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CYNNWYS Y CWRS

CYNULLEIDFA DARGED

Cynnwys iaith cyffredinol. Canolbwyntio ar y sgiliau sy'n angenrheidiol
i ddysgu hanfodion cyfathrebu. Dysgu hanfodion yr iaith. Dysgu
am hanfodion y diwylliant targed.
Cynnwys iaith cyffredinol. Adolygu a phynciau ymestyn a addysgir ar
Lefel A1 i Ddechreuwyr. Mwy o ffocws ar ryngweithio llafar. Mwy o
wybodaeth gefndir ddiwylliannol.
Cynnwys iaith cyffredinol. Ymestyn y wybodaeth a gafwyd ar lefelau
blaenorol. Ymestyn gramadeg, geirfa, darllen ac ysgrifennu. Edrych ar
sut mae siaradwyr brodorol yr iaith yn cyfathrebu ar lafar
a heb eiriau.
Cynnwys iaith cyffredinol gyda rhywfaint o eirfa a sgiliau proffesiynol.
Canolbwyntio ar ruglder cyfathrebu a chyflwyno pynciau sy'n
gysylltiedig â chyd-destunau proffesiynol. Hanfodion iaith y bydd ar
ddysgwyr eu hangen yn y gwaith ac mewn lleoliadau addysgol.
Cynnwys iaith cyffredinol gyda rhywfaint o eirfa a sgiliau proffesiynol.
Canolbwyntio ar fagu hyder ac ehangu hanfodion proffesiynol
sgiliau geirfa a chyfathrebu proffesiynol. Deall y diwylliant proffesiynol
y tu ôl i'r iaith.
Cynnwys a sgiliau iaith proffesiynol. Mwy o bwyslais ar yr iaith
sydd ei hangen ar gyfer gwaith ac mewn cyd-destunau addysgol.
Canolbwyntio ar rhuglder, ynganu, darllen ac ysgrifennu a deall.
Gweithgareddau a thasgau mwy cymhleth.
Cynnwys a sgiliau iaith proffesiynol Uwch. Canolbwyntio ar wella
sgiliau dysgwyr sydd eisoes yn fedrus a'u helpu i gael sgiliau deall a
chyfathrebu sydd hyd yn oed yn fwy datblygedig
fel eu bod yn profi cyn lleied o rwystrau â phosibl wrth gyfathrebu â
siaradwyr brodorol yr iaith.

Dechreuwyr llwyr neu ddechreuwyr gau.

Dysgwyr sydd wedi cwblhau cwrs Dechreuwyr.

Dysgwyr sydd wedi cwblhau cwrs Ôl-Ddechreuwyr.

Dysgwyr â gallu sgwrsio sylfaenol.

Dysgwyr mwy hyderus â gallu sgwrsio sylfaenol.

Dysgwyr sy'n gallu cyfathrebu'n
annibynnol yn y mwyafrif o sefyllfaoedd
bob dydd.
Dysgwyr uwch sy'n gallu cyfathrebu'n dda a deall y rhan
fwyaf o'r hyn maent yn ei glywed mewn sgyrsiau mewn
lleoliadau cymdeithasol, addysgol a phroffesiynol.

*CEFR – The Common European Framework for Languages

