Mae Cyd-gynhyrchu Cymru yn…

cydgynhyrchu.cymru | coproduction.wales

Cymuned ymarfer, addysgu, rhannu a thyfu gyda’n gilydd yw Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (copronetwales).
Rydym yn cyllido ein hunain, trwy gyfraniadau aelodaeth sefydliadol, incwm o gyrsiau e-ddysgu, ac unrhyw warged o wasanaethau ymgynghorol a hyfforddi trwy coprolabwales.

Lab Cyd-gynhyrchu Cymru (coprolabwales), tîm o hyfforddwyr, ymgynghorwyr a hwyluswyr i’ch cefnogi ar eich taith.
Beth yw e?

Ar gyfer beth?

Ymholiadau?
helo@copronet.cymru

Beth mae’n ei olygu?

Cost?

Gwybodaeth mynediad agored ar
Sylfaen Wybodaeth y gellir ei chwilio

Ar gael ichi yn eich amser eich
hun i gael mynediad, ymchwilio
ac archwilio

Ystod o wybodaeth, recordiadau clywedol, a phecynnau cymorth (e.e.
astudiaethau achos, catalogau, teclyn archwilio cyd-gynhyrchu, pecyn
cymorth gwerthuso Mesur yr hyn sy’n Bwysig)

Am ddim

Cylchlythyr cyd-gynhyrchu bob mis

Diweddariadau a newyddion
am gyd-gynhyrchu ym mhob
man

E-gylchlythyr misol sy’n rhannu enghreifftiau o arfer dda, digwyddiadau
ac eitemau o ddiddordeb ym maes cyd-gynhyrchu

Am ddim (tanysgrifio trwy ebost)
https://copronet.wales/cy/home/
newsletter/

#CoproMondays – digwyddiadau thematig (+ recordiadau)
#CoproLearning - sesiynau ar agor i bob aelod (e.e. hanfodion,
gweithredu, hwyluso a mwy)

https://gwyb.copronet.cymru

Am ddim (ymuno trwy’r ffurflen
ar-lein)

Aelodaeth Unigol o Rwydwaith
Cyd-gynhyrchu Cymru

Ymunwch â’r gymuned!
Cysylltu, dysgu a rhannu gydag
aelodau eraill

Aelodaeth Tîm o Rwydwaith
Cyd-gynhyrchu Cymru

Hyrwyddwyr eich sefydliad, i
eirioli’n fewnol a chefnogi
cydweithwyr a phartneriaid

Cyrsiau a sesiynau briffio ar-lein ar
blatfform e-ddysgu Rhwydwaith
Cyd-gynhyrchu Cymru

Meithrin sgiliau trwy
hunanastudiaeth a gyda
chefnogaeth cymheiriaid a
thiwtoriaid profiadol

Hyfforddiant a mentora mewnol gyda
Lab Cyd-gynhyrchu Cymru

Cyfle i’ch tîm ddysgu a datblygu
gyda’i gilydd

Cyd-gynhyrchu ac Ymgyfraniad dinasyddion | Sgiliau Hwyluso ar gyfer
cyd-gynhyrchu ar-lein | Gwerthuso ac effaith mewn cyd-gynhyrchu |
Sgiliau cyfathrebu cyd-gynhyrchiol

Rhestr brisiau:

Cefnogaeth gyda phrosiectau
cydgynhyrchu trwy Lab Cyd-gynhyrchu
Cymru

Tyfu eich cyd-gynhyrchu trwy
arferion ymarferol gydag
arweiniad

Gwnawn bethau gyda chi, nid ar eich cyfer chi, ac rydym yn helpu
meithrin capasiti, galluedd a hyder. O brosiectau gorchwyl a gorffen
byr, i raglenni trawsnewid cyflawn.

Rhestr brisiau:

https://copronet.wales/cy/events/
Digwyddiadau ar-lein am y tro, mae ein digwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws
Cymru’n cael eu datblygu – byddwn yn ôl yn eich ardal leol cyn bo hir!

Gwiriad blynyddol o ran eich nodau, dyheadau ac anghenion
Hyfforddiant a chefnogaeth penodol ar gyfer Hyrwyddwyr
Sesiynau mentora ac ymgynghorol ar gael
Cefnogaeth gyda sesiynau briffio ar gyfer cydweithwyr / y bwrdd
Gostyngiadau ar ddigwyddiadau lle mae angen tocynnau a hyfforddiant
Cydgynhyrchu a Chi (Cwrs 4 wythnos, achrededig)
£165+TAW (£198) / £190+TAW (£228) achrededig
Gostyngiadau ar gyfer aelodau a hyrwyddwyr

Ar y ffordd yn fuan: Sesiynau Briffio | Sgiliau Meddal | Arfau a Dulliau

https://copronet.wales/cy/membershi
p/individual-membership/

Costau graddedig a seilir ar fath /
maint y sefydliad a nifer yr
hyrwyddwyr

https://copronet.wales/cy/membershi
p/team-membership/

Cost fesul cwrs (gostyngiad i
aelodau)

https://copronet.wales/cy/what-we-d
o/e-learning/

https://coprolab.wales/cy/training/

https://coprolab.wales/cy/projects/

