
Rydym yn gobeithio eich bod wedi cael gwyliau haf hyfryd, a’ch bod chi’n edrych 
ymlaen at yr hyn sydd gan y tymor newydd i’w gynnig! Yn y cylchlythyr hwn, cewch 
wybodaeth ynghylch newyddion a digwyddiadau DofE Cymru ar hyn o bryd, a 
chyfleoedd i gael hyfforddiant a chyllid.

Croeso i rifyn mis Medi o’ch 
Cylchlythyr DofE Cymru!

Mae’r cyfleoedd rydych chi’n eu cynnig i bobl ifanc i 
gwblhau eu DofE yn werthfawr tu hwnt, ac ni allaf ddiolch 
digon i chi am barhau i ddarparu’r DofE yn eich canolfan 
gan gofio fod pethau wedi bod mor heriol i bawb.

Mae pob un ohonom yn ymwybodol o’r effaith drom 
mae’r pandemig wedi’i gael ar y genhedlaeth hon, ac 
maen nhw wedi bod angen eich cymorth drwy gydol y 
daith. Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cafodd 
10,240 o bobl ifanc gyfle i ddechrau cwblhau Gwobr DofE 
- mae hynny’n 90% o gyfanswm y bobl ifanc yn 2019/20, ac 
mae’r cyfan o’ch herwydd chi. 

Mae’n hollbwysig i ni barhau i gynnig yr holl gyfleoedd 
y mae pobl ifanc eu hangen ac yn eu haeddu iddynt, fel 
eu bod nhw’n gallu ffynnu unwaith eto a llwyddo hyd 
eithaf eu gallu. Go brin eich bod chi fy angen i i’ch atgoffa 
fod cwblhau Gwobr DofE yn helpu pobl ifanc i feithrin 
cred gydol oes yn eu hunain, eu cefnogi i fynd i’r afael â’u 
heriau personol, cael blas ar yr hyn sy’n mynd â’u bryd, a 
chanfod doniau newydd. 

Nodyn gan Gyfarwyddwr DofE Cymru, Steph Price
Rhwng cloriau’r cylchlythyr hwn, cewch ddysgu mwy 
am dîm DofE Cymru. Maen nhw’n eithriadol o frwd 
dros sicrhau eich bod chi’n cael y cymorth, y cyfarpar, yr 
ysbrydoliaeth a’r anogaeth gorau posibl i barhau i wneud 
gwahaniaeth ym mywydau pobl ifanc.

Yn ystod fy nghyfnod o 17 mlynedd fel Cyfarwyddwr 
y DofE yng Nghymru, rwyf wedi gweld nifer o 
ddatblygiadau, ond mae dau beth wedi aros yr un fath - 
ymrwymiad a phenderfynoldeb ein harweinwyr DofE, a’r 
effaith gadarnhaol mae cymryd rhan yn y cynllun yn ei 
gael ar bobl ifanc.

Gallwn ddysgu, a gwneud pethau’n well bob amser, ac 
rydym yn croesawu’ch adborth. Felly, os oes gennych 
rywbeth i’w rannu, neu os hoffech ddiolch i rywun yn 
arbennig, dilynwch y ddolen isod i ddweud eich dweud

        Cliciwch yma          

Steph
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NYH8ckxNqU-J3xZCwUQHOrcReZrS1fdHguL5CBGmkKVUOVpUMUJVQzc5VFNRRERZOEhRV0gxN040Wi4u


Mae’n ofid gennym ddweud ein bod ni’n ffarwelio â dau aelod o’n tîm. Y cyntaf yw Bev, sy’n 
symud i dîm trwyddedu a Grantiau DofE y DU, a’r ail yw Lucy, sy’n symud i dîm Cyfathrebu DofE 
y DU. Er hyn, dymunwn bob llwyddiant iddynt. Pob lwc i’r ddwy ohonoch!

Pob 
Lwc!  
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Croeso i Dîm DofE Cymru! 

Bydd nifer ohonoch eisoes wedi cysylltu â’ch swyddog 
gweithrediadau lleol, ond efallai nad oeddech yn 
gwybod mai tîm o un ar ddeg ydyn ni, a rhyngom mae 
gennym dros 150 mlynedd o brofiad gyda’r DofE! Mae 
pob un ohonom yn anelu at yr un targed, sef cefnogi 
ein rhwydwaith o arweinwyr a rheolwyr, a rhoi mwy o 
gyfleoedd i bobl ifanc brofi eu taith eu hunain gyda’r DofE.

Roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol i’ch 
cyflwyno chi i rai o aelodau tîm Cymru y bydd llawer 
ohonoch eisoes wedi’u gweld mewn digwyddiadau, 
wedi siarad â nhw dros y ffôn, neu wedi derbyn e-bost 
ganddynt o’r blaen.

Mae ein tîm Cymorth Busnes wrth wraidd gwaith 
DofE Cymru, a chaiff ei reoli gan Cath Jeffreys, ein 
Rheolwr Cymorth Busnes, a’i gefnogi gan Rhian 
McDonough, sef ein Cynorthwydd Cymorth Busnes. 
Maen nhw bob amser ar gael i ateb y galwadau a’r 
e-byst a dderbyniwn gennych chi, a chynnig cymorth, 
cyngor ac arweiniad i’r unigolyn perthnasol. Mae’r 
tîm Cymorth Busnes hefyd yn gofalu am ein prif 
swyddogaethau, gan gynnwys gwaith trwyddedu 
gweinyddol, ariannu, a thaliadau, yn ogystal â 
thasgau allweddol eraill, megis sicrhau bod pawb mor 
effeithlon â phosibl.  

Mae gennym dîm o Swyddogion Gweithrediadau maes 
sy’n cefnogi ein sefydliadau trwyddedig yn uniongyrchol, 
a chaiff ei reoli gan Hannah Morgan, Rheolwr 
Gweithrediadau. Mae pob swyddog gweithrediadau’n 

ymdrin â phortffolio o awdurdodau lleol. Os na wyddoch 
yn iawn pwy yw eich swyddogion gweithrediadau lleol, 
gweler y manylion isod:

• Kat Long | yn gofalu am Ogledd Cymru a Gogledd Powys.

 Kat.Long@DofE.org

• Jess Rumble | yn gofalu am Gaerdydd, Rhondda Cynon 
Taf a’r colegau Addysg Bellach.

 Jessica.Rumble@DofE.org 

• Scott Holcombe | yn gofalu am Abertawe, Castell-nedd 
Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

 Scott.Holcombe@DofE.org

• Mel Johnson | Yn gofalu am Sir Fynwy, Casnewydd, 
Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Merthyr Tudful.

 Mel.Johnson@dofe.org 

• Gemma Watts | Aelod newydd o’r tîm sy’n gofalu am 
Dde Powys, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â’n 
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol

Gemma.Watts@DofE.org 

Mae Susan Wildee, Swyddog Cymorth 
Gweithrediadau’n cefnogi ac yn cynnal llawer o waith 
y tîm gan ddarparu data a rheoli prosiectau gan 
gynnwys ein ExpedFest.

Yn olaf, Ian Gwilym yw ein Huwch Reolwr Cysylltiadau 
- yn syml, os ydych erioed wedi derbyn unrhyw 
gymorth ariannol gennym am eich gwaith, gallwch 
fod yn sicr mai dawn Ian i lunio cynigion a meithrin 
cysylltiadau cadarnhaol gyda’n holl gefnogwyr oedd 
yn gyfrifol am hynny.

Croeso 
cynnes dan 
Dîm Cymru
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Chris (16), oedd un o’r disgyblion cyntaf i gofrestru 
ar gyfer y Wobr Efydd ar ôl i Ysgol Bryn Alyn ddod 
yn Ganolfan Drwyddedig y DofE. Ac yntau eisoes â 
diddordeb mewn gwaith coed a saernïaeth, aeth ati i 
ddatblygu hyn ymhellach, a defnyddio gwaith coed ar 
gyfer adrannau Sgiliau’r wobr Efydd ac Arian. 

Pan gawsant gyfle i gwblhau eu Halltaith mewn canŵ 
agored, sylweddolodd dîm DofE Ysgol Bryn Alyn y 
byddai’n gyfle i Chris ymgymryd â her ychwanegol, a 
chreu ei rwyf canŵ ei hun ar gyfer yr Alltaith. Ar ôl taro 
golwg manwl ar nifer o rwyfau masnachol a oedd ar gael, 
a nodi eu mesuriadau, aeth Chris ati i greu ei rwyf ei hun. 

Ar ôl ei gorffen, roedd y rhwyf yn arddangos dawn  
Chris i’r eithaf, ac roedd rhwyfwyr profiadol yn awyddus 
i’w defnyddio! 

Cwblhaodd Chris ei Allteithiau Efydd ac Arian gan 
ddefnyddio’i rwyf, ac mae newydd gofrestru ar gyfer ei 
Wobr Aur, lle bydd yn cael cyfle i’w defnyddio unwaith 
eto. Llongyfarchiadau i ti Chris am dy waith arbennig, a 
phob hwyl ar dy anturiaethau gyda’r rhwyf yn y dyfodol!

Sut all eich gwobr 
Sgiliau DofE gefnogi’ch 
Alltaith
Dyma Chris o Ysgol Bryn Alyn 

‘Mae’r DofE ar gyfer pawb’ oedd y brif neges roedd 
Dave Sommerville, Swyddog Datblygu, eisiau ei hategu 
yn ystod ei ymddangosiad ar y teledu. 

Cafodd nifer o bobl ifanc o Ysgol Portfield, Hwlffordd, y 
cyfle i rannu eu profiadau â’r DofE ar BBC Countryfile. 

Yn y bennod, gweler y grŵp allan yn y gymuned yn 
cwblhau eu tasgau gwirfoddol. I wneud hyn, aeth y 
grŵp ati i glirio perthlys a oedd yn orlawn o goed Ynn 
wedi marw, er mwyn gwneud lle i blannu hadau coed 
ifanc newydd. Roedd yr her yn ‘antur newydd’ a oedd 
yn addysgu sgiliau gweithio mewn tîm a gwytnwch i’r 
bobl ifanc. 

Dywedodd Clare Sommerville, rheolwr y DofE, eu bod 
‘nhw’n dal i wneud yr un wobr â phawb arall...a dyna 
beth rwy’n ei garu am y DofE. Rydych yn cael creu 
cyswllt dwfn â nhw, ac am eich bod chi mor falch 
ohonynt, mae’r cyfan yn emosiynol iawn.’ 

Daeth Ruth Marvel, Prif Swyddog Gweithredol Gwobr 
Dug Caeredin, i gadw cwmni i’r grŵp, a dywedodd fod y 
bobl ifanc yn ‘tyfu, yn datblygu ac yn ffynnu o ganlyniad 
i’r profiadau maen nhw wedi’u cael drwy’r wobr’. 

Gellir gwylio’r bennod ar BBC iPlayer         yma 

DofE Sir Benfro’n 
ymddangos ar 
BBC Countryfile  

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m00164d3/countryfile-pembrokeshire?page=1
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Mae ein rhaglen Llysgenhadon Ifanc DofE Cymru – y 
Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol gynt – yn gyfle i bobl ifanc 
fynd gam ymhellach gyda’u Gwobr DofE. Nid oes rhaid iddynt 
fod yn feistr llywio, yn bencampwr chwaraeon nac yn arwr 
gwirfoddoli lleol, dim ond eu bod yn barod i rannu eu stori ac 
ysbrydoli eraill.

Rydym yn chwilio am bobl ifanc sy’n...

- 16-25 oed

- Byw yng Nghymru

- Wedi cwblhau o leiaf un lefel o’u Gwobr DofE neu’n dod i 
ddiwedd eu gwobr Aur

- Wedi cael profiad cadarnhaol o Wobr DofE ac yn awyddus i 
rannu eu profiadau gydag eraill

Ewch i dofe.org/join-us i gael rhagor o wybodaeth ynghylch 
y rhaglen, gan gynnwys sut i gyflwyno ffurflen mynegi 
diddordeb, neu i enwebu unigolyn ifanc. Rhaid cyflwyno cais 
erbyn hanner nos, dydd Sul 9 Hydref. 

Peidiwch ag anghofio! Rydym yn 
awyddus i ragor o Lysgenhadon 
Ifanc ymuno â’n tîm yng 
Nghymru – i gynrychioli’r DofE 
mewn digwyddiadau, helpu 
i wneud penderfyniadau a 
hyrwyddo’r DofE ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Llysgenhadon Ifanc 

DofE Cymru Cylchlythyr 

Medi 2022

yma

https://www.dofe.org/notice-boards/wales/cymru-youth-ambassadors/
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Gwyddom fod nifer ohonoch eisoes wedi gallu 
defnyddio elfennau hyblyg yr adran allteithiau i 
ddechrau cwblhau eich allteithiau eto - os nad ydych 
yn gwybod sut mae’r rhain yn berthnasol, siaradwch â 
swyddog gweithrediadau neu dilynwch y ddolen hon.

Roedd y cefn gwlad yn eithriadol o ddistaw am 12 mis 
cyntaf y pandemig, ond mae’r cymunedau hyn wedi 
gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr, ac yn 
anffodus, nid yw pob un o’r rhain wedi ymddwyn mor 
gyfrifol ag y dylent. 

Treuliwch fwy o amser yn siarad â’ch grŵp am y cod 
cefn gwlad yn drylwyr, a’u hannog nhw i feddwl am yr 
effaith y gallai eu gweithredoedd, boed yn ddamweiniol 
neu’n fwriadol, ei chael ar fywyd gwyllt, cymunedau 
lleol, ffermwyr a’u da byw. 

Fel arfer, mae ffermwyr a thirfeddianwyr eraill yn falch 
o weld pobl ifanc yn mwynhau’r cefn gwlad. Os ydych 
yn gwybod fod y llwybrau rydych chi wedi’u dewis 
am eu harwain nhw drwy lawer o dir amaethyddol, 
byddai rhoi caniad cyflym i hysbysu’r ffermwr ymlaen 
llaw yn ddefnyddiol iawn. Gall rhannu eich cynlluniau 
fod yn ddefnyddiol iawn. Os yw’r ffermwr yn bwriadu 
gwneud gwaith penodol megis cynaeafu neu symud 
da byw, gallwch drafod pa gyngor ychwanegol fyddai’n 
ddefnyddiol i’ch grwpiau.

Ardal waith yw cefn gwlad, ac mae trefnu alltaith yn 
gyfle gwych i helpu pobl ifanc i werthfawrogi a deall 
hyn wrth iddynt ddatblygu’n oedolion a fydd, gyda 
gobaith, eisiau parhau i fwynhau’r awyr agored.

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru gyngor gwych ar ei 
wefan yma ac mae gan Ramblers Cymru gyngor da am 
gerdded yn agos at dda byw ar gael yma.

Mae ein hawdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol hefyd 
wedi bod yn mynd i’r afael â’r llwyth gwaith sydd angen 
ei wneud i gynnal y rhwydwaith o lwybrau traed. Felly, 
mae’n bwysicach nag erioed i chi gymryd yr amser i asesu 
risgiau sydd ynghlwm â’ch llwybrau, a gallwch ddysgu 
mwy am faterion mynediad a chael rhagor o gyngor 
gan dimau cefn gwlad yr awdurdod lleol neu’r parc 
cenedlaethol ar gyfer yr ardal y byddwch yn ymweld â hi. 

Os byddwch yn dod ar draws llwybr sydd wedi’i rwystro 
neu wedi gordyfu, mae’n beth da bwydo hyn yn ôl 
i’r sefydliad priodol er mwyn gallu cynnal adolygiad. 
Unwaith eto, mae gan Ramblers Website wybodaeth 
ddefnyddiol ynghylch hyn. https://www.ramblers.
org.uk/advice/pathwatch-report-path-features-and-
problems.aspx

Edrychwn ymlaen at glywed am yr holl allteithiau 
llwyddiannus sy’n cael eu cynnal, felly cofiwch ein 
tagio ni os ydych yn rhannu straeon ar Twitter gan 
ddefnyddio @DofEWales.
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Camu yn Ol i’r awyr 

agored

https://www.dofe.org/dofewithadifference/expedition-flexibilities
https://www.dofe.org/dofewithadifference/expedition-flexibilities
https://www.ramblers.org.uk/advice/safety/walking-near-livestock.aspx
https://www.ramblers.org.uk/advice/pathwatch-report-path-features-and-problems.aspx
https://www.ramblers.org.uk/advice/pathwatch-report-path-features-and-problems.aspx
https://www.ramblers.org.uk/advice/pathwatch-report-path-features-and-problems.aspx
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ExpedFest yw ein digwyddiad hyfforddi blynyddol lle 
mae arweinwyr o bob cwrs o Gymru’n dod i ddysgu 
sgiliau awyr agored / allteithio newydd (os ydych newydd 
ymuno â’r DofE) neu roi cynnig ar y cwrs Asesu/Hyfforddi 
Arweinwyr Iseldir. Rydym wedi’n lleoli ym Mhlas-y-Brenin, 
Canolfan Fynydd Genedlaethol sydd yng nghanol parc 
cenedlaethol Eryri. Mae bwyd, llety ac addysg i gyd 
wedi’u cynnwys yn y gost, sy’n derbyn cymhorthdal 
arbennig oherwydd ein cefnogwyr ariannol. 

Mae ExpedFest hefyd yn gyfle arbennig i gwrdd ag 
arweinwyr eraill y DofE o bob cwr o Gymru ger y bar 
sydd ar y safle, bob nos, ac i rannu syniadau gyda nhw. 

Dyddiad i’r dyddiadur!

Cyrraedd - dydd Gwener 17 Chwefror (Ar ôl 5pm)

Diwrnod 1 - dydd Sadwrn 18 Chwefror  

Day 2 – Sunday 19th February  
Diwrnod 2 - dydd Sul 19 Chwefror 
(Yn gorffen oddeutu 4:30/5.00pm)

Derbynnir archebion ar sail y cyntaf i’r felin. Anfonir 
rhagor o fanylion yn nes at ddiwedd mis Medi. Os ydych 
yn awyddus i’ch aelodau tîm gymryd rhan yn ExpedFest, 
ewch i gael sgwrs gyda’ch swyddog gweithrediadau 
HEDDIW, er mwyn bod ar y blaen. Ar ôl hysbysebu’r 
digwyddiad, mae lleoedd y llenwi’n sydyn iawn!

Ar ôl tair blynedd o seibiant, braf 
yw cael cyhoeddi bod ExpedFest 
yn cael ei gynnal unwaith eto! 

Efallai eich bod wedi sylweddoli fod mapio eDofE wedi newid ychydig 
dros y misoedd diwethaf. Roedd mapio eDofE fel ag yr oedd wedi dyddio, 
ac nid oedd bellach yn cael ei gefnogi’n llawn fel cynnyrch oherwydd y 
datblygiadau mewn meddalwedd mapio. 

Rydym bellach yn cynnig integreiddiad mapio am ddim gyda eDofE, sy’n 
defnyddio llwyfan mapio sylfaenol Ordnance Surveys.

Mae cyfarwyddiadau ‘cam wrth gam’ ynghylch sut i ddefnyddio’r 
system newydd ar gael yma. Fodd bynnag, os oes angen hyfforddiant 
neu gymorth pellach arnoch ynghylch mapio eDofE, gallwch gysylltu 
â’ch swyddog gweithrediadau fydd yn barod i’ch helpu chi, neu’ch tîm, i 
ddefnyddio’r system mapio newydd hon. 

Mapio 
Newidiadau 
eDofE 
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https://help.edofe.org/hc/en-gb/articles/115000571085-eDofE-Mapping-User-Guide-incl-NI


Rydym yn croesawu’ch safbwyntiau ynghylch Tystysgrif Cyflawniad DofE, a thystysgrifau 
adrannol.  Isod, gweler ddolen at arolwg byr (ni chymerir mwy na 5 munud), a’i nod yw 
dysgu mwy am y ffordd rydych chi’n defnyddio ac yn gwerthfawrogi tystysgrifau sy’n 
ychwanegol at y Wobr DofE llawn. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i bennu sut rydym yn 
cydnabod cyflawniadau cyfranogwyr yn y dyfodol.

https://forms.office.com/r/cePeQSf9Yx

Hoffem hefyd glywed safbwyntiau eich cyfranogwyr. Gofynnwch iddynt gwblhau’r arolwg 
ar eDofE, neu rhannwch y ddolen hon gyda nhw:  https://forms.office.com/r/bKjXsHKD3V.

Diolch am eich cymorth!

Cydnabod 
Llwyddiant  
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Mae’n dda o beth ymarfer mewngofnodi i gyfrifon 
eDofE gyda’ch pobl ifanc cyn gynted â phosibl. Rydym 
wedi gosod her i ni ein hunain i’ch helpu chi i wneud 
hyn cyn pen 30 diwrnod o gofrestru cyfrifon y bobl 
ifanc dan sylw:

Pam mae hyn mor bwysig?

• Nid yw’r bobl ifanc yn derbyn pecyn croeso nes eu 
bod nhw wedi mewngofnodi i eDofE, sy’n golygu 
eu bod nhw’n methu llawer o wybodaeth ac 
ysbrydoliaeth i’w hysgogi nhw

• Mae’r pecyn croeso hefyd yn cynnwys llawer o 
wybodaeth i rieni a all eu helpu nhw i ddeall pa 
gymorth allant ei gynnig i helpu unigolyn ifanc i 
lwyddo i’r eithaf. 

• Mae’n cynnwys y cardiau asesydd y gallant eu 
defnyddio ar ôl iddynt gwblhau adran.

• Mae’n cynnwys eu cerdyn disgownt DofE, ac mae 
modd ei ddefnyddio i brynu offer personol yn barod 
i ymgymryd â hyfforddiant ac i fynd ar allteithiau 

• Drwy annog eich cyfranogwyr i fewngofnodi, 
rydych yn gallu olrhain eu cynnydd yn well, a 
sicrhau eu bod nhw wedi gwneud dewisiadau 
priodol ar gyfer eu hadrannau gwahanol.

Bydd eich Swyddog Gweithrediadau’n fwy na pharod 
i ddod atoch chi i egluro’r ffyrdd gorau i gefnogi ac 
i ysgogi’ch pobl ifanc i fewngofnodi. Cofiwch, gall 
cyfranogwyr fewngofnodi gan ddefnyddio ap,  
neu’r wefan. 

Mynnwch fod eich Cyfranogwyr yn Mewngofnodi 

Cyfleoedd Cyllido  
Mae sawl cyfle cyllido ar gael ar gyfer canolfannau DofE i gefnogi pobl ifanc sydd ar yr ymylon yng Nghymru. 
Os ydych chi’n cynrychioli un o’r canolfannau hyn, siaradwch â’ch swyddog gweithrediadau i weld a ydych chi’n 
gymwys i gael arian. Fel arfer, gallwn helpu gyda chostau hyfforddi staff, costau citiau a chyfarpar, ac rydym bob 
amser yn awyddus i glywed eich syniadau ynghylch prosiectau a ariennir i ddatblygu’r DofE yn eich sefydliad. 

Gweler hefyd y cyfleoedd cyllido isod sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc.

Youth Cymru | Y Gronfa Ysbrydoli
A oes gennych chi, neu’r bobl ifanc rydych yn 
gweithio â nhw, syniad ar gyfer digwyddiad 
cymunedol? Os felly, mae gan Youth Cymru gyfle 
gwych ar eich cyfer o’r enw Ysbrydoli 2022. Y 
bobl ifanc a ddylai arwain y prosiect, a dylai pob 
prosiect ganolbwyntio ar bobl ifanc yn dylunio 
gweithgareddau cadarnhaol ar gyfer eu cymunedau 
eu hunain, yn cau’r bwlch rhwng gwahaniaethau 
cymunedol, a rhoi llais i bobl ifanc i ddathlu 

The Cam and Bear Fund for Adventure
O fewn eich grŵp, a oes gennych chi bobl ifanc sy’n 
cael trafferth i ddechrau neu gwblhau eu Gwobr Dug 
Caeredin oherwydd heriau ariannol? A fyddai grant hyd 
at £500 yn ddefnyddiol?

Efallai bod modd i’r bobl ifanc hynny dderbyn cymorth 
gan The Cam and Bear Fund for Adventure. 

Sefydlwyd y gronfa er cof am y diweddar Andrew Foster, 
a’r bwriad yw rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sydd dan 
anfantais, neu sydd ar yr ymylon, i brofi’r gweithgareddau 
awyr agored roedd yntau’n eu mwynhau, a’u helpu nhw 
i dyfu ac i ddatblygu wrth ddysgu am bwysigrwydd 
diogelu ein hamgylchedd awyr agored.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NYH8ckxNqU-J3xZCwUQHOqd3h1lqHfFNqLUdcaCh60lUQ0FCWFZHUVY4VzdSNlRIOTIzMVNTWU5YVi4u&web=1&wdLOR=c4C580619-E5EE-8447-9528-598E2499625B
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NYH8ckxNqU-J3xZCwUQHOqd3h1lqHfFNqLUdcaCh60lUMU5DVFFaVkFVMlUxMDhSRkxCT1ZDMUZZMC4u&web=1&wdLOR=cAB858191-AD98-954B-BB2A-1479006B8FC6
https://youthcymru.org.uk/inspire2022/
https://www.camandbearfund.com/
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Byddwn yn cynnal rhagor o sesiynau gwybodaeth ar-lein i rieni a gofalwyr 
cyfranogwyr DofE eto y tymor hwn. Os nad ydych yn gyfarwydd â’r 
sesiynau hyn, eu pwrpas yw helpu rhieni a gofalwyr i ddeall mwy am y DofE 
a sut y gallant gefnogi’r bobl ifanc dan eu gofal gyda’u rhaglenni DofE yn y 
ffordd orau bosibl. Mae’r sesiynau’n targedu rhieni a gofalwyr y bobl ifanc 
hynny sy’n dechrau - neu’n ystyried dechrau - Gwobr DofE. 

Mae sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg (11 Hydref) a sesiwn drwy gyfrwng y 
Gymraeg (12 Hydref) ar gael i rieni a gofalwyr. Cynhelir pob sesiwn ar Teams 
Live - nid oes rhaid archebu ymlaen llaw. 

Wedi’i atodi mae taflen y gallwch ei rhannu â’r rhieni a’r gofalwyr 
perthnasol. Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt am y 
sesiynau, yn cynnwys y dolenni i ymuno â’r sesiwn maen nhw’n ei dewis.

Mae nawr yn amser gwych i feddwl am eich tîm DofE a 
pha hyfforddiant ychwanegol yr hoffent roi cynnig arno. 
Efallai y byddwch hefyd angen ystyried a fyddwch chi 
angen recriwtio aelodau staff newydd i helpu yn ystod y 
flwyddyn hon, ac mae bob amser yn syniad da chwilio am 
bobl all ychwanegu sgiliau a syniadau newydd i’ch tîm. 

Rydym bob amser yn hapus i helpu gyda recriwtio 
Arweinwyr DofE newydd a gwirfoddolwyr eraill. Gall 
hyn amrywio o hyfforddiant un i un gyda swyddog 
gweithrediadau ar eDofE, i’n cyrsiau Hyfforddiant 
DofE, neu helpu i hwyluso asesiadau a hyfforddiant 
Corff Llywodraethu Cenedlaethol fel Cymorth Cyntaf, 
a chymwysterau Hyfforddiant Mynydd. Cysylltwch 
i drafod eich anghenion hyfforddiant personol, ac 
anghenion hyfforddiant eich timau, gyda’ch swyddog 
gweithrediadau.

Hyfforddiant fel Arweinydd DofE  Cyrsiau Hyfforddiant DofE Cymru Sydd ar y Gweill

• Cyflwyniad i’r DofE  

IttDofE016652 | 20/09/2022

IttDofE016677 | 27/09/2022 (Yn Gymraeg)

IttDofE017306 | 19/01/2023 

• Cwrs Hyfforddiant Goruchwylwyr ac  
Aseswyr Allteithiau  

EASTC016655 | 28/09/2022 & 10/10/2022 

EASTC017304 |  25/01/2023 & 01/02/2023 

Angen dyddiad gwahanol?

Cynigir holl hyfforddiant y DofE ar-lein. Gallwch 
ddod o hyd i ragor o ddyddiadau sydd ar gael mewn 
rhanbarthau eraill, a gan Dîm Hyfforddiant y DU, drwy 
Chwilotwr Cyfleoedd y DofE 

       yma

Sesiynau 
Gwybodaeth 
i Rieni a  
Gofalwyr 

Chwilio am adnoddau i gefnogi’ch gwaith o recriwtio ar  
gyfer y DofE, a’i ddarparu?

Edrychwch ar ein Pecyn Cymorth Recriwtio i gael gweld 
cyflwyniadau a fideos ar recriwtio, templedi ffurflen ymrestru a 
llawer mwy!

Ewch i daro golwg ar y Pecyn Darparuer mwyn cael syniadau 
am weithgareddau adrannau, cofnodion gweithgaredd, 
fframweithiau hyfforddiant allteithiau a mwy.

Ceir hefyd dudalen newydd sbon ar ein gwefan, ac yno gallwch 
ddod o hyd i’n holl adnoddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r 
fersiynau Saesneg yn cael eu cadw gyfochr â’r adnoddau 
Cymraeg, felly, gallwch lawrlwytho’r hyn sydd ei angen arnoch yn 
y ddwy iaith yn yr un lle. Byddwn yn parhau i ychwanegu mwy i’r 
dudalen hon wrth i ni gyhoeddi mwy o adnoddau dwyieithog.
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https://edofe.org/Training/PublicCourseDetails?courseDetailId=wRrRe4gTkebJnQ%3D%3D
https://edofe.org/Training/PublicCourseDetails?courseDetailId=wRrRe4gTk%2BbMnQ%3D%3D
https://edofe.org/Training/PublicCourseDetails?courseDetailId=wRrQe40TlObNnQ%3D%3D
https://edofe.org/Training/PublicCourseDetails?courseDetailId=wRrRe4gTkebOnQ%3D%3D
https://edofe.org/Training/PublicCourseDetails?courseDetailId=wRrQe40TlObPnQ%3D%3D
https://www.dofe.org/recruitment-toolkit/
https://www.dofe.org/delivery
https://www.dofe.org/notice-boards/wales/resources

