
Cylchlythyr Cymraeg 
Aled yn ennill Gwobr 

Mae Aled Morgan, arweinydd DofE 

Ysgol Plasmawr, Caerdydd, wedi ennill 
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cyngor 
Dinas Caerdydd.  Gwobrwywyd Aled am 
ei ymrwymiad gwych i ddarparu’r DofE yn 
Ysgol Plasmawr yn Noswaith Gyflwyno 
DofE blynyddol Dinas Caerdydd, mewn 
Neuadd y Ddinas orlawn.  Mae’r ysgol 
wedi bod yn darparu rhaglenni DofE ers 6 
mlynedd bellach ac ar hyn o bryd mae 
ganddynt 120 o ddisgyblion wedi eu 
cofrestru. O ganlyniad I frwdfrydedd a 
chefnogaeth Aled, enillodd dros 70 o 
ddisgyblion wobrau llawn llynedd.  Nid yw 
Aled yn bwriadu cymryd cam yn ôl eleni 
ac mae yna gynlluniau ar y gweill am 
alldaith i’r Alpau yn yr haf.  

Cyfranogwyr DofE Ysgol Plasmawr a staff o’r 
ysgol Eleri Davies; Enillydd Gwobr 
Gwirfoddolwr y Flwyddyn    Caerdydd, Aled 
Morgan (canol); a Richard White. 
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Cyflwyniad i’r DofE - 
Dydd, Sadwrn 2il 
Ebrill 2011, Parc 
Gwledig Dyffryn Dâr, 

Aberdâr 

Dewch i ymuno gyda ni 
ar ein cwrs Cyflwyniad 
i’r DofE cyfrwng 
Cymraeg nesaf, bydd 
hwn yn eich darparu 
gyda’r holl wybodaeth 
sydd angen arnoch I fod 
yn Arweinydd DofE a 
rhedeg rhaglenni DofE 
mewn canolfan. Mae’r 
cwrs yn addas ar gyfer 
arweinwyr newydd a 
phresennol. Bydd yna 
hefyd gyfleoedd ar y 
cwrs i chwi gaelo blas 
ar rai gweithgareddau 
awyr agored.  Codir tâl 
o £35.00 am y cwrs, 
sydd yn cynnwys 
adnoddau, 
gweithgareddau a 
chinio. Am wybodaeth 
pellach e-bostiwch 
ian.gwilym@dofe.org  
(07974348522) 

Roedd y DofE yng Nghymru hefyd yn 
hapus iawn gweld llwyddiant Aled a’r 
lefelau cyfranogiad yn Ysgol Plasmawr, 
dywedodd Ian Gwilym, Rheolwr 
Gweithrediadau DofE Cymru “Mae’n 
deyrnged mawr i Aled gael ei gydnabod 
am ei holl waith caled yn Ysgol 
Plasmawr, dylem hefyd ddiolch i reolwyr 
yr ysgol am eu hymroddiad i raglen y 
Wobr. Fel sefydliad rydym yn gweithio 
gyda nifer o randdeiliaid allweddol, gan 
gynnwys cefnogaeth gwerthfawr o Fwrdd 
yr Iaith Gymraeg, i hyrwyddo’r DofE yn 
gyfle ar gyfer datblygu cyfleoedd i 
ieuenctid ddefnyddio’r Gymraeg wrth 
gymdeithasu.” 

 

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn 
ennill statws Canolfan 

Cymeradwy DofE 

Mae DofE Cymru yn falch iawn medru 

cyhoeddi bod Gwersyll yr Urdd newydd 
ennill statws Canolfan Weithgareddau 
Cymeradwy, gan gynnig ystod 
ardderchog o hyfforddiant, alldeithiau 
ymarfer ac alldeithiau cymhwysol, wedi 
eu pecynnu a’u teilwra  ar gyfer criwiau 
cyfrwng Cymraeg ac ystod eang o 
grwpiau DofE o Gymru a’r DU.   

Mae nifer fawr o ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn ymweld â’r ganolfan yn 
flynyddol, ac nawr mae yna gyfle i’r 
ieuenctid gynnwys gweithgareddau DofE 
yn y profiadau hyn gan adael gydag 
achrediad ychwanegol o ganlyniad i’w 
hymweliad.  

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnig ystod o 
weithgareddau Preswylio Aur, gyda’r 
Wythnos Antur gyntaf ar Awst 26ain – 
30ain 2011.  

Am fanylion pellach cysylltwch â Hefin 
Peregine ar 01678-541000 neu e-
bostiwch hefin@urdd.org 

Mynydda 

Mae’r llawlyfr 
swyddogol ar gyfer y 
cyrsiau Arweinydd 
Mynyddoedd ac 
Arweinydd Grwpiau 
Cerdded nawr ar gael 
yng Nghymraeg. Mae’n 
gyfle ardderchog i 
ddefnyddio’r Gymraeg 
yng nghyd destun 
amgylchedd yr Ucheldir 
ac yn adnodd gwych ar 
gyfer pob Arweinydd 
Mynyddoedd sydd yn 
gweithio ar fryniau 
Cymru.   Ar gael gan 
www.mltw.org 


