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Rhagair 

Cemlyn Rees Williams  

Aelod Cabinet Addysg 
. 
“Fy ngweledigaeth yw cael cyfundrefn addysg Gymraeg a dwyieithog sydd yn rhoi  

anghenion ein holl ddysgwyr yn ganolog i’n darpariaeth. 
  

Hoffwn weld cyfundrefn addysg drochi sydd yn hyblyg, ac sydd yn darparu addysg a 

hyfforddiant o’r radd flaenaf, gan gefnogi newydd-ddyfodiaid i gaffael y Gymraeg yn 

llwyddiannus, ynghyd â sicrhau darpariaeth, profiadau a chefnogaeth o ansawdd uchel 

yn y Gymraeg sydd yn ymateb i anghenion y dysgwyr a’u teuluoedd ac yn gyfrwng i’w 

harfogi fel dysgwyr annibynnol a hyderus ddwyieithog i’w galluogi i lwyddo a ffynnu.” 

CYMRAEG 2050 

“Addysg drochi cyfrwng Cymraeg yw ein prif ddull ar gyfer sicrhau bod 
plant yn gallu datblygu eu sgiliau Cymraeg, ac ar gyfer creu siaradwyr 
newydd.” 
 
Nod Llywodraeth Cymru yw... creu system addysg  
statudol sy’n cynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg hyderus.  

 
Llywodraeth Cymru: Cymraeg 2050 



 

 

  

Pwrpas y gyfundrefn addysg drochi tuag at 

2032 a thu hwnt yw: 

 Hyrwyddo cyflawniad a lles newydd-ddyfodiaid Gwynedd i gaffael y Gymraeg. 

 

 Cefnogi dysgwyr sydd angen hwb ychwanegol i gynyddu eu hyder/sgiliau yn y  

Gymraeg yn yr ysgol. 

 

 Arfogi a chefnogi gweithlu ysgolion Gwynedd i weithredu egwyddorion addysg 

drochi yn y Cyfnod Sylfaen. 

 

 Darparu arweiniad, cefnogaeth ac adnoddau i weithlu ysgolion Gwynedd i’w galluogi 

i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd pellach o safbwynt eu hyder/sgiliau yn y  

Gymraeg.  

 

 Cynorthwyo rhieni a gofalwr i ddeall gwerth addysg Gymraeg a’u cynorthwyo i  

gefnogi eu plant.  
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Ein nod yw cael cyfundrefn addysg drochi sydd yn rhoi 

anghenion y dysgwyr yn ganolog i’n darpariaeth. 

Hoffem weld cyfundrefn sydd yn hyblyg ac yn darparu  

addysg drochi gyfoes o’r radd flaenaf i’r dysgwyr, gan 

feithrin eu sgiliau yn y Gymraeg i’w galluogi i lwyddo  

a ffynnu yn ein hysgolion gan ddod yn siaradwyr hyfedr 

ddwyieithog. 

Y weledigaeth ar gyfer dysgwyr sydd yn  

newydd-ddyfodiaid yw: 

Mynediad at gyfundrefn addysg drochi o’r radd flaenaf sy’n 

darparu profiadau dysgu hyblyg a chynaliadwy o ansawdd  

uchel sy’n eu harfogi fel dysgwyr annibynnol â’r wybodaeth a’r 

sgiliau yn y Gymraeg i’w galluogi i symud ymlaen. 

 

Darparu trosglwyddiad effeithiol o’r addysg drochi i’r ysgol 

leol gan sicrhau darpariaeth, profiadau a chefnogaeth o  

ansawdd uchel yn y Gymraeg sydd yn ymateb i anghenion y 

dysgwyr a’u teuluoedd ac yn gyfrwng i’w galluogi i lwyddo a  

ffynnu. 

Y Weledigaeth 

Ein Nod 
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Ein Nod 
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Dyma’r amcanion fydd yn sail i’r gyfundrefn addysg drochi tuag at 2032 a thu hwnt:  

3. CWRICWLWM 

1. Cyfundrefn addysg drochi arloesol, sydd yn seiliedig ar arbenigedd ac yn cyfoethogi’r profiad 

addysgu a dysgu yn ogystal ag annog rhagoriaeth yn y maes.  

2. Y deilliannau ar gyfer yr holl ddysgwyr yn gosod sylfaen gadarn yn y Gymraeg gan ddatblygu 

diddordeb gydol oes yn ieithoedd Cymru ac ieithoedd y byd, a thrwy hynny eu gwneud yn 

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu yng nghyfundrefn addysg ddwyieithog 

Gwynedd a thrwy gydol eu hoes.  

3. Cyfundrefn addysg drochi gyfoes sydd yn dathlu hunaniaeth, ymwybyddiaeth o iaith a  

threftadaeth, gan ddatblygu dysgwyr sy’n ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yn barod i  

fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.  

1. ADDYSGU A DYSGU 

2. AMGYLCHEDD DYSGU 

1. Amgylchedd Dysgu o’r radd flaenaf, gyda chyfleusterau cwbl fodern ar gyfer dysgwyr ac 

addysgwyr yr 21ain ganrif. 

2. Amgylchedd Dysgu gynhwysol sydd yn ymateb i anghenion amrywiol gan gynnwys  

dysgwyr bregus a dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

3. Amgylchedd Dysgu sydd yn manteisio ar y dechnoleg fwyaf cyfoes gan roi profiadau a  

sgiliau amrywiol i ddysgwyr wrth gaffael iaith. 

1. Cyfundrefn addysg drochi gadarn a gwydn sy’n gallu addasu i gyfarch unrhyw newidiadau 

perthnasol ym myd addysg. 

2. Darpariaeth addysg drochi gyfoes sydd yn addas i bwrpas ar gyfer 2032 a thu hwnt sy’n 

adlewyrchu gofynion y dysgwyr a’r cwricwlwm.   

3. Cyfundrefn addysg drochi sy’n gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion i gefnogi a  

darparu’r cwricwlwm. 
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1. Cyfundrefn addysg drochi sy’n cynnig darpariaeth fugeiliol ragorol gan roi anghenion y 

dysgwr yn ganolog. 

2. Cyfundrefn addysg drochi sy’n sicrhau mynediad at gymorth a chefnogaeth o ansawdd  

uchel sydd wedi ei gynllunio o amgylch y dysgwr. 

3. Cyfundrefn addysg drochi sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda’r ysgolion i sicrhau  

cymorth a chefnogaeth priodol i’r dysgwr, rhieni a gwarcheidwaid yng nghyd-destun y 

Gymraeg. 

4. CEFNOGAETH I DDYSGWYR 

5. ADNODDAU CYLLIDOL 

1. Cyfundrefn addysg drochi sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau cyllidol, gan sicrhau 

cyfle cyfartal i’r holl ddysgwyr. 

2. Cyfundrefn addysg drochi hyfyw tuag at 2032 a thu hwnt wedi ei seilio ar grwpiau dysgu 

gwydn, cyllideb a chynllun busnes cadarn. 

3. Cyfundrefn sydd wedi manteisio ar y cyfle i ddenu buddsoddiad o £1.1m ar gyfer gwella’r 

ddarpariaeth addysg drochi trwy Grant Cyfalaf Addysg Gymraeg.  



 

 

Cyflawni’r Nod, Y Weledigaeth a’r Amcanion 
 

Byddwn yn buddsoddi £1.1m o grant cyfalaf addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru yn ein cyfundrefn  

addysg drochi yng Ngwynedd er mwyn sicrhau amgylchedd ddysgu o’r radd flaenaf, a chyfleusterau cwbl 

fodern ar gyfer dysgwyr ac addysgwyr yr 21ain ganrif. 

Bydd y buddsoddiad cyfalaf hwn yn gyfrwng i sefydlu 2 safle addysg drochi cwbl newydd yng Ngwynedd 

wedi eu lleoli mewn ardaloedd strategol o’r sir ac ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol, sef Tywyn a  

Bangor. Bwriedir gwella’r cyfleusterau hefyd yn safle addysg drochi Eifionydd sydd eto wedi ei leoli’n  

strategol reit ynghanol y sir. Bydd y 3 safle addysg drochi yma yn cynnig darpariaeth gynradd ac uwchradd 

ar y cyd gan bontio blynyddoedd 5-9.  

Bwriedir hefyd adleoli Canolfan Iaith Dolgellau i safle mwy er mwyn gallu cynnig y ddarpariaeth i ragor o 

blant, a bydd safle Dolgellau ynghyd â Llangybi a Maesincla yn darparu addysg drochi i flynyddoedd 2-4 yr 

ysgolion cynradd.  

Yn sgil y buddsoddiad cyfalaf, bydd 6 safle yn cynnig darpariaeth i ddysgwyr oedran cynradd a 3 safle yn 

cynnig darpariaeth i ddysgwyr oedran uwchradd, gydag hyblygrwydd rhwng y safleoedd yn unol â’r galw.  

O ganlyniad, yn y drefn newydd bydd modd cynnig y ddarpariaeth i fwy o ddysgwyr.   

 

Yn sgil yr uchod, bydd cyfundrefn addysg drochi newydd 

Gwynedd yn cynnwys 6 safle fel a ganlyn:         
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Safle cynradd ac uwchradd 

Safle cynradd yn unig 

Cyfundrefn 

Addysg  

Drochi  

Gwynedd 



 

 

Dalgylchoedd a wasanaethir 
 

Mae’r tabl isod yn nodi pa ddalgylchoedd y byddai safleoedd Cyfundrefn Addysg Drochi Gwynedd yn eu 

gwasanaethu’n gyffredinol. Bydd hyblygrwydd rhwng yr holl safleoedd o ran derbyn dysgwyr o wahanol 

ddalgylchoedd yn ddibynnol ar niferoedd, ac yn arbennig y dalgylchoedd hynny sydd yn ffinio gyda sawl  

safle e.e. Ardudwy a Dyffryn Nantlle. 
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Dalgylchoedd Bangor 

Bl 5-9 

Eifionydd 

Bl 5-9 

Tywyn 

Bl 5-9 

Maesincla 

Bl 2-4 

Llangybi 

Bl 2-4 

Dolgellau 

Bl 2-4 

Dyffryn Ogwen             

Bangor             

Brynrefail             

Syr Hugh Owen             

Dyffryn Nantlle             

Botwnnog             

Glan y Môr             

Eifionydd             

Y Moelwyn             

Ardudwy             

Bro Idris             

Y Berwyn             

Tywyn             
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Y Ddarpariaeth 

 

Bydd y ddarpariaeth addysg drochi cynradd ac uwchradd yn ddarpariaeth 4 niwrnod yr wythnos, am  

gyfnod o 8-10 wythnos. Bydd hyn yn fodd o sicrhau bod modd cynnal y ddarpariaeth drochi’n gyflawn ar 

gyfer y 3 tymor ysgol.  

Bydd dysgwyr yn mynychu eu hysgol leol am 1 diwrnod pob wythnos, a bydd hynny’n fodd i’r dysgwyr 

barhau â chyswllt efo’u hysgol leol, gan sicrhau parhad i’w haddysg drochi yn y Gymraeg yno, ynghyd â 

chael mynediad llawn i’r cwricwlwm.  

Am 1 diwrnod yr wythnos, pan fo’r dysgwyr yn mynychu eu hysgol leol, bydd staff y gyfundrefn addysg 

drochi ar gael i gynorthwyo’r dysgwyr yn yr ysgolion, yn gallu cynorthwyo yn y safleoedd addysg drochi 

eraill, yn darparu cefnogaeth o bell i’r dysgwyr, rhoi arweiniad i’r ysgolion i gefnogi’r dysgwyr, yn ogystal â 

llunio a darparu adnoddau mewn ymateb i angen ym maes addysg Gymraeg ac addysg drochi yn fwy  

cyffredinol.  

Ar gyfer y cyfnod fydd yn weddill o bob tymor ble gwelwn y dysgwyr wedi dychwelyd i’w hysgolion lleol,  

bydd staff y gyfundrefn addysg drochi yn gweithredu rhaglen lawn o ddysgu cyfunol, sef addysgu wyneb yn 

wyneb yn yr ysgol, sesiynau dysgu byw drwy Teams, ynghyd â dysgu o bell drwy Google Classrooms i    

sicrhau cynhaliaeth ychwanegol i’r dysgwyr i’w cynorthwyo i wneud cynnydd pellach i gaffael y Gymraeg 

yn yr ysgol.  Bydd modd darparu addysg gyfunol ar unrhyw adeg i ddysgwyr sydd yn parhau i fod angen 

cymorth ychwanegol wedi iddynt ddychwelyd i’w hysgol leol ar ôl treulio 8-10 wythnos yn y ddarpariaeth 

addysg drochi.   

 

Modelu’r ddarpariaeth 

Dysgwyr yn mynychu eu hysgol leol 

am 1 diwrnod yr wythnos am gyfnod 

o 8-10 wythnos cyn dychwelyd i’w 

hysgol leol yn llawn amser. 

Dysgwyr yn mynychu’r  

ddarpariaeth Addysg Drochi  

gyfagos am 4 diwrnod yr wythnos 

am gyfnod o 8-10 wythnos 

+ 
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Strwythur Staffio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennaeth y Gwasanaeth 

Dirprwy 

Athro 

Cymhorthydd 
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Ariannu 
 

Caiff y Gyfundrefn Addysg Drochi tuag at 2032 a thu hwnt ei gyllido o 3 ffynhonnell gwahanol, sef: 

 Grant GGA 

 Dyma’r grant craidd ar gyfer cyllido’r Gyfundrefn Addysg Drochi, fodd bynnag, yn sgil chwyddiant a 

 chynnydd mewn costau, nid yw’r grant hwn ar ei ben ei hun yn ddigonol ar gyfer cyllido’r  

 ddarpariaeth yn llawn. 

 

 Ysgolion  
Ystyrir y gyfundrefn addysg drochi yn wasanaeth arbenigol a chwbl hanfodol i weithrediad polisi iaith 

addysg Gwynedd. O ganlyniad, bwriedir gofyn am gyfraniad ariannol gan yr ysgolion fydd yn fodd o 

sicrhau cyfundrefn addysg drochi addas i bwrpas tuag at 2032 a thu hwnt. 

 

 Adran Addysg 
Mae’r Adran Addysg eisoes yn cyfrannu tuag at gostau’r gwasanaeth, a bydd y cyfraniad hwn yn parhau, 

drwy: 

            - Arian cyfatebol i’r grant GGA 

    - Gyfrannu at gostau cludiant i’r ddarpariaeth drochi.  
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Mesur Llwyddiant: 

Byddwn yn mesur llwyddiant y gyfundrefn addysg drochi yn benodol drwy gyfrwng y mesurydd canlynol: 

Nifer / % newydd-ddyfodiaid sydd yn cyrraedd Lefel 2 (llafaredd) ar ddiwedd eu cyfnod trochi dwys. 

 

Byddwn hefyd yn mesur llwyddiant y gyfundrefn addysg drochi o ystyried cyfraniad y gyfundrefn 

i ddeilliannau canlynol Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr Awdurdod: 

 Mwy o blant dosbarth derbyn/ 5 oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. (CSGA: Deilliant 2) 

 Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o’u haddysg  

statudol i un arall. (CSGA: Deilliant 3) 

 Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gym-

raeg. (CSGA: Deilliant 4) 

 Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol. (CSGA: 

Deilliant 5) 

 Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 

(CSGA: Deilliant 6) 

Cefnogi Addysg Gymraeg yng Ngwynedd 
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Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) yn ddogfen statudol o dan adran 84 o Ddeddf  

Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae’r cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau Cynlluniau 

Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019-.  
 

Mae’r CSGA yn amlinellu sut mae Awdurdodau Lleol yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth 

Cymru yng nghyd-destun addysg Gymraeg. Yng Ngwynedd, caiff y CSGA ei ddehongli yng nghyd-destun 

Polisi Iaith Addysg y Sir. Nod y Polisi Iaith yw sicrhau bod holl ddisgyblion y Sir yn meddu ar  

ddwyieithrwydd cytbwys oed-berthnasol er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas 

ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Wrth ddwyieithrwydd oed berthnasol golygir bod disgyblion yn 

meddu ar sgiliau ieithyddol priodol yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

 

Pwrpas y Gyfundrefn Addysg Drochi yw hyrwyddo cyflawniad dysgwyr sy’n newydd-ddyfodiaid i gaffael y 

Gymraeg drwy ddarpariaeth trochi dwys, ynghyd â darparu cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen hwb  

ychwanegol o safbwynt eu hyder neu eu sgiliau yn y Gymraeg yn yr ysgol. Mae darpariaeth y Gyfundrefn 

Addysg Drochi yn greiddiol i gynorthwyo ysgolion cynradd ac uwchradd i weithredu’r Polisi Iaith cyfredol, 

ynghyd â chyfrannu at ffyniant ein dysgwyr yn y gyfundrefn addysg Gymraeg a dwyieithog a geir yng 

Ngwynedd. 

“Rwy’n falch o gyhoeddi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Gwynedd 

2022-2032. Mae’r Cynllun yn adlewyrchu fy ngweledigaeth o gael cyfundrefn addysg 

Gymraeg a dwyieithog sydd yn rhoi anghenon ein holl ddysgwyr yn ganolog i’n  

darpariaeth. Mae’r Cynllun yn gosod ymrwymiad a chyfeiriad clir ar gyfer sicrhau bod 

dysgwyr Gwynedd yn cyflawni’r safonau uchaf er mwyn cynnal yr iaith, diwylliant a’r  

economi yn lleol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Adrannau’r Cyngor, ysgolion a phartneriaid ehangach yn ymrwymo i wireddu holl nodau ac amcanion  

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac yn sgil hynny gefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru i  

gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, gan sicrhau bod cyfleoedd ar bob cyfnod ym mywyd 

unigolyn i ddysgu Cymraeg ac i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 

Mae hi’n gyfnod hynod o gyffrous i’r iaith Gymraeg a hoffwn sicrhau darpariaeth, profiadau a chefnogaeth o  

ansawdd uchel yn y Gymraeg sydd yn ymateb i anghenion y dysgwyr a’u teuluoedd, ac yn gyfrwng i’w harfogi fel 

dysgwyr annibynnol a hyderus ddwyieithog i’w galluogi i lwyddo a ffynnu. Yn yr un modd, hoffwn sicrhau bod holl 

weithlu ein hysgolion yn hyderus ddwyieithog, gan dderbyn pob cefnogaeth i feithrin eu hyder a’u sgiliau yn yr iaith 

Gymraeg, gan allu trosglwyddo’r sgiliau hynny’n effeithiol i addysgu a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn  

ddwyieithog ar lawr dosbarth.”  
 

Y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, 

Aelod Cabinet Addysg. 

  

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA): 
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