
 

 

 

CYNLLUN I DDATBLYGU’R 

GWEITHLU I GEFNOGI’R 

GYMRAEG MEWN ADDYSG 

 Yng Ngogledd Cymru 

 

 

Cynllun Gweithredu: 

 

1. Cefndir y Prosiect 
O ddyfynnu o lythyr Cyfarwyddwr, y Gorfforaeth Addysg yn Llywodraeth Cymru - Steve Davies 

(Gorffennaf 2017) 

 

“Un o nodau Llywodraeth Cymru  yw creu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Mae gan y system addysg rôl allweddol i’w chwarae er mwyn cyflawni’r nod hwn. Bydd angen i ni 

gynyddu nifer y dysgwyr mewn addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, a gwneud newidiadau i’r 

cwricwlwm i sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn gallu datblygu ei sgiliau iaith Gymraeg i’w 

defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd. Mae datblygu sgiliau a capasiti y gweithle i gefnogi addysgu a 

dysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg, felly, yn hanfodol”. 



 

Mae Llywodraeth Cymru’n wedi ymrwymo i fuddsoddi £4.2m ychwanegol er mwyn rhoi hwb i addysgu a 

dysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

 

Mae’r arian a ddyrannwyd ar gyfer: 

 Cefnogi’r gwaith o ddarparu ac ehangu’r cynllun Sabothol Cenedlaethol i athrawon cynradd 

ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. 

 Gwella sgiliau Cymraeg dysgwyr dryw gyfleoedd anffurfiol – rhaglen o Gymorth i helpu ysgolion 

cyfrwng Saesneg  

 Denu graddedigion cyfrwng Cymraeg – angen recriwtio mwy o raddedigion i  fod yn athrawon yn y 

sector cyfrwng Cymraeg ac i addysgu Cymraeg fel pwnc. 

 

Yn ychwanegol mae pob consortiwm addysg Rhanbarthol yn derbyn dyraniad ychwanegol tuag at 

ddatblygiad proffesiynol sgiliau Cymraeg ac addysgeg addysgu ymarferwyr. 

 

Bydd yn ofynnol i’r consortia ymgymryd â rhaglen o waith a fydd yn cynnwys: 

 mapio sgiliau iaith Cymraeg y gweithle, a’u gallu i addysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg; 

 dod o hyd i ymarferwyr i gymryd rhan yn y Cynllun Sabothol; 

 cynnal rhaglen o ddysgu proffesiynol iaith Gymraeg i ymarferwyr a fydd yn cefnogi ac yn 

atgyfnerthu’r Cynllun Sabothol  

 mentora cymorth rhwng ysgolion a’i gilydd;  

 rhannu arferion effeithiol a darparu rhaglen o ddysgu proffesiynol Cymraeg i ymarferwyr. 

 

 

Mae Consortiwm Addysg GwE wedi derbyn dyraniad grant o £571,000.  Mae’r rhaglen o waith yn 

cynnwys cyd weithio ar draws 6 awdurdod addysg y Gogledd (Conwy, Dinbych, Gwynedd, Wrecsam, Y 

Fflint ac Ynys Môn). Y blaenoriaethu canlynol sydd wedi cael eu hadnabod: 

 

1. Datblygu a hyrwyddo strategaeth a pholisi Rhanbarthol 

2. Adnabod gwaelodlin o sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu addysg a’u gallu i addysgu Cymraeg a thrwy 

gyfrwng y Gymraeg 

3. Arolwg o ddarpariaethau cyfredol sy’n datblygu sgiliau iaith Gymraeg oedolion, hyfforddeion, ac 

addysgwyr, ynghyd a chyrsiau sydd yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag at y Gymraeg a 

manteision dwyieithrwydd 

4. Sicrhau darpariaeth addas a phriodol o gyrsiau a hyfforddiant iaith Gymraeg sydd yn cwrdd â’r angen 

a adnabuwyd gan y gweithlu addysg 

5. Rôl rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) 

6. Cynnal ac ystyried yr holl ymchwil ym maes dwyieithrwydd a hyrwyddo’r Gymraeg 

7. Codi ymwybyddiaeth, rhannu Gwybodaeth a chyfathrebu 

 

 

 



 

2. Strwythur arfaethedig y Tîm Prosiect 

 

 

 
 

CYDBWYLLGOR GwE (Penderfynu) 

• 6 x Prif Swyddog Addysg Statudol (un o bob Awdurdod Lleol Gogledd Cymru) 

• Rheolwr Gyfarwyddwr GwE ac aelodau o’r Uwch Dim Arwain (fel bo’r angen) 

BWRDD RHEOLI (GwE) 

BWRDD ANSAWDD RHANBARTHOL (BAR) GwE 

• Conwy -Sioned Kearns 

• Gwynedd - Garem Jackson,  Debbie A W Jones, Carys Lake, Alun Llwyd, Eleri 
Llewelyn 

• GwE - Alwyn Jones, Esyllt Maelor, Rhian Mair Jones, BEthan Eleri Roberts  

• Dinbych - Heddwen Edwards 

• Prifysgol Bangor - Enlli Thomas, Gwawr Maelor Williams 

• Wrecsam - Carwyn Davies 

• Fflint - Rhian Edwards 

• Môn - Gwyneth Hughes 

BWRDD PROSIECT (Cyfarwyddo) 

GRŴP LLYWIO IS-GRŴP Y GYMRAEG 

• Uwch Ddefnyddiwr - Cydlynydd y Prosiect Esyllt Maelor 

• Arweinydd - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE Alwyn Lloyd Jones 

• Uwch Gyflenwr - Swyddog Addysg Ardal (Gwynedd) Debbie A W Jones 

• Rheolwr Prosiect - Eleri Llewelyn Owen 

SWYDDOGAETHAU PENODOL - BWRDD PROSIECT 

• Rheolwr Prosiect - Eleri Llewelyn 

• GwE - Alwyn Ll Jones, Bethan E Roberts a Susan O Jones  

• Cyngor Gwynedd - Debbie AW Jones 

• Swyddog Prosiect - ? 

TÎM PROSIECT   (Rheoli a Chyflawni)  



 

3. Amcanion/ Blaenoriaethau: 

Gweithred Prif gynhyrchion Deilliant Cost 

Blaenoriaeth 1:  
Trefniadau Llywodraethu, cydlynu, a rheolaeth prosiect effeithiol mewn lle – (gweler uchod) 
 Penodi Cydlynydd 

 

 Penodi arweinydd maes ar gyfer pob blaenoriaeth 

 Penodi Rheolwr a Swyddog Prosiect a sefydlu trefn 
rheolaeth prosiect 

 Sefydlu Bwrdd Llywodraethu a Grŵp Rheoli 

 Sicrhau cefnogaeth ac ymrwymiad Estyn a Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

  Arbenigedd yn y maes yn dwyn ynghyd holl 
flaenoriaethau’r prosiect 

 Atebolrwydd clir ar gyfer pob blaenoriaeth 

 Rheolaeth effeithiol o’r prosiect, y gyllideb, 
a’r holl fudd-ddeiliaid 

 Trefniadau llywodraethu priodol a chadarn 
o’r prosiect 

£80,000 

 

Blaenoriaeth 2:  
Datblygu a hyrwyddo strategaeth a pholisi Rhanbarthol 
Comisiynu unigolyn/ cwmni i lunio strategaeth a pholisi 
Rhanbarthol ar gyfer: 
- Datblygu’r gweithlu i gefnogi’r Gymraeg mewn 

addysg 
- Cynyddu cynhwysiad gweithlu consortiwm GwE i allu 

ymateb i gynyddu nifer y dysgwyr mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 

 Cyflwyno’r strategaeth ar ffurf naratif ac ‘infographic’ 
 
 

 Cyhoeddi, hyrwyddo, a chyflwyno dulliau monitro’r 
strategaeth ymysg penaethiaid a rhan-ddeiliaid 
allweddol ar draws y rhanbarth 

 Cyfeiriad strategol a pholisi Rhanbarthol 
clir mewn lle ac yn weithredol 

£20,000 

 

Blaenoriaeth 3:  
Adnabod gwaelodlin o sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu addysg a’u gallu i addysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg 
Mewn cyd weithrediad gyda Llywodraeth Cymru, cynnal 
arolwg o sgiliau a hygrededd iaith Gymraeg: 
- Gwasanaethau Addysg (GwE/ Adrannau Addysg x6)  
- Ysgolion (Penaethiaid/ Athrawon/ Cymorthyddion/ 

Ymarferwyr/ Staff Ategol)  
- Gwasanaethau bugeiliol ac arbenigol i ysgolion (e.e. 

NSPCC/ Medra ayyb) 

 Comisiynu unigolyn/ cwmni i gynnal arolwg a 
dadansoddi’r canfyddiad o ofynion y gweithle 

 Addasu templed LLC ‘Arolwg Sgiliau Iaith’ a sicrhau 
modd o lenwi’r holiadur ar lein. 

 Sicrhau lledaenu’r wybodaeth i bob awdurdod yng 
nghyswllt yr arolwg a’r angen i bob ysgol  

 Adnabod y mathau o ddarpariaeth/ hyfforddiant 
fyddai’n gweddu i’r gweithlu 

 Cysylltu’r arolwg gyda’r gofynion o fewn y Safonau 
Proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac 
arweinyddiaeth 

 
 

 Mewn cyd weithrediad efo Llyw. Cymru, 
creu cronfa ddata o’r sgiliau a dadansoddi 
canlyniadau’r arolwg 

 
 

 Sefydlu gwaelodlin o sgiliau iaith Gymraeg 
y gweithlu addysg a’u gallu i addysgu 
Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg 

£50,000 

 



 

Blaenoriaeth 4: 
Arolwg o ddarpariaethau cyfredol sy’n datblygu sgiliau iaith Gymraeg oedolion, hyfforddeion, ac addysgwyr, ynghyd a chyrsiau sydd yn meithrin 
agweddau cadarnhaol tuag at y Gymraeg a manteision dwyieithrwydd 
 Comisiynu arolwg o gynnwys cyrsiau a rhaglenni 

cyfredol sydd yn arwain at gymhwyster, tystysgrif, 
cydnabyddiaeth neu yn Adnabod lefel hyfrededd o 
ran sgiliau iaith Gymraeg. Ynghyd a chyrsiau sydd 
yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag at y 
Gymraeg a manteision dwyieithrwydd. 

 Comisiynu arolwg i adnabod y ddarpariaeth a’r 
bylchau o ran adnoddau, rhaglenni amgen, cyrsiau 
ar-lein, cyfraniad y cyfryngau, technolegau digidol, 
Siarter Iaith, canolfannau diwylliannol a 
sefydliadau adloniant 
 
 

Creu Cyfeirlyfr o gynnwys cyrsiau, darpariaeth ac 
adnoddau darparwyr y Gogledd: 

 Nant Gwrtheyrn 

 Sabothol 

 Prifysgol Bangor (AGA) 

 Coleg Cambria 

 Coleg Glyndŵr 

 Grŵp Llandrillo Menai 
Cyrsiau Gweithleoedd megis 

 Betsi Cadwaladr 

 Heddlu Gogledd Cymru 

 Parc Cenedlaethol 

 Byd Gwaith 
Cyfeirlyfr o gynnwys cyrsiau ERW/ CSC/ EAS 

 Comisiynu, darparu a pheilota cyrsiau hyfforddi’r 
gweithle 

 Paratoi cyrsiau ar gyfer hyfforddi’r hyfforddeion 

Dealltwriaeth o ddarpariaeth gyfredol sy’n datblygu 
sgiliau iaith Gymraeg oedolion, hyfforddeion ac 
addysgwyr wedi ei sefydlu. 
 

£50,000 

 

Blaenoriaeth 5: 
Sicrhau darpariaeth addas a phriodol o gyrsiau a hyfforddiant iaith Gymraeg sydd yn cwrdd â’r angen a adnabuwyd gan y gweithlu addysg    
 Ystyried prif negeseuon o’r dadansoddiad o 

ganlyniadau’r arolwg o sgiliau iaith Gymraeg yr 
holl weithlu addysg 

 Ceisio cydweddu prif negeseuon yr arolwg sgiliau 
gyda’r cyrsiau iaith cyfredol a ddarperir. 

 Adnabod unrhyw fylchau/ rhwystrau yn y 
ddarpariaeth gyfredol o gyrsiau iaith ar sail prif 
negeseuon yr arolwg sgiliau 

 Ar sail y dystiolaeth o angen, comisiynu darparwr i 
deilwra cyrsiau/ creu cyrsiau o’r newydd gan 
ganolbwyntio ar brif negeseuon yr arolwg sgiliau. 

 Ar sail y dystiolaeth o angen, Cynllunio a darparu 
dilyniant ol-ofal pwrpasol yn y gweithle 

 Treialu/ blaenoriaethu sylw a buddsoddiad 
cychwynnol i’r athrawon sydd yn addysgu’r 
pynciau craidd. 

Creu bas data o’r hyfforddiant sydd ar gael eisoes: 
- Athrawon ymgynghorol pob Awdurdod 
- Cyrsiau Sabothol 
- Cydlynwyr Siarter Iaith/ Cymraeg campus 
- CYDAG 
- Prifysgol Bangor 
- Coleg Cambria 
- Canolfan Popeth Cymraeg 
- Prifysgol Glyndŵr 
- EDAU 
- CBAC 
- Grŵp Llandrillo - Menai 
- Betsi Cadwaladr/ Heddlu Gogledd Cymru 

 Rhannu Gwybodaeth ynghylch hyfforddiant 
methodoleg e.e. Ymweld â Chanolfan Iaith/ 
Athrawon Ymgynghorol/ Ymgynghorwyr annibynnol; 
Cynllunio/ Ymchwil beth sydd ar gael 

 Gweithredu darpariaeth addas a phriodol o 
gyrsiau a hyfforddiant iaith Gymraeg sydd yn 
cwrdd â’r angen a adnabuwyd gan y gweithlu 
addysg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rhagor o’r gweithlu addysg yn meithrin 
agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith ac yn 
defnyddio mwy o Gymraeg (gyda blaenoriaeth i 
athrawon y pynciau craidd) 

 

£265,000 



 

 Treialu ymyraethau amrywiol ar sail anghenion a 
adnabuwyd gan y 6 x awdurdod addysg. 

 

 

 Arolwg o gyrsiau/ darpariaeth ac Adnoddau sydd 
eisoes yn bodoli e.e. HWB/ERW/CSC/EAS/GwE – 
cynradd ac uwchradd 

 Hyfforddiant ar sut i ddatblygu’r iaith yn 
gymdeithasol 

 Staff wedi’u penodi fel mentor ar gyfer yr athrawon 
sydd wedi mynychu’r cyrsiau Sabothol. Rheoli 
perfformiad pwrpasol sy’n plethu’n bwrpasol gyda’r 
HMS. Tystiolaeth i fesur effaith yr hyfforddiant 

 Adnabod ymgeiswyr addas ar gyfer y cyrsiau: 
arbenigo mewn iaith pynciau craidd – ffocysu ar yr 
elfen ysgrifenedig 

 Arfogi’r gweithlu presennol i gefnogi addysgu’n 
ddwyieithog. 

 Pob awdurdod i Adnabod ysgolion i beilota 
ymyraethau unigol a rhannu deilliannau dros y 
rhanbarth 

 Cynllunio bwriadus ar gyfer hyfforddiant a thargedu 
athrawon e.e. Lefel 1/Lefel 2 ayyb Plethu i mewn i’r 
continuum iaith 

 Darparu hyfforddiant addas ar gyfer yr ymarferwyr 
e.e. Seicolegwyr Addysgol, Therapyddion Iaith, 
Cymorthyddion Dysgu. 

 Datblygu Adnoddau i gefnogi’r athrawon i addysgu 
pynciau craidd yn ddwy ieithog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rhagor o ddysgwyr/plant a phobl ifanc yn 
defnyddio’r Gymraeg 

 Mwy o adnoddau dwy –ieithog er mwyn arfogi’r 
gweithlu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arfogi’r gweithlu presennol i gefnogi addysgu’n 
ddwyieithog 

 

Yn Atodol: 
Cynlluniau Peilot sydd yn rhan o’r ymchwil ac adnabod arfer da ynghlwm â blaenoriaethau 3, 4 a 5 uchod (â’r cyllidebau cysylltiedig): 
3   Adnabod gwaelodlin o sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu addysg a’u gallu i addysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg 
4   Arolwg o ddarpariaethau cyfredol sy’n datblygu sgiliau iaith Gymraeg oedolion, hyfforddeion, ac addysgwyr 
5   Sicrhau darpariaeth addas a phriodol o gyrsiau a hyfforddiant iaith Gymraeg sydd yn cwrdd â’r angen a adnabuwyd gan y gweithlu addysg    

Cynlluniau peilot: 
 Nifer o gynlluniau peilot penodol ar draws pob awdurdod 

 

 

 

Blaenoriaeth 6: 
Rôl rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) 
Adnabod cyfleoedd ychwanegol i gydweithio gydag 
Adrannau Addysg y Prifysgolion ar strategaeth i 
hyrwyddo: 

Gwaith cefndirol 

 Codi ymwybyddiaeth Prifysgolion o’r prosiect 
arfaethedig 

 Athrawon newydd gymhwyso yn meddu ar 
ymwybyddiaeth iaith a sgiliau priodol i addysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. 

£30,000 
 
 



 

 Gwerthfawrogiad darpar-athrawon o’r Iaith 
Gymraeg 

 Cynnwys modiwlau ar ddwyieithrwydd 

 Gwaith ymchwil a gyflwynir ar ddysgu iaith mewn 
addysgu, dwyieithrwydd 

 Addysgeg a phedagogi yn y maes 

 Materion o ran asesu dysgwyr dwyieithog/ 
amlieithog 

 Cynnwys ac allbwn tystysgrifau sgiliau iaith 
achrededig presennol ar gyfer hyfforddeion 
cyfrwng Saesneg a Chymraeg er mwyn hyrwyddo 
eu gallu i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 

 Dulliau cydweithio/ hyfforddiant a gyflwynir i 
fentoriaid yn y maes am y tystysgrifau a dulliau o 
fentora’r hyfforddeion 

 

 Adnabod cyfleoedd i gydweithio ar flaenoriaethau 
perthnasol y strategaeth gydag Adrannau Addysg y 
Prifysgolion 

 Cynorthwyo Prifysgolion i flaenoriaethu’r ffactorau 
allweddol wrth gynllunio ar gyfer y Gymraeg o fewn 
y cyrsiau AGA newydd (cyrsiau fydd yn weithredol 
2019 ymlaen) 

 Annog y partneriaethau newydd i lunio Cod Ymarfer 
Dwyieithrwydd er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn 
cael rôl amlwg ar lefel gweinyddol, rheolaethol ac 
addysgol. 

Camau allweddol 

 Llunio a threfnu cyfres o weithdai ac adnabod 
siaradwyr gwadd i’w gynnal Ionawr – Gorffennaf 
2018 

 Cynnal awdit o ymwybyddiaeth staff o strategaeth 
addysgol mewn cyd-destun dwyieithog ac iaith 
leiafrifol ac o unrhyw gyrsiau sydd yn/wedi bodoli i 
gynyddu’r ymwybyddiaeth hwn. 

 Cynnal hyfforddiant pwrpasol i fentoriaid a 
darlithwyr/ myfyrwyr i’w harfogi gydag 
ymwybyddiaeth gadarn a chyfredol o amgylch y 
themâu canlynol: 
- Datblygiad iaith 
- Materion penodol o ran datblygu’r Gymraeg 
- Materion priodol ynghylch dwyieithrwydd 
- Addysgeg ddwyieithog ac ymchwil yn y maes 

(gweler 7 isod) 

 

Blaenoriaeth 7: 
Cynnal ac ystyried yr holl ymchwil ym maes dwyieithrwydd a hyrwyddo’r Gymraeg    
 Comisiynu ymchwil i faes dwyieithrwydd ac arfer 

gorau o ran dysgu ac addysgu dwyieithog a 
thrawsieithu 

 Trafod a chytuno gyda Phrifysgolion y rhanbarth ar 
gynnwys cyflwyniadau/ hyfforddiant i athrawon ar 
ymchwil ym maes dwyieithrwydd, materion 
amrywiol ar ddwyieithrwydd e.e. arferion da 
mewn pedagogiaeth addysgu iaith, dulliau 
ymchwil gweithredol fel rhan graidd o’u 
darpariaeth i athrawon. 

 Creu cyfleoedd gyda’r Prifysgolion, consortia a 
phenaethiaid i gynnig cyfleoedd ac i adnabod 

Ymchwil A - Llyfryddiaeth gefndirol 

 Coladu gwaith ymchwil parod (wedi ei gyhoeddi a 
heb ei gyhoeddi) yma yng Nghymru ym maes 
dwyieithrwydd ac ym maes hyrwyddo’r Gymraeg. 
Dylai’r gwaith fynd ar ôl ymchwil ieithyddol, 
seicoieithyddol, sosioieithyddol, addysgol a pholisi 
yn bennaf, ond hefyd ar ôl ymchwil yn y gwyddorau 
iechyd ac mewn unrhyw faes arall ble mae 
hyrwyddo’r Gymraeg yn flaenoriaeth. 

 Adroddiad terfynol ar y gwaith 
Ymchwil B - Uwch sgilio arweinwyr 

 Ymchwil gyda phenaethiaid ac arweinwyr ysgolion i 

 Rhagor o  ddealltwriaeth o ddwyieithrwydd a’r 
Gymraeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

£30,000 



 
ymarferwyr addas i ymgymryd â gwaith ymchwil 
gweithredol fyddai’n hyrwyddo cynlluniau 
datblygu ysgol o ran y Gymraeg, ansawdd sgiliau 
iaith Gymraeg dysgwyr, Siarter Iaith, darpariaeth 
hwyrddyfodiaid 

ganfod agweddau tuag at y Gymraeg a hyrwyddo’r 
Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, 
dwyieithog a chyfrwng Saesneg er mwyn Adnabod y 
rhwystrau i annog defnydd a pherchnogaeth o’r iaith 

 Llunio cyfres o weithdai/ hyfforddiant gydag ysgolion 
i uwch sgilio staff fel eu bod wedi eu harfogi i ddelio 
gydag, a chynllunio’n effeithiol, y sefyllfa ieithyddol 
benodol yn eu hysgol 

Ymchwil C – Gwerthuso strategaethau 

 Adnabod ysgolion targed i werthuso strategaethau 
parod ac i gynnal a chyd-lunio unrhyw strategaethau 
addysgu newydd a ddaw yn sgil argymhellion 
ymchwil A a B (yn cynnwys gwerthuso effaith 
gweithdai uwch sgilio) 

 Adnabod tîm i werthuso’r strategaethau addysgol 

 Gwerthuso’r strategaethau 

 Darparu adroddiad ar y canfyddiad 
Ymchwil Ch – Dadansoddi’r sgiliau 

 Dadansoddi’r data a ddaw o ganlyniadau’r arolwg o 
sgiliau iaith Gymraeg yr holl weithlu addysg 
(cydweithio ar flaenoriaeth 3 a 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blaenoriaeth 8: 
Codi ymwybyddiaeth, rhannu Gwybodaeth a chyfathrebu    
Mewn cydweithrediad gyda Llywodraeth Cymru, codi 
ymwybyddiaeth, rhannu Gwybodaeth a chyfathrebu 
negeseuon allweddol am y prosiect o ran ei fwriad a’r 
deilliannau gyda budd-ddeiliaid allweddol yng nghyd-
destun ysgolion: 
- Gwasanaethau Addysg (GwE/ Adrannau Addysg 

x6)  
- Ysgolion (Penaethiaid/ Athrawon/ 

Cymorthyddion/ Ymarferwyr/ Staff Ategol/ Rhieni/ 
Dysgwyr)  

- Gwasanaethau bugeiliol ac arbenigol i ysgolion 
(e.e. NSPCC/ Medra ayyb) 

…a gyda budd-ddeiliaid allweddol y tu hwnt i ysgolion: 

 Prifysgolion/ Cymraeg i Oedolion/ Cynllun 
Sabothol/ Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru/ 
Gweithleoedd amrywiol/ Mentrau Iaith 

 Cynllunio’r briff ar gyfer y cyflwyniadau 
Cynnal Cyfarfodydd efo: 
- GwE - Cydbwyllgor GwE (arweinwyr portffolio)/ 

Bwrdd Rheoli GwE (penaethiaid addysg) 
- Penaethiaid Uwchradd - Gwynedd/ Môn; Conwy/ 

Dinbych; Fflint/ Wrecsam 
- Penaethiaid  Cynradd 
- Cymdeithas Llywodraethwyr Gogledd Cymru 
- Fforwm Undebau Gogledd Cymru 
- Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru – Iwan Thomas – 

casglu Gwybodaeth a’i rannu 
- Bwrdd Partneriaethol (gwasanaethau ac 

asiantaethau eraill) – casglu gwybodaeth a’i rannu. 
Cynnal digwyddiad penodol mewn ymgynghoriad efo 
Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect. 

 Ymwybyddiaeth uchel o’r prosiect ymysg rhan-
ddeiliaid ar draws rhanbarth y gogledd 
 

£26,000 



 

 Adnabod arferion da a dathlu llwyddiant 



 

4. Sgôp 

Beth sydd o fewn sgôp y prosiect? 
 Datblygu Strategaeth a pholisi Rhanbarthol 

 Adnabod gwaelodlin o sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu addysg 

 Arolwg o ddarpariaeth bresennol i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg oedolion 

 Sicrhau darpariaeth addas o hyfforddiant iaith Gymraeg 

 Dealltwriaeth o rôl Addysg gychwynnol athrawon (AGA) 

 Ystyried yr holl waith ymchwil ym mae dwyieithrwydd a hyrwyddo’r Gymraeg 

 Codi ymwybyddiaeth, rhannu Gwybodaeth a chyfathrebu 

 
Beth nad yw’r prosiect yn ei gynnwys? 

 Mewnbwn rhieni 

 Y disgyblion 

 Ymchwil i gynlluniau digidol 

 Byd- gwaith/ maes diwydiant 
 Colegau Addysg Bellach  

 
Cyswllt neu berthynas gyda phrosiectau neu weithgareddau eraill: 

 Fforymau Iaith 

 Y Siarter Iaith 

 Byd sgiliau 

 Bwrdd Partneriaeth byd gwaith 

 Ymarfer da ac ymchwil o wledydd eraill 
 

5. Rhagdybiaethau 

 Adnodd prosiect yn cael ei reoli gan GwE, angen adnabod yr amser y bydd pob swyddog/ awdurdod 
addysg yn gallu’i gynnig i’r prosiect. 

 

6. Cyfyngiadau 

 Angen sicrhau bod pob awdurdod addysg yn cyfrannu amser ac arbenigedd i’r prosiect 

 Lleoliad y tîm prosiect yn bennaf yng Ngwynedd ond y gwaith yn cwmpasu'r 6 awdurdod ar draws 
Gogledd Cymru 

 Cyllideb wedi’i gosod ac yn ddibynnol ar arweiniad penodol gan Lywodraeth Cymru o ran nifer o 
agweddau 

 Amserlen benodol ar gyfer y gwariant – angen hawlio’r costau erbyn 12 Mawrth 2018 
 

7. Budd-ddeiliaid  
Gwasanaethau Addysg: GwE/ Adrannau Addysg x6 
Ysgolion: Penaethiaid/ Athrawon/ Cymorthyddion/ Ymarferwyr/ Staff Ategol 
Gwasanaethau bugeiliol ac arbenigol i ysgolion (e.e. NSPCC/ Medra ayyb) 
Darparwyr hyfforddiant ar draws Gogledd Cymru: Nant Gwrtheyrn / Cyrsiau Sabothol/ Prifysgol Bangor 
(AGA)/ Coleg Cambria/ Coleg Glyndŵr/ Grŵp Llandrillo Menai 
Cyrsiau Gweithleoedd: megis Betsi Cadwaladr/ Heddlu Gogledd Cymru/ Parc Cenedlaethol/ Byd Gwaith 
Defnyddwyr: disgyblion a rhieni 
Mudiadau: Cylchoedd Meithrin, Yr Urdd, Clybiau Ffermwyr Ifanc, Theatrau  
 

8. Cyllid: 

Grant Llywodraeth Cymru £557,051 cyfyngiad amser -  diwedd Mawrth 2018 


