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Penwythnos o hyfforddi 

a rhwydweithio ar gyfer 

gwirfoddolwyr DofE sy’n 

gweithio gyda grwpiau 

yng Nghymru.

Cofrestrwch eich diddordeb yn awr!
Cliciwch yma i gofrestru: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ExpedfestCymru19

Canolfan Fynydd Genedlaethol 

Plas y Brenin Eryri

1-3 Mawrth 2019

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ExpedfestCymru19
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The Duke of Edinburgh’s Award —

Dewiswch un o’r cyfleoedd hyfforddi anhygoel yn seiliedig ar eich lefel sgiliau gyfredol.

DofE i’r rhai hynny sy’n newydd i alldeithiau:

Wedi ei anelu at wirfoddolwyr newydd, dyma gwrs sgiliau alldaith sylfaenol sy’n cynnwys crefftau 

gwersylla sylfaenol, chwilio'r ffordd a chynllunio alldeithiau, gan gynnwys y cyfle i ennill tystysgrif Cwrs 

Hyfforddiant Goruchwylwyr Alldaith y DofE. 

Cyrsiau Hyfforddiant Mynydd:

• Hyfforddiant i Arweinwyr Iseldir

• Asesiad i Arweinwyr Iseldir

• Sgiliau Alldaith 

Mae gan bob cwrs Hyfforddiant Mynydd ragofynion. Edrychwch ar y wefan i sicrhau eich bod yn dewis 

y cwrs Hyfforddiant Mynydd addas i chi. Cofrestrwch a thalwch unrhyw ffi gofrestru i Hyfforddiant 

Mynydd cyn y cwrs. (www.mountain-training.org). 

Siaradwch â’ch Swyddog Gweithrediadau Cymru DofE am ragor o wybodaeth. 

Mae Gwobr Dug Caeredin yn Elusen Gofrestredig Rhif: 1072490, ac yn yr Alban Rhif: SC038254, a Chorfforaeth Siarter Frenhinol Rhif: RC000806. DofE.org 19/10/18

Diolch i gefnogaeth hael ein partneriaid, y gost ar gyfer gwirfoddolwyr DofE sy’n gweithio gyda 

grwpiau yng Nghymru yw £100 y pen. Dyma werth eithriadol am ddwy noson o lety, prydau a 

hyfforddiant. 

Mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu ffi gofrestru gyda Mountain Training yn dibynnu ar y cwrs yr 

ydych yn ei ddewis. Pawb i gyrraedd erbyn 6pm ar 1 Mawrth am swper a gadael oddeutu 5pm ar 3 

Mawrth.

I gofrestru eich diddordeb ewch i https://www.surveymonkey.co.uk/r/ExpedfestCymru19

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â wales@DofE.org neu ffoniwch 01874 623086.

Opsiynau hyfforddiant

Cofrestrwch eich diddordeb yn awr!

Mae Expedfest yn gyfle gwych i gynyddu eich sgiliau alldaith. 

Cewch gyfle i ddod ynghyd â gwirfoddolwyr a staff DofE o bob 

cwr o Gymru a chael ysbrydoliaeth i’w rhoi i’ch grwpiau DofE.

Cewch gymryd rhan mewn hyfforddiant neu asesiad a fydd yn 

eich helpu i ennill cymwysterau er mwyn cefnogi pobl ifanc i 

gyflawni eu potensial llawn yn yr awyr agored!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ExpedfestCymru19

