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Gair gan Helen
Croeso i’r cylchlythyr i diwtoriaid.
Blwyddyn newydd dda iawn i chi gyd. Gobeithio i chi gael cyfle i gymryd
seibiant dros gyfnod y Nadolig a bod y tymor newydd wedi dechrau yn dda.
’Dyn ni’n edrych ymlaen at rannu rhai o’r digwyddiadau a’r cynlluniau sydd ar
y gweill gennym dros y cyfnod nesaf gyda chi.
Yn gyntaf oll, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i chi am hyrwyddo’r holl
ddigwyddiadau rhithiol cenedlaethol gafodd eu cynnal cyn y Nadolig. Roedd
yn braf gweld cymaint yn bresennol yn y sesiynau a chael adborth cadarnhaol
gan y partneriaid fuodd ynghlwm â’r digwyddiadau. Roedd y digwyddiad
olaf, sef y noson Whodunnit, yn goron ar y cyfan felly diolch i chi am sicrhau
cefnogaeth dda i hwnnw hefyd.
Gobeithio y cawn ni gefnogaeth gystal i Amdani: Gŵyl Ddarllen Dysgu
Cymraeg fydd yn cael ei chynnal rhwng 28 Chwefror – 4 Mawrth. Fel rhan o’r
ŵyl rithiol, mae cystadleuaeth ysgrifennu stori ar gyfer dysgwyr ar bob lefel.
Bydd y gystadleuaeth yn cau ar 31 Ionawr. Mae mwy o fanylion ar gael isod ac
mae hysbyseb sy’n hyrwyddo’r gystadleuaeth wedi’i hanfon at y Swyddogion
Marchnata.
I gloi, hoffwn eich atgoffa bod croeso i chi alw mewn am sgwrs bob dydd
Llun cyntaf y mis am 2 o’r gloch. Cysylltwch â fi os dych chi angen y ddolen.
Dymuniadau gorau i chi gyda chynlluniau’r tymor a chofiwch fod croeso i chi
anfon e-bost ataf os oes gennych chi gwestiwn neu sylw ar unrhyw adeg.
Diolch yn fawr,
Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol.

Amdani: Gŵyl Ddarllen
Dysgu Cymraeg
Bydd Amdani: Gŵyl Ddarllen Dysgu
Cymraeg yn digwydd rhwng 28
Chwefror – 4 Mawrth. Cynhaliwyd yr
ŵyl rithiol am y tro cyntaf y llynedd
a’i bwriad yw dathlu’r gyfres o lyfrau i
ddysgwyr, ‘Amdani’, ac annog dysgwyr
i ddefnyddio a mwynhau eu Cymraeg
trwy ddarllen ystod o ddeunyddiau
gwahanol. Dyma flas o rai o brif
ddigwyddiadau’r ŵyl:
• Bore coffi Gŵyl Dewi yng
nghwmni David Thomas,
Dysgwr y Flwyddyn
• Gig Gŵyl Dewi gan Robat Arwyn
• Gweithdy ysgrifennu creadigol
gyda Anni Llŷn
• Clwb darllen yng nghwmni’r awdur
Sarah Reynolds
• Ffair lyfrau i rieni gyda Jo Knell o
siop Cant a Mil Vintage, Caerdydd.
Poster y Ffair lyfrau sydd wedi’i
gynnwys ar glawr y cylchlythyr
• Ioga cadair gyda Laura Karadog a
Catrin Jones
• Cyhoeddi dwy stori fer newydd i
ddysgwyr gan Lleucu Roberts a
Pegi Talfryn
• Podlediad, straeon fideo ac
erthyglau dyddiol wedi’u teilwra ar
gyfer dysgwyr ar Golwg 360

Yn ychwanegol, ’dyn ni
wedi cyhoeddi cystadleuaeth
ysgrifennu i ddysgwyr ar bob lefel
mewn partneriaeth â’r Eisteddfod
Genedlaethol. Y dyddiad cau ydy
31 Ionawr a bydd y straeon yn cael
eu beirniadu gan Lleucu Roberts
a Pegi Talfryn, a’r rhai buddugol
yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr
ŵyl. Byddem yn gwerthfawrogi
petai modd i chi gylchredeg y
wybodaeth am y gystadleuaeth
ac annog eich dysgwyr i gymryd
rhan.

Hyfforddiant
Academi
Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gymryd
rhan yn yr hyfforddiant cynwysoldeb.
Cofiwch fod nifer o adnoddau ar gael ar
dudalen Academi’r safle. Yn eu plith mae
hyfforddiant Dyslecsia, Nam Golwg, Nam
Clyw a’r adnodd diweddaraf sydd wedi cael ei
ychwanegu yw cynghorion Dysgu Cynhwysol.
Hoffwn eich annog i ymweld â’r dudalen
uchod ar y safle ac mae croeso i chi gysylltu
gydag unrhyw sylwadau.

Arholiadau
’Dyn ni’n falch iawn o fedru adrodd bod niferoedd arbennig o dda wedi
cofrestru ar gyfer arholiad Mynediad fis Ionawr. Mi wnaeth 267 o ddysgwyr
gofrestru, tua 100 yn fwy nag arfer felly diolch i chi am annog eich dysgwyr.
Yn ystod yr haf, y gobaith ydy cynnal arholiadau llawn. Wedi dweud hynny,
bydd y sefyllfa’n cael ei monitro’n ofalus a bydd pob darparwr yn penderfynu
beth sydd orau o dan yr amgylchiadau.

Cynhadledd
Genedlaethol
Bydd y Gynhadledd Genedlaethol
yn cael ei chynnal yn rhithiol
unwaith eto eleni, a hynny ar 24
Mehefin. Hyderir y bydd modd
trefnu cynhadledd wyneb yn
wyneb yn 2023.

Mireinio cyrsiau
Diolch yn fawr iawn i’r rhai hynny
ohonoch chi sy wedi ymateb i’r
cais am sylwadau ar gwrs Uwch 1.
Mae’r gwaith mireinio’n mynd yn
ei flaen a bydd fersiwn newydd ar
gael erbyn mis Medi. Yn y fersiwn
newydd, mae mwy o gyfleoedd

sgwrsio cyffredinol, ymarferion
geirfa a llawer mwy o baratoi ar
gyfer gwaith darllen, gwylio a
gwrando wedi eu hychwanegu.
Bydd y newidiadau’n cael eu
cyflwyno i diwtoriaid yn ystod yr
haf.

Geirfa
Tybed faint ohonoch chi sy’n defnyddio CorCenCC, corpws y Gymraeg?
Mae’n ffynhonnell ddefnyddiol iawn ar gyfer cael hyd i enghreifftiau dilys o
iaith. Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi bod yn gweithio gyda’r staff ym
Mhrifysgol Caerdydd a fuodd yn gyfrifol am CorCennCC ar brosiect i adnabod
y 500 gair mwyaf cyffredin yn y corpws a chreu geiriadur. ’Dyn ni’n gwybod
mai rhestri moel yw’r adrannau geirfa yn ein llyfrau cwrs ni felly bydd yn gyfle
i’r dysgwyr gael mwy o wybodaeth am eiriau unigol. Yn dilyn creu’r rhestr
gychwynnol, mae CBAC hefyd yn rhan o’r prosiect bellach ac mae e wedi
ehangu i ystyried y rhestri geirfa graidd mae’r arholwyr yn eu defnyddio i osod
papurau arholiad. Y bwriad yw diweddaru’r rhestri yn sgil y gwaith ymchwil.

Cyrsiau
Cymraeg yn
y Cartref y
gwanwyn
Bydd cyrsiau Cymraeg yn y
Cartref newydd yn cychwyn yn
y gwanwyn. Bydd y cyrsiau yn
addas i rieni a gofalwyr ac yn
defnyddio’r atodiad Cymraeg
yn y Cartref ar y cyd â’r cwrs
Mynediad. Mae prosiect
newydd ar waith i greu cardiau
fflach i gyd-fynd â’r cyrsiau
Cymraeg yn y Cartref. Bydd
mwy o fanylion i ddilyn.

Targedu dysgwyr ifanc ym mis Medi
Yn dilyn trafodaethau gyda
Llywodraeth Cymru, bydd y
Ganolfan yn cynnal cyrsiau Dysgu
Cymraeg am ddim i bobl ifanc
rhwng 18-25 oed gan ddechrau ym
mis Medi. Bydd ymgyrch hyrwyddo
bwrpasol yn cael ei chynnal er
mwyn targedu’r grŵp oedran yma.
Byddwn yn ymgynghori gyda ein
dysgwyr ifanc presennol er mwyn
deall mwy am yr hyn sy’n eu
cymell i ddysgu Cymraeg.

