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Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod lle mae digwyddiadau a 
chyrsiau yn cael eu cynnal ar-lein. Mae adnoddau digidol di-ri,  
gan gynnwys ymarferion fideo a sain, ar gael yn rhad ac am 
ddim i ddysgwyr ym mhob man. Mae’r cyfan i’w weld ar ein Safle 
Rhyngweithiol dysgucymraeg.cymru. Mae’r gefnogaeth i chi fel 
tiwtoriaid yn yr adran i diwtoriaid ar y Safle. Ewch draw i weld yr 
holl adnoddau sydd ar gael i chi. 

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill o ran Cefnogi Dysgwyr, gyda 
chyfleon di-ri i ddysgwyr ddefnyddio’u Cymraeg yn anffurfiol. Un o’r 
rhain yw Amdani: Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg a fydd yn digwydd 
mewn partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol ac eraill, rhwng 
4-11 Mawrth. 

Mae bwriad gyda ni hefyd i gynnal gŵyl Ar Lafar i ddysgwyr, eu 
teuluoedd a’u ffrindiau. Bydd y cyfan yn digwydd yn rhithiol gyda’r 
Ganolfan, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio i ddarparu arlwy eang 
a chyffrous i ddysgwyr ar bob lefel. 

Ar y gweill hefyd mae Sadwrn Siarad mwya’r byd gyda chyfle 
i ddysgwyr o bob man fwynhau cyfleon i ddysgu, sgwrsio a 
chymdeithasu ar-lein. 

Mae eich cyfraniad chi fel tiwtoriaid yn hollbwysig i’r  
gwaith yma a chofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni ar  
swyddfa@dysgucymraeg.cymru os oes gyda chi unrhyw 
gwestiynau neu sylwadau. 

Diolch yn fawr iawn,

 

Hawys
Hawys Roberts 
Prif Swyddog Cyfathrebu,  
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Croeso i Gylchlythyr Gwanwyn 2021

https://dysgucymraeg.cymru
https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/tiwtoriaid/
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dathlu-darllen-cymraeg/
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Adnoddau
Diolch am yr adborth ar y 
cwrs Mynediad. Byddwn ni’n 
cyflwyno’r prif newidiadau 
i chi dros yr wythnosau 
nesaf.  Mae set gyflawn o 
ganllawiau a chyflwyniadau 
PwerBwynt lefel Mynediad 
yn Adran y Tiwtoriaid o dan 
adnoddau cyfunol ar y Safle. 

Er eu bod wedi’u creu ar gyfer 
y cwrs cyfunol, maent yn ddefnyddiol ar gyfer pob dosbarth rhithiol, 
ac mae unedau cyntaf y cwrs Sylfaen yna hefyd. Mae canllawiau a 
chardiau pob lefel nawr ar gael.

Adroddiad Blynyddol 
Mae Adroddiad Blynyddol 2019-
2020 y Ganolfan wedi’i gyhoeddi 
ac mae modd darllen copi ar ein 
gwefan yma.  

Mae’r adroddiad yn dangos sut 
gwnaeth y Ganolfan, ei darparwyr 
cyrsiau a’r tiwtoriaid ymateb i 
argyfwng iechyd COVID-19, gan 
addasu ac ymestyn y gwasanaeth 
i ddysgwyr, er gwaetha’r 
amgylchiadau eithriadol.

Adroddiad Blynyddol
Annual Report
2019 / 2020

https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/tiwtoriaid/
https://dysgucymraeg.cymru/media/10645/ad-blyn-2020-darllen-spreads.pdf
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Gŵyl Ddarllen  
Dysgu Cymraeg 
4 -11 Mawrth
 
Gan ddechrau ar Ddiwrnod y Llyfr, bydd y Ganolfan yn cynnal ‘Amdani’, 
Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg, am y tro cyntaf erioed.  Nod yr ŵyl yw 
annog dysgwyr i fwynhau defnyddio eu Cymraeg trwy ddarllen ystod o 
ddeunyddiau.  

Bydd straeon fideo, podlediadau ac erthyglau wedi’u teilwra ar gyfer 
dysgwyr, gyda’r Ganolfan yn gweithio gyda’r Eisteddfod Genedlaethol, 
Cyngor Llyfrau Cymru, BBC Cymru, Golwg 360 a phartneriaid eraill i gynnal 
yr ŵyl.  Bydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod AmGen 2021 
hefyd yn cael ei lansio yn ystod yr ŵyl.  

Mae llawer o weithgareddau’n digwydd yn ystod yr ŵyl - beth am 
ymgorffori’r fideos sy’n cael eu rhyddhau yn eich gwersi chi? 

Dyddiad Amser Digwyddiad Ble

4 – 11 Mawrth 11.00am Stori addas ar gyfer 
dysgwyr Sylfaen/
Canolradd o’r gyfrol 
‘Ffenest’ 

Yn fyw ar dudalen 
Facebook yr 
Eisteddfod. 

4 - 8, a 11 
Mawrth

7.30pm Stori addas ar gyfer 
dysgwyr Mynediad 
o’r gyfrol ‘Agor y 
Drws’. 

Yn fyw ar dudalen 
Facebook yr 
Eisteddfod. 

9 a 10 Mawrth 7.30pm Stori a cherdd addas 
ar gyfer dysgwyr lefel 
Uwch.

Yn fyw ar dudalen 
Facebook yr 
Eisteddfod. 

Mae mwy o wybodaeth yma a gallwch ddilyn ni ar Trydar am y newyddion 
diweddaraf.

https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://www.facebook.com/eisteddfod/
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dathlu-darllen-cymraeg
https://twitter.com/learncymraeg
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Gweithgareddau Cefnogi Dysgwyr eraill
Dros y misoedd nesaf, bydd nifer o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal er 
mwyn annog dysgwyr i fwynhau defnyddio eu Cymraeg yn gymdeithasol.  

Gŵyl Ar Lafar 
Bydd y Ganolfan yn gweithio gydag Amgueddfa Cymru, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal yr 
ŵyl genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn rhithiol ar 17-18 Ebrill.   

Bwriad yr ŵyl yw rhoi cyfle i ddysgwyr a’u teuluoedd fwynhau 
defnyddio eu Cymraeg a dysgu mwy am hanes a diwylliant Cymru.  
Bydd rhaglen o weithgareddau ar gael, gan gynnwys fideos 
diddorol, cyfweliadau a sesiynau holi ac ateb.
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Cwrs hunan-astudio  
Cymraeg Gwaith
Mae’r ymateb wedi bod yn ardderchog i’r cwrs hunan-astudio estynedig 
i ddechreuwyr, a gyflwynwyd fel rhan o’r cynllun Cymraeg Gwaith.  Mae 
dros 600 o bobl, sy’n gweithio i 31 o gyflogwyr, wedi cofrestru ar y cwrs 
newydd, sef dros ddwbl y targed gwreiddiol.  Mae’r cwrs yn cyfateb i 120 
awr o oriau dysgu yn y dosbarth.
 
Mae’r cwrs yn un hunan-astudio ar-lein, ac mae tiwtor ar gael i gynnig 
sesiynau adolygu a chadw golwg ar gynnydd y dysgwyr.  Mae nifer o staff 
y sector iechyd ac awdurdodau lleol wedi cofrestru ar y cwrs, gan fod 
modd iddynt ei ddilyn ar amser o’u dewis nhw.  Mae cynlluniau ar y gweill i 
gyflwyno cyrsiau tebyg ar lefelau dysgu eraill.

Arholiadau
Cofiwch fod angen 
i’r dysgwyr gofrestru 
i sefyll arholiad llafar 
erbyn 5 Mawrth.

Mae mwy o  
wybodaeth yma.

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/arholiadau-cbac/
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Chwilio am siaradwyr Cymraeg i 
helpu dysgwyr 
Mae angen mwy o siaradwyr Cymraeg i fod yn rhan o ‘Siarad’, y cynllun 
gwirfoddol sy’n dod â siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ynghyd i sgwrsio’n 
anffurfiol.   Mae’r cynllun, sy’n digwydd yn rhithiol ar hyn o bryd, yn 
paru dysgwr a siaradwr er mwyn cynyddu hyder dysgwyr a’u hannog i 
ddefnyddio mwy o Gymraeg.  Os dych chi’n adnabod siaradwyr byddai’n 
hoffi cymryd rhan, a wnewch chi eu hannog i gofrestru diddordeb yma.

Sadwrn Siarad: 1 Mai 2021
Bore – Sadwrn Siarad arferol gyda darparwyr.
2pm-2.45pm – Cyfle i sgwrsio gyda dysgwyr yng Nghymru a thu hwnt

3pm-3.30pm – Gig gyda Gwyneth Glyn

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/
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Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

swyddfa@dysgucymraeg.cymru
dysgucymraeg.cymru

f @learncymraeg 

i @dysgucymraeglearnwelsh

t @learncymraeg 

y Dysgu Cymraeg

mailto:marchnata%40dysgucymraeg.cymru?subject=
http://www.dysgucymraeg.cymru

