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Dyma ganllaw byr i'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch: amberdemetrius@wcia.org.uk

Model Senedd— Covid, iechyd a’r nodau byd-eang (8-16 oed )
Mae pandemig Covid 19 wedi cael effaith enfawr ar y byd yn fyd-eang ac yn
lleol. Yn y prosiect trawsgwricwlaidd hwn, bydd myfyrwyr yn archwilio sut mae
Covid wedi effeithio arnynt yn lleol ac yn ei gymharu â'r effeithiau ar bobl ledled
y byd. Bydd ein cynhadledd gyntaf yn dod â myfyrwyr at ei gilydd i gynrychioli
eu dosbarth mewn cynulliad enghreifftiol ar-lein
yng
Nghymru,
gan
edrych ar sut y gallwn
greu adferiad syml a
gwyrdd o Covid yng
Nghymru a datblygu
syniadau ar gyfer prosiectau gweithredu cymdeithasol yn eu hysgolion. Byddwn yn cefnogi
myfyrwyr i wneud newidiadau ac yna'n dod â
nhw'n ôl at ei gilydd ym
mis Mehefin i rannu a dathlu eu cyflawniadau a chwrdd â gwneuthurwyr newid
ysbrydoledig o bob cwr o'r byd. I gofrestru neu ddarllen mwy o wybodaeth,
cliciwch yma.
•

Bydd y gynhaldedd gyntaf ar Ionawr 21ain 2021 (ar lein)

MockCOP (14-18 oed)
Mae WCIA a Maint Cymru yn dychwelyd gyda'u rhaglen MockCOP ar gyfer
2020/2021. Gwahddir myfyrwyr o bob rhan o Gymru i fynychu Cynhadledd a
gynhelir yn arddull Model y Cenhedloedd Unedig. Byddant yn cael gwledydd
penodedig, yn gwneud areithiau yn ogystal â thrafod atebion i newid yn yr hinsawdd. Mewn rhan newydd o'r prosiect MockCOP, byddwn yn hefyd yn cynnig
cynlluniau gwersi ac adnoddau am ddim i gynnal "MockCOP" yn y cyfnod cyn y
digwyddiad Cenedlaethol. I gofrestru, cliciwch yma:
March 5th 2021 (Cymraeg)
March 23rd 2021 (English)

•
•

Mae WCIA a Maint Cymru hefyd eleni yn darparu MockCOP bychan, lle rydym
yn ddod â MockCOP i’ch ystafell ddosbarth! Byddwn yn darparu'r cyfan sydd ei
angen arnoch, sesiwn ragarweiniol gyda swyddog allgymorth, pecyn myfyrwyr a
chyflwyniadau. Yn Gymraeg neu'n Saesneg. I gael gwybod mwy neu i gymryd
rhan e-bostiwch education@sizeofwales.org.uk

Model y Cenhedloedd Unedig (Oedrannau 8 ac uwch)

Mae Gwledydd Unedig Enghreifftiol yn ffordd wych o gefnogi pobl ifanc i wneud
ymdeimlad o faterion byd-eang, datblygu eu safbwyntiau eu hunain ac ystyried
sut i mynd i'r afael â phroblemau gyda syniadau arloesol. Mae'r WCIA wedi rhedeg Model y Cenhedloedd Unedig gydag amrywiaeth eang o grwpiau oedran a
phynciau byd-eang ac rydym wedi profi sut mae'r digwyddiadau hyn yn datblygu
sgiliau ac agweddau ein dysgwyr. Os hoffech gynnal Model y Cenhedloedd
Unedig yn yr ysgol, gallwn ddarparu deunyddiau i chi gan ddefnyddio Zoom.

Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru a hyfforddiant arlein (14-18 oed)

Rydym yn falch iawn o ddod â'n digwyddiad blynyddol poblogaidd yn ôl, Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru a hyfforddiant, gyda hyfforddiant rhyngweithiol llawn, ar-lein. Mae trafod yn cynnig manteision rhyfeddol i bobl ifanc
gan gynnwys datblygu sgiliau siarad a gwrando, ysgrifennu, darllen, meddwl
beirniadol a chreadigrwydd wrth fynd at broblemau yn y byd go iawn. I gofrestru
ar gyfer yr hyfforddiant a/neu'r gystadleuaeth, cliciwch yma.
Bydd y hyfforddiant yn cymryd lle ar Ionawr 21ain ac mae’r rowndiau ar lein yn
cymryd lle ar:
·

3ydd Chwefror, 9fed Chwefror, 3ydd Mawrth

·

Bydd y rownd derfynol fawreddog yn cael ei chynnal ar 16 Mawrth

