Cliciwch ar god y cwrs i ymrestru

Cyrsiau Hyfedredd
Proficiency Courses
Bydd y cyrsiau hyn, sy’n addas ar gyfer
dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf,
yn cael eu teilwra i anghenion y dosbarth.
Y nod yw datblygu sgiliau presennol y
myfyrwyr ymhellach a’u helpu i fagu hyder.

Pob Cwrs
All Courses

£90

Mae’r holl gyrsiau nawr ar-lein
All courses are now online

These courses, which are suitable for
fluent learners and first language Welsh
speakers will be tailored to meet the needs
of the class. The general aim is to develop
students’ current skills and help build
confidence.

Cyrsiau Dal Ati
Dyma’r cwrs ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cyrsiau Uwch a sydd eisiau parhau i wella a defnyddio eu
Cymraeg drwy sgwrsio, darllen a thrafod.
Diwrnod

Amser

Dyddiad
Dechrau

Dyddiad
Gorffen

Wythnosau

Oriau

Cod

Llun | Monday

10:00 - 12:00

14/09/2020

07/06/2021

30

60

DAH01B01

Llun | Monday

18:00 - 20:00

14/09/2020

07/06/2021

30

60

DAH01B02

Gloywi Iaith
Dyma’r cwrs ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau,
naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig.
Diwrnod
Mawrth | Tuesday

Amser
17:30 - 19:30

Dyddiad
Dechrau

Dyddiad
Gorffen

Wythnosau

Oriau

Cod

15/09/20

25/05/21

30

60

GLH01B01

Gwella’ch Cymraeg
Ydych chi’n siaradwr Cymraeg aeth i ysgol gyfun Gymraeg a dych chi eisiau cynyddu eich
hyder i ddefnyddio’r Gymraeg?
Nid yw’r cwrs yma’n addas ar gyfer y rheiny sydd wedi dysgu drwy’r system Cymraeg i Oedolion.
Diwrnod

Amser

Dyddiad
Dechrau

Dyddiad
Gorffen

Wythnosau

Oriau

Cod

Iau | Thursday

18:30 - 20:30

17/09/20

27/05/21

30

60

GLH01B02
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Oherwydd COVID-19 bydd y cwrs yn cael ei
gynnig ar-lein. Bydd dysgwyr yn ymuno ag
ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan
arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan:
dysgucymraeg.cymru/prifysgol-caerdydd
For further information, please go to the website:
learnwelsh.cymru/cardiff-university

Due to COVID-19, all courses will be offered as an
online experience allowing learners to join a
tutor-led virtual classroom via Zoom.

Mae croeso mawr i chi gysylltu â ni ar:
You’re very welcome to contact us on:
029 2087 4710
info@learnwelsh.co.uk

Croeso
Welcome
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