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NEWYDDION IAITH
MANYLION >

INSTAGRAM A LINKEDIN IAITH

B ydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o
Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Mae IAITH
yn gefnogol iawn i'r ymgyrch i gyhoeddi Dydd
Gŵyl Dewi yn ŵyl genedlaethol. Ers sefydlu'r
cwmni yn 1993 rydym wedi caniatáu diwrnod o
wyliau i'r staff i.......

P eidiwch ag anghofio, mae gan IAITH
dudalen Instagram lle rydyn ni'n rhannu
cynnwys ecsgliwsif sy'n ymwneud ag iaith
yn ogystal â'n cynnwys arferol ar lwyfannau
eraill. Mae ein tudalen Instagram yn gyfle i
chi ymgysylltu, mwynhau a chael profiad o
ryngweithio â ni drwy ateb cwestiynau
hwyliog, cymryd rhan mewn sgyrsiau i
ddatblygu.......

MANYLION >

IAITH YN EHANGU
ae IAITH yn ehangu ac yn edrych
M
am Swyddog Maes ac Ymchwil.
Mae IAITH yn edrych am Swyddog
Maes ac Ymchwil llawrydd neu
gyfnod penodol* i gefnogi gwaith
prosiect y cwmni. Bydd y swyddog yn
cefnogi Cyfarwyddwr Addysg a
Hyfforddiant a.......

MANYLION >

HYFFORDDIANT
GLOYWI IAITH
yma hyfforddiant ar gyfer
D
unigolion sy’n defnyddio neu’n
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn
ysgrifenedig yn y gwaith.
Bydd y cwrs yma yn eich galluogi i
ysgrifennu Cymraeg yn...

MANYLION >

ANIMEIDDIAD PROSIECT LISTEN
M ae’r cyntaf o gyfres o

animeiddiadau LISTEN a gafodd eu
cynhyrchu gan Brifysgol Hwngareg
Sapientia yn Transylvania wedi eu
cyhoeddi’n ddiweddar.
Mae IAITH wedi bod yn treialu...
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DYDD GŴYL DEWI!
Hyfforddiant ar gyfer unigolion sy’n
defnyddio neu’n dymuno defnyddio’r
Gymraeg yn ysgrifenedig yn y gwaith

Hyfforddiant Gloywi
Iaith - YouTube

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i
ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Mae IAITH yn gefnogol iawn
i'r ymgyrch i gyhoeddi Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl
genedlaethol. Ers sefydlu'r cwmni yn 1993 rydym wedi
caniatáu diwrnod o wyliau i'r staff i anrhydeddu ein
nawddsant.
Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi llawen i chi gyd!
4
CHWEFROR 2022 | ARGRAFFIAD

Hyfforddiant Gloywi Iaith (ar Teams)
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Academi IAITH
(Cymraeg) - YouTube

INSTAGRAM A LINKEDIN
IAITH
Peidiwch ag anghofio, mae gan IAITH dudalen
Instagram lle rydyn ni'n rhannu cynnwys ecsgliwsif
sy'n ymwneud ag iaith yn ogystal â'n cynnwys arferol
ar lwyfannau eraill. Mae ein tudalen Instagram yn
gyfle i chi ymgysylltu, mwynhau a chael profiad o
ryngweithio â ni drwy ateb cwestiynau hwyliog,
cymryd rhan mewn sgyrsiau i ddatblygu trafodaeth
ehangach a chreu cymuned lle gallwn rannu a
lledaenu pendantrwydd iaith yng Nghymru a
gwledydd eraill hefyd. Dilynwch IAITH ar Instagram:

INSTAGRAM IAITH
Yn ogystal ag Instagram, mae gan IAITH dudalen
LinkedIn wedi'i ddiweddaru’n bellach lle byddwn yn
cyhoeddi digwyddiadau a gohebiaeth arall i gysylltu â
busnesau, cyflogwyr a gweithwyr ar lefel fwy
corfforaethol. Os ydych chi eisiau clywed rhagor am
ddigwyddiadau IAITH, dilynwch ein tudalen LinkedIn:

LINKEDIN IAITH
Os ydych chi eisiau mynediad hawdd i bob un o'n
dolenni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'r
dudalen hon yn cynnwys ein holl ddolenni fel bod
gennych fynediad hawdd i ddilyn y sianeli rydych chi
eu heisiau:

DOLENNI IAITH
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Fideo Academi IAITH
Cyrsiau pwrpasol i chi: Yn ogystal â darparu
Rhaglen Hyfforddiant, gall IAITH ddod atoch
chi i ddarparu sesiynau hyfforddi a chynnal
sesiynau ar lein i gwrdd â'ch anghenion.
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Mae IAITH yn ehangu ac yn edrych am Swyddog
Maes ac Ymchwil.

IAITH YN EHANGU

Mae IAITH yn edrych am Swyddog Maes ac
Ymchwil llawrydd neu gyfnod penodol* i gefnogi
gwaith prosiect y cwmni.
Bydd y swyddog yn cefnogi Cyfarwyddwr Addysg
a Hyfforddiant a Chyfarwyddwr Ymchwil a
Datblygu IAITH ar dasgau amrywiol ac ar
amrywiaeth o brosiectau.
Bydd y tasgau yn cynnwys:
Ymuno â chyfarfodydd cynllunio a datblygu
prosiectau
Cynnal cyfweliadau ffôn/ar-lein fel ffordd o
gasglu gwybodaeth
Cefnogi’r gwaith o gynnal grwpiau ffocws
Cynnal ymchwil pendesg
Dadansoddi data
Drafftio adroddiadau
Cefnogi gyda tasgau dydd-i-ddydd y
prosiectau
Bydd oriau’r swydd yn hyblyg ac yn ddibynnol ar
ofynion y gwaith ac argaeledd y sawl sy’n cael eu
penodi, yn unol â pholisi gweithio’n hyblyg y
cwmni. Disgwylir mai o’i g/cartref bydd y
swyddog yn gweithio’n bennaf ond ceir
cefnogaeth weinyddol o’n swyddfeydd yng
Nghastellnewydd Emlyn a Bae Colwyn.
Croesawn geisiadau o unrhyw le yng Nghymru
neu tu hwnt i Gymru. Mae trefniadau gweithio o
bell yn eu lle a gellir cadarnhau’r trefniadau
hynny yn dilyn penodiad i’r swydd.
Mae IAITH wedi ymrwymo i'r egwyddor o gyfle
cyfartal mewn cyflogaeth.
I wneud cais anfonwch eich CV at
post@iaith.cymru erbyn 25 Chwefror 2022 ac
mae croeso mawr i chi gysylltu gyda Kathryn am
sgwrs anffurfiol ar 07867 420990.
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*Gall IAITH dderbyn unigolyn i’r swydd hon ar
gyfnod secondiad
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HYFFORDDIANT
GLOYWI IAITH
Dyma hyfforddiant ar gyfer unigolion
sy’n defnyddio neu’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig
yn y gwaith.
Bydd y cwrs yma yn eich galluogi i
ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus a
chywir.
Byddwch yn:
· Adolygu rhai rheolau gramadeg
· Cymhwyso’r wybodaeth ar gyfer eich
gwaith bob dydd
Os hoffech gael sesiwn ar gyfer eich
mudiad chi, e-bostiwch:
siwan.tomos@iaith.cymru
Gwyliwch Fideo Hyfforddiant Gloywi
Iaith ar Youtube fan hyn:

Hyfforddiant Gloywi
Iaith
(ar Teams)
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Mae IAITH yn gweithio gyda phartneriaid o
Valencia, Rwmania, Fryslân, Iwerddon,
Brwsel a’r Eidal ar y prosiect LISTEN sy’n
cael ei ariannu trwy gynllun ERASMUS+

ANIMEIDDIAD
PROSIECT LISTEN

Bwriad LISTEN yw datblygu’r hyfforddiant
Pendantrwydd Iaith (Linguistic
Assertiveness) a grëwyd yn Valencia yn
wreiddiol ar gyfer cyd-destunau ieithoedd
rhanbarthol a llai eu defnydd eraill. Mae’r
cyntaf o gyfres o animeiddiadau LISTEN a
gafodd eu cynhyrchu gan Brifysgol
Hwngareg Sapientia yn Transylvania wedi
eu cyhoeddi’n ddiweddar.
Mae IAITH wedi bod yn treialu cyrsiau
Pendantrwydd neu Cadernid Iaith gyda staff
y Mudiad Meithrin a Mentrau Iaith Cymru
yn ddiweddar ac mae ymateb cyfranogwyr
wedi bod yn gadarnhaol iawn. Rydym yn
gyffrous y bydd yr adnoddau a chyrsiau
cadernid iaith yr ydym yn eu datblygu yn
fodd i ysgogi newid ymddygiad a chynyddu
defnydd siaradwyr Cymraeg o’r iaith.
Ewch i’n gwefan Listen/Iaith neu cysylltwch
â post@iaith.cymru am ragor o wybodaeth
am y prosiect LISTEN ac am y cyrsiau
Pendantrwydd neu Cadernid Iaith yr ydym
yn eu datblygu ar gyfer cyd-destun Cymru.
Erthygl Golwg 360:

Gwyliwch
Animeiddiad
LISTEN:
(Cymraeg)

Animeiddiad LISTEN
(CYMRAEG)

Gwyliwch
Animeiddiad
LISTEN:
(Saesneg)

Animeiddiad LISTEN
(SAESNEG)

Animeiddiad cadernid iaith yn gam “pwysig iawn” i
godi hyder siaradwyr Cymraeg – Golwg360

Gwefan LISTEN
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Gwefan LISTEN:
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Dilynwch @iaithcyf ar
Instagram i weld rhagor...
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