






Cynhadledd Genedlaethol y Ganolfan 

Bydd y Gynhadledd Genedlaethol yn cael ei chynnal yn rhithiol ddydd 
Gwener 25 Mehefin. Bydd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac 
Addysg, yn dweud gair a'r siaradwraig wadd fydd Yr Athro Elin Haf 
Gruffydd Jones. Bydd sesiwn am gynwysoldeb yn y dosbarth Dysgu 
Cymraeg yng nghwmni panel o diwtoriaid. Bydd Helen Prosser, 
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Ganolfan, hefyd yn adrodd yn 6l o 
IATEFL, ac yn rhannu arferion da. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch 
swyddfa@dysgucymraeg.cymru. 

Cwrs Mynediad, Fersiwn 2 

Erbyn mis Medi, bydd pob dysgwr sy'n dechrau cwrs Mynediad newydd 
yn dilyn Fersiwn 2. Mae'r newidiadau yn cynnwys: 

• Canllaw Gramadeg yn y cefn

• Mwy o ailgylchu geirfa

• Gweithgareddau ychwanegol mewn rhai unedau

• Mwy o lyfrau Amdani

Bydd 'Syniad Da' ym mhob uned adolygu, sef argymhellion o ran sut i 
ddefnyddio'r Gymraeg. Bydd angen i bob tiwtor gael copi newydd o'r 
cwrs. Bydd y safle rhyngweithiol yn cael ei ddiweddaru hefyd gan y bydd 
rhai o'r deialogau wedi'u haddasu. Bydd fersiwn presennol y cwrs ar gael 
am flwyddyn trwy ddefnyddio cod arbennig ar wefan gwales.com. Mae'r 
codau hyn wedi'u hanfon at y darparwyr. Cynhelir hyfforddiant i 
gyflwyno'r cwrs i diwtoriaid newydd neu ddibrofiad nos Fercher, 14 
Gorffennaf am 7yh neu ddydd Mercher, 8 Medi am l0yb. Os hoffech 
fynychu'r hyfforddiant, cofrestrwch yma: 
https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/academi 

Cylchgrawn Hwyl yr Haf 

Byddwn yn cyhoeddi cylchgrawn digidol i ddysgwyr o fewn yr wythnosau 
nesaf. Bydd cylchgrawn Hwyl yr Haf yn llawn erthyglau, cyfweliadau ac 
eitemau diddorol. Bydd erthyglau am arddio, coginio a chadw'n heini yn 
ogystal â chyfweliadau gyda'r actores Rakie Ayola, y cogydd Nerys Howell 
a'r cyflwynydd radio lfan Jones Evans. Byddwn yn rhannu'r cylchgrawn ar 
y cyfryngau cymdeithasol a gyda'r swyddogion marchnata.

https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/academi
https://www.gwales.com/home/?lang=CY&tsid=1


Her yr Haf 

Cofiwch annog eich dysgwyr i gymryd rhan yn Her yr Haf eleni. Pwrpas 
Her yr Haf yw annog dysgwyr i ddefnyddio eu Cymraeg dros yr haf trwy 
gwblhau heriau gwahanol a'u nodi ar y ffurflen hon sydd ar ein safle. 
V dyddiad cau yw 21 Awst a bydd un dysgwr yn ennill cwrs am ddim 
ym mhob sir. (Bydd modd ad-dalu'r dysgwyr fydd eisoes wedi cofrestru 
a thalu). Diolch i'r darparwyr am gynnig cwrs am ddim ym mhob sir 
yng Nghymru. 

Holiadur y gweithlu 

Diolch i bawb wnaeth lenwi holiadur y gweithlu eleni. Pwrpas yr holiadur 
yw casglu barn pawb sy'n gweithio o fewn y sector Dysgu Cymraeg, gan 
gynnwys Rheolwyr, Tiwtoriaid a Swyddogion Cefnogi. Derbyniwyd 
ymateb gan 199 o unigolion, sef tua 35% o'r gweithlu a dyma rai o'r 
ystadegau: 

• 100% yn teimlo'n falch o weithio i'r sector Dysgu Cymraeg.

• 98% yn dweud bod ganddyn nhw fynediad at yr adnoddau

oedd eu hangen i wneud eu gwaith yn dda.

• 95% yn teimlo eu bod yn derbyn gwerthfawrogiad pan yn gwneud

eu gwaith yn dda.

• 93% yn dweud eu bod yn derbyn gwybodaeth yn rheolaidd

am ddiweddariadau'r maes yn genedlaethol.

• 88% yn meddwl eu bod wedi derbyn cefnogaeth ychwanegol

dda gan eu darparwr wrth ymdrin a'r newid i'r gwaith yn sgil

Covid-19.

Dweud eich Dweud 

Dweud eich Dweud yw'r holiadur barn cenedlaethol i weld sut mae dysgwyr 
y sector yn teimlo am y ddarpariaeth. Cafwyd 3,861 o ymatebion yn 2019 a 
chafwyd 4,036 o ymatebion yn 2020. Dyma rai o brif ganfyddiadau holiadur 
2020: 

• Tiwtor yn dysgu'r cwrs yn effeithiol - 77% (cytuno'n gryf), 20%
(cytuno)

• Tiwtor yn rhoi cyngor i helpu'r dysgwr wella - 65% (cytuno'n gryf),
30% (cytuno)

• V broses ymrestru yn hawdd - 88%

• Bwriadu dysgu Cymraeg eto y flwyddyn nesaf - 85%

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/her-yr-haf-2021/
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