swyddogol ar gyfer cofrestru. I gofrestru eich 

ysgol chi, ewch i wefan Llwybrau Cymru drwy’r ddolen ganlynol: 

http://routesintolanguagescymru.co.uk/posts/spelling-bee/ Os 

dyma’r tro cyntaf i’ch ysgol gystadlu, gallwch hefyd gael pecyn 

athrawon ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan y Spelling 

Bee: https://spellingbeecymru.co.uk Bydd y rownd derfynol eleni 

ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Gorffennaf.  

Rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad gwych arall!  

 

  

 
Hyfforddiant SLA 

 

Bydd hyfforddiant i lysgenhadon ieithoedd yng Nghaerdydd a 

Bangor ddechrau mis Tachwedd.  

Rydym yn ffodus iawn fod gennym fyfyrwyr sy’n dychwelyd o’u 

blwyddyn dramor a fydd yn gweithio i Llwybrau Cymru eto yn eu 

blwyddyn astudio olaf.  

I gael sgyrsiau Gyrfaoedd neu gefnogaeth gan Lysgennad, 

cysylltwch â ni ar ein gwefan yma. Sylwer: Ni fydd Llysgenhadon 

ar gael yn ystod wythnosau darllen neu gyfnodau arholiadau.  

Gweler "Dyddiadau Defnyddiol" ar ddiwedd y cylchlythyr  

 

 

 
Hyfforddiant CLA  

 

Eleni, byddwn yn hyfforddi carfan o Lysgenhadon Iaith Colegol o’r 

13 coleg Addysg Uwch ledled Cymru.  

Bydd hyn yn ein galluogi i gyrraedd ardal ehangach Cymru, gan 

gefnogi ysgolion yn ardaloedd mwy gwledig ein gwlad.  

 

 
Hyfforddiant PLA  

 

Bydd Llwybrau Cymru yn gweithio'n agos gyda'r consortia 

addysgol i ddarparu diwrnodau hyfforddi PLA. Mae’r dyddiadau 

eto i’w cadarnhau. 

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am 

newyddion yn y dyfodol   

 

 

Gwobr PLA 

Mae enwebiadau am wobr tîm PLA ar gyfer 2016/17 wedi eu 

derbyn. Bydd panel annibynnol o feirniaid yn penderfynu ar y tîm 

buddugol. Cyhoeddir yr enillwyr yn fuan. Pob lwc i bawb!  

 

 

http://routesintolanguagescymru.co.uk/posts/spelling-bee/
https://spellingbeecymru.co.uk
http://routesintolanguagescymru.co.uk/student-ambassadors-2/request-a-careers-talk/?lang=cy


 

 

Dosbarthiadau 

Bydd dosbarthiadau meistr ar gyfer Lefel A Ffilm a Llenyddiaeth 

yn cael eu cynnig eto eleni mewn sawl lleoliad ar draws Cymru. 

Cyflwynir y dosbarthiadau meistr gan y Academia neu arbenig-

wyr. 

Byddwn yn cyhoeddi’r amserlen cyn gynted a phosibl.  

Gellir archebu ar-lein yma unwaith y byddant wedi'u rhestru.  

 

LingoMap 

Mae Llwybrau Lloegr wedi dangos llawer o ddiddordeb yn y mod-

el ac felly rydym yn bwriadu treialu nifer fach o fyfyrwyr 

ychwanegol ar y safle. Rydym hefyd yn gobeithio datblygu Lingo-

Map fel safle annibynnol yn ystod 2017/18. Byddai unrhyw ad-

borth adeiladol neu awgrymiadau ar gyfer datblygiad yn cael ei 

werthfawrogi’n fawr.  

 

 

 

 
Cyfryngau cymdeithasol   

 

Mae gennym bellach gyfrif LinkedIn, sy’n wasanaeth rhwydwei-

thio cymdeithasol â busnes fel nod iddo. Cysylltwch â’n cyfrif er 

mwyn rhwydweithio o fewn y gymuned ieithyddol.  

 

 

 

 

 
Newyddion Staff   

 

Hoffem gyflwyno i chi Rachel Beaney sydd newydd ei phenodi’n 

aelod o staff gyda Llwybrau Cymru. Mae Rachel wedi ei phe-

nodi’n Gynorthwy-ydd Gweinyddol ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Croeso i’r tîm, Rachel!  

 

 

 

 

 

Dyddiadau Defnyddiol  
  
 
 

Dyma rai dyddiadau defnyddiol ar gyfer eich dyddiadur: 
 
 
 

 
 
 

 Medi: Lansiad y Spelling Bee 

 Hydref: Cyhoeddi gwobr tîm PLA 

 Tachwedd: Hyfforddiant SLA, Hyfforddiant CLA 

 Ionawr: Dosbarthiadau Meistr Ffilm, Llenyddiaeth & 

Diwylliannol, Cyfnod Arholiad y Brifysgol 15.01-26.01 (nid 

fydd y SLAs ar gael) 

 Chwefror: Dosbarthiadau Meistr Ffilm, Llenyddiaeth & 

Diwylliannol, Hyfforddiant PLA (ERW) 

 Gorffennaf: Rownd Derfynol Genedaethol y Spelling 

Bee, Prifysgol Abertawe 

http://routesintolanguagescymru.co.uk/events/?lang=cy

