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Cylchlythyr
Tiwtoriaid

Gair gan Helen
Croeso i’r cylchlythyr i diwtoriaid.
Ar ddechrau blwyddyn academaidd
newydd, mae wedi bod yn braf gweld
cymaint o ddysgwyr yn dychwelyd i ddysgu
neu’n dechrau dysgu o’r newydd gyda ni.
Roedd hi’n hyfryd cael cwmni dros 120 o
ddysgwyr ar Zoom i wrando ar Ifor ap Glyn
yn y wers flasu genedlaethol gafodd ei
chynnal ddechrau Medi.

Mae cynllun Siarad wedi ail gychwyn a byddai’n wych petai modd i chi annog
dysgwyr sydd ar lefel Canolradd+ i ymuno â’r cynllun. Dros yr haf, cynhaliwyd
holiadur barn a daeth i’r amlwg bod siaradwyr newydd a’r gwirfoddolwyr yn
elwa’n fawr o’r cynllun.
Dych chi wedi cael cipolwg ar deitlau diweddaraf cyfres Amdani? Mae nifer o
lyfrau newydd wedi cael eu cyhoeddi dros yr haf ac mae rhestr lawn ohonynt
ar y safle. Felly ewch draw i bori trwyddynt ac annog eich dysgwyr i wneud yr
un peth.
Dymuniadau gorau i chi gyda gweddill y tymor. Mae’r Pwyllgor Cefnogi
Dysgwyr wrthi’n cynllunio rhaglen o weithgareddau ar gyfer y flwyddyn, felly
dw i’n mawr obeithio y gwelaf i chi yn rhai o’r rheiny. Cofiwch fod pob croeso
i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg gyda chwestiynau neu sylwadau.
Diolch yn fawr,
Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Genedlaethol.
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Un o lwyddiannau’r haf oedd y noson
Whodunnit gafodd ei threfnu yn ystod yr
Eisteddfod AmGen felly diolch am annog
eich dysgwyr i gymryd rhan. Roedd safon
cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni yn
arbennig o uchel ac mae modd gwrando ar
sgwrs rhwng yr enillydd, David Thomas a’r
gyflwynwraig Hanna Hopwood Griffiths yma. Recordiwyd y cyfweliad fel
rhan o sesiynau Sgwrs dros Baned yn yr Eisteddfod, ac mae modd gwrando
ar y siaradwyr gwadd eraill yma.

Adolygiad
Cyflym

Adroddiad
Estyn

Ym mis Awst fe gyhoeddodd y
Llywodraeth ei Hadolygiad Cyflym
o’r Ganolfan. Mae’r Adolygiad
yn argymell newidiadau posib
i’n cylch gwaith, gan gynnwys
datblygu’r Ganolfan yn hwb ar gyfer
arloesi addysgol. Mae ehangu’r
ddarpariaeth i gynnwys pobl 16 – 18
oed sydd wedi astudio’r Gymraeg
fel pwnc mewn ysgolion cyfrwng
Saesneg yn argymhelliad cyffrous
arall. Darllenwch yr Adolygiad
Cyflym yma.

Ro’n ni’n falch, hefyd, o dderbyn
adroddiad cadarnhaol Estyn ar
y Ganolfan yn gynharach eleni.
Nododd Estyn ein bod yn cyfrannu’n
effeithiol at nod Llywodraeth Cymru
o gyrraedd miliwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050 a’n bod ni’n
llais cenedlaethol, dylanwadol i’r
sector. Roedd yr adroddiad hefyd
yn canmol arweiniad cadarn a
phendant y Ganolfan a’r ffordd
mae’n cadw budd dysgwyr yn
ganolog i’w holl weithgarwch.
Darllenwch adroddiad Estyn yma.

Adnoddau
Mae Fersiwn 2 lefel Mynediad
bellach ar gael. Mae’r canllawiau
wedi cael eu hailysgrifennu
i ymgorffori’r dulliau dysgu
gwahanol sy gyda ni erbyn hyn
ac mae cyflwyniad PwerBwynt
ar gael ar gyfer pob lefel.
Mae’r cyfan ar gael yn adran y
Tiwtoriaid ar y safle.

Duolingo a
SaySomethinginWelsh
(SSIW)
Dros yr haf, mae’r Ganolfan wedi ffurfio
partneriaethau cyffrous gyda Duolingo a
SaySomethinginWelsh. Mae Duolingo yn
rhyngwladol am drosglwyddo’r cyfrifoldeb am
gadw cynnwys y cwrs yn gyfredol i’r Ganolfan, ac
mae 2,000 o ddysgwyr y Ganolfan am gael y cyfle
i gael pecyn SSIW am ddim i ategu eu dysgu. Os
dych chi’n dysgu cwrs Mynediad, mae’n bosib
iawn bod rhai o’ch dysgwyr chi wedi derbyn y
cynnig hwn.

Gwers Gyfoes Bywydau
Duon o Bwys
Mae Gwers Gyfoes
Bywydau Duon
o Bwys, gafodd
ei chyhoeddi y
llynedd, wedi cael ei
diweddaru. Tybed
a fyddai modd i
chi ddefnyddio’r
deunyddiau cyn
diwedd y mis gan
mai mis Hydref
ydy Mis Hanes Pobl
Dduon? Gall y wers
fod yn addas ar gyfer

Llun o’r cyflwynydd,
Seren Jones, sy’n
rhannu ei phrofiadau
yn y wers gyfoes.

dysgwyr sy’n newydd
i lefel Uwch eleni.
Dyma’r ddolen ar

gyfer y deunyddiau:
Gwersi Cyfoes | Dysgu
Cymraeg

Wythnos Dathlu Dysgu
Cymraeg Radio Cymru
Ddydd Sul 10 Hydref bydd Radio
Cymru yn dechrau wythnos
arbennig o raglenni ac eitemau
sy’n dathlu dysgu Cymraeg.
Dyma fydd uchafbwyntiau’r
wythnos;
•

Cyfres o raglenni dogfen
newydd.

•

Rhagor o benodau o’r
ddrama feicro Enfys gan y
Theatr Genedlaethol a BBC
Cymru Fyw.

•

Dysgwr fydd yn cynnal
Yr Oedfa.

•

Dysgwr fydd gwestai Beti
a’i Phobol.

•

Bydd ymgeiswyr rownd
derfynol Dysgwr y
Flwyddyn ar raglen
Hanna Hopwood Griffiths,
Gwneud Bywyd yn Haws.

Fel datblygiad cyffrous eleni, bydd y Ganolfan yn
cynnal dau gyfarfod Zoom yn ystod yr wythnos:

• Nos Lun, 11
Hydref am 7yh:
Cyfle i ddod i adnabod
rhai o gyflwynwyr mwyaf
poblogaidd Radio Cymru
– Shân Cothi, Ifan Jones
Evans a Jennifer Jones.

• Nos Wener, 15 Hydref am 6yh:
Mewn cydweithrediad â’r Theatr Genedlaethol,
cyfle i wylio pob pennod o’r ddrama feicro
Enfys a holi un o’r actorion.

Cylchgrawn Hwyl yr Haf
Dych chi wedi darllen
cylchgrawn Hwyl yr Haf?
Cylchgrawn digidol i
ddysgwyr ydy Hwyl yr Haf
ac mae modd darllen copi
ar ein gwefan. Mae Hwyl
yr Haf yn llawn erthyglau,
cyfweliadau ac eitemau
diddorol am arddio, coginio
a chadw’n heini. Mae hefyd
yn cynnwys cyfweliadau
gyda’r actores Rakie Ayola,
(sydd i’w gweld ar glawr
y cylchgrawn, chwith) y
cogydd Nerys Howell a’r
cyflwynydd radio lfan Jones
Evans. ’Dyn ni wedi rhannu’r
cylchgrawn ar y cyfryngau
cymdeithasol a gyda’r
swyddogion marchnata,
ond gorau oll os y medrwch
chi rannu’r ddolen hon
gyda’ch dysgwyr a’u hannog
i ddarllen y cylchgrawn.

Helo Blod
Dych chi wedi clywed am Helo Blod? Gwasanaeth ydy Helo Blod sy’n
cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i fusnesau ddefnyddio
mwy o Gymraeg. Mae Helo Blod yn fodlon gwirio testun Cymraeg neu
gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim. Felly os oes
gennych chi ddysgwyr sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain, cofiwch
sôn wrthynt am wasanaeth Helo Blod.

