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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

22 Tachwedd 2017  

 

Adroddiad gan:  Is grŵp y Gymraeg 

Pwnc:    Cynllun i Ddatblygu’r Gweithlu i Gefnogi’r Gymraeg mewn Addysg   

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1   Cyflwyno gwybodaeth ynglŷn â’r cynllun ‘Datblygu’r Gweithlu i Gefnogi’r Gymraeg mewn  

Addysg’ i’r Cyd-bwyllgor.   

 

2.0  Cefndir  

2.1 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”. 
 
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;  
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 rhannu arferion effeithiol a darparu rhaglen o ddysgu proffesiynol Cymraeg i 
ymarferwyr. 

 
 
Mae GwE wedi derbyn dyraniad grant o £557,051.  Y blaenoriaethau 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 

 

3.0     Materion i’w hystyried 

3.1 Y bwriad yw i Is grŵp y Gymraeg weithredu fel Bwrdd Prosiect ar gyfer y gwaith yma, ac fe 

fydd is grwpiau penodol yn cael eu ffurfio i arwain ar ffrydiau gwaith y blaenoriaethau 

gwahanol. 

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor gymeradwyo briff y prosiect a gwaith yr Is grŵp. 

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Mae GwE wedi derbyn grant o £557,051 ar gyfer y gwaith yma. Nid oes unrhyw oblygiadau  

ariannol yn codi o'r adroddiad hwn. 

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o’r adroddiad hwn 
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8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1  Mae cynrychiolaeth o’r 6 awdurdod a GwE ar yr Is Grŵp.   

Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE. 

 

9.0   Atodiadau  

9.1 Briff Prosiect 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  
 
Swyddog Monitro:  
 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb 

 
Swyddog Cyllid Statudol:  
 
 
Yn rhan 5 o’r adroddiad, mae’r awdur yn cadarnhau y bydd arian grant penodol yn ariannu unrhyw 

oblygiadau ariannol ychwanegol. 

 

 
 
 


