Wyt ti yn gyfranogwr Arian neu Aur rhwng 16-20 mlwydd oed?
Archebwch le ar ein rhaglen arweinyddiaeth yn rhad ac am ddim:

Glan Llyn, Bala, Gwynedd 27-29 Hydref 2018

Beth yw’r rhaglen?
Cwrs wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn Arweinydd DofE.
Hyfforddiant pleserus a rhyngweithiol ar brif egwyddorion arweinyddiaeth.
Profiad ymarferol o arwain timau.
Rhoi’r hyder i chi chwarae rôl arweinyddiaeth weithredol yn eich grŵp DofE lleol, gan helpu eraill

i gwblhau eu gwobrau Efydd DofE.

Beth fydd hyn yn ei olygu?
• Cwrs Cyflwyniad i DofE (1 diwrnod, ymgymryd lleol)
• E-ddysgu ar-lein

Beth fydd y Gost?

• Cwrs preswyl (dau ddiwrnod/dwy noson).
 Lleiafswm o 14 awr o brofiad ymarferol o arwain gyda’ch grw
^p DofE lleol.

Mae’n rhad ac am ddim!

 Bydd rhaid i chi gael eich Arweinydd neu eich Swyddog Datblygu i

gefnogi eich cais a dod yn fentor i chi.

Beth fydda i’n ei gael allan ohoni?
• Sgiliau fydd yn eich helpu i adeiladu eich CV a chael mynediad at
hyfforddiant pellach neu gyflogaeth.
• Profiadau go iawn yn arwain.
• Yr hyder i gyflwyno rhaglenni DofE a chefnogi eraill.

Fodd bynnag, os archebwch
chi le ac yn methu dod ar gwrs
ac heb ein hysbysu o fewn
pythefnos i ddyddiad cychwyn
y cwrs bydd yna gost o £60.
Gan erbyn yr amser hwn
byddwn wedi talu am elfennau
ân ad-daladwy

• Cwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd.
• Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth y DofE (Cymhwyster Lefel 2).
Ceir hefyd gyfleoedd pellach i ennill cymwysterau mewn cymorth cyntaf a Gwobr Arweinydd Alldeithiau ar ol y cwrs preswyl.

Cyswllt
Mae ffurflenni cais a dyddiadau cyrsiau ar gael o'r cyswllt isod neu ar ein gwefan.
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