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Croeso!
Mae wedi bod yn gyfnod prysur tu hwnt ers y 
cylchlythyr diwethaf, gan ddechrau gyda Gŵyl Ddarllen 
Amdani nôl ym mis Mawrth.  ’Dyn ni wedi cael 
adborth cadarnhaol gan y dysgwyr wnaeth fynychu’r 
digwyddiadau byw, a chafwyd ymateb rhagorol  
i’r gystadleuaeth ysgrifennu stori felly diolch i chi am 
annog eich dysgwyr i gymryd rhan.  

Da clywed bod cymaint wedi mwynhau’r teithiau cerdded yng 
nghwmni Iolo Williams, a 45 dysgwr wedi cael penwythnos i’w gofio 
yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn dros ŵyl y banc Calan Mai.  Yn wir, roedd 
rhestr aros ar gyfer y teithiau cerdded yn ogystal â’r penwythnos preswyl 
sy’n dangos bod galw am ddigwyddiadau o’r fath.  Roedd cryn fwrlwm yn 
Eisteddfod yr Urdd, hefyd – llongyfarchiadau i Josh Osborne ac Anna Ng ar 
ennill Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones, a diolch o galon i’r criw brwd fu’n 
cynnal y stondin Dysgu Cymraeg ar y maes.

Ar ôl toriad o ddwy flynedd, bydd yn braf cael dychwelyd i wyliau wyneb yn 
wyneb unwaith yn rhagor.  Mae cymaint o weithgareddau wedi’u trefnu i 
ddysgwyr ar faes yr Eisteddfod yn Nhregaron, ac mae rhai o’r digwyddiadau 
wedi eu nodi isod. 

’Dyn ni’n mawr obeithio y bydd cynifer o’n dysgwyr â phosib yn dychwelyd i 
ddysgu ym mis Medi, a ’dyn ni angen eich cymorth i’w denu yn ôl.  Unwaith 
eto eleni, mae côd Cyw Cynnar yn bodoli, a bydd angen i unrhyw ddysgwr 
cyfredol gofrestru ar eu cwrs nesaf cyn 31 Gorffennaf er mwyn cael gostyngiad 
o 50%.  CYW22 ydy’r côd bydd angen iddynt ei ddefnyddio wrth dalu ar-lein.

Cofiwch am y Gynhadledd Genedlaethol fydd yn cael ei chynnal yn rhithiol 
ar 24 Mehefin.  Gobeithio y cawn ni eich cwmni yno, neu eich gweld mewn 
ambell ddigwyddiad dros y misoedd nesaf.  Dymuniadau gorau i chi dros yr 
haf ac edrychwn ymlaen at ail gydio yn y dysgu a’r gweithgareddau cefnogi 
dysgwyr ym mis Medi. 

Cofiwch fod pob croeso i chi gysylltu â ni ar marchnata@dysgucymraeg.cymru 
os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Diolch yn fawr,

Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol.

Gair gan Helen



Cynhadledd Flynyddol 
Bydd Cynhadledd Flynyddol y Ganolfan 
yn cael ei chynnal yn rhithiol ddydd 
Gwener 24 Mehefin a bydd angen 
cofrestru o flaen llaw trwy ddilyn y 
ddolen hon.  Bydd siaradwyr gwadd 
diddorol ac ysbrydoledig, gan gynnwys 
David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn, ac 
Adrian Underhill, sy’n cloi’r gynhadledd 
drwy esbonio sut medr agwedd 
tiwtoriaid effeithio ar ddysgwyr.  
Gobeithio y bydd modd i chi ymuno 
â ni ac mae croeso i chi e-bostio 
swyddfa@dysgucymraeg.cymru  
am ragor o wybodaeth.

Cylchgrawn Hwyl yr Haf 
Mae cylchgrawn Hwyl yr Haf 2022 y Ganolfan wedi ei gyhoeddi ac mae 
modd gweld copi digidol yma.  Bydd copïau caled yn cael eu rhannu mewn 
digwyddiadau hyrwyddo gan y swyddogion marchnata dros gyfnod yr haf.  
Mae’r cylchgrawn yn llawn cyfweliadau ac erthyglau difyr yn ôl yr arfer.  Am y 
tro cyntaf eleni, mae tudalen bosau wedi ei chynnwys yn ogystal â chyfle i dri 
dysgwr ennill cwrs am ddim trwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth.  Tybed a 
wnewch chi dynnu sylw eich dysgwyr at y cylchgrawn os gwelwch yn dda?

https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/academi/
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/cylchgrawn/


•	 Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf  
am 4yp  
Y Cwis Mawr gan y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol a 
Mentrau Iaith Cymru

•	 Dydd Sul 31 Gorffennaf am 5yp  
Gweithdy patisserie gyda  
Thibault Courtoisier 

•	 Dydd Sul 31 Gorffennaf am 2yp 
ac Iau 4 Awst am 5yp 
Taith gerdded o gwmpas 
Tregaron gyda Merched  
y Wawr

Dyma rai o uchafbwyntiau 

Maes D:

•	 Dydd Llun 1 Awst am 10:30yb  
Sesiwn ganu gyda chriw o  
Ysgol Gerdd Ceredigion 

•	 Dydd Mawrth 2 Awst am 4yp  
Sioe ‘Mewn Cymeriad’  
Syr Ifan ab Owen Edwards 

•	 Dydd Mercher 3 Awst am 12yp Maes D 
ac am 3yp yn y Pafiliwn 
Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

•	 Dydd Mercher 3 Awst am 5yp 
‘Whodunnit’

•	 Dydd Iau 4 Awst am 2yp  
Sean Fletcher, y cyflwynydd, yn sôn am 
gyfres newydd S4C, Cymru y Dyfodol 

•	 Dydd Gwener 5 Awst am 2yp  
Gwenllian Grigg yn holi’r Prif 
Weinidog, Mark Drakeford

•	 Bob dydd, 5yp yn y Cwt Crefft  
Clwb Paned Maes D

Eisteddfod Genedlaethol
Mae rhaglen lawn o weithgareddau wedi’i threfnu ar gyfer Maes D, sef 
pentref y dysgwyr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron rhwng 
30 Gorffennaf – 6 Awst.  Yn y pentref, bydd tipi gyda llwyfan i gynnal 
digwyddiadau a chwt crefftau drws nesaf i sgwrsio a chreu.



Cwrs Uwch 1 newydd
’Dyn ni’n falch o fedru dweud y bydd fersiwn newydd o’r Cwrs Uwch 
1 ar gael ym mis Medi, ac mae’r Ganolfan yn ddiolchgar i bob tiwtor a 
gyfrannodd sylwadau yn ystod y broses fireinio.  Cafodd pob un sylw 
ei ystyried a gobeithio y bydd modd i chi weld ôl eich sylwadau yn y 
fersiwn newydd.  Bydd Fersiwn 1 ar gael am un flwyddyn arall, ond 
dim ond trwy gôd arbennig ar wefan Gwales.  Mae’r wybodaeth yma 
gan y darparwyr.

Dyma rai o’r prif newidiadau sy wedi eu gwneud i’r Cwrs Uwch 1:

Tiwtoriaid Yfory
Fis nesaf, bydd criw o bobl ifanc yn 
treulio pythefnos yng Nghaerdydd, 
fel rhan o gynllun Tiwtoriaid Yfory 
y Ganolfan.  Dymuniadau gorau 
i’r 14 ohonynt gyda’r hyfforddiant, 
a diolch yn fawr i Dysgu Cymraeg 
Caerdydd am eu cymorth parod 
gyda’r trefniadau ymarferol.

•	 Mwy o sgwrsio 
cyffredinol

•	 Mwy o baratoi ar gyfer 
darllen

•	 Mwy o baratoi ar gyfer 
gwylio a gwrando

•	 Ymarferion geirfa 

•	 Cyflwyniadau 
Pwerbwynt i diwtoriaid

•	 Gweithgareddau 
WordWall a Kahoot i 
diwtoriaid

•	 Idiom newydd wedi’i 
ddylunio gan Huw 
Aaron ar ddiwedd pob 
uned

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar fireinio’r cwrs Sylfaen, 
felly gobeithio y byddwch chi’r un mor barod i gyfrannu at y gwaith 
hwnnw.



Hyfforddiant Rhanbarthol mis Medi 
Ar ddechrau mis Medi, bydd hyfforddiant rhanbarthol wyneb yn wyneb yn 
cael ei gynnal.  Byddwn ni’n trafod ‘Dychwelyd i’r dosbarth wyneb yn wyneb’ 
a ‘Dysgu Uwch 1’.  Bydd y manylion ar dudalen Academi yn fuan.

Ymgyrch yr haf 
Bydd y Ganolfan yn cynnal ymgyrch 
farchnata genedlaethol dros yr haf, er 
mwyn recriwtio pobl ifanc 18-25 oed, 
sy’n cael dilyn cyrsiau am ddim o fis 
Medi ymlaen.  Bydd gweithgareddau i 
ddenu dechreuwyr o bob oed i gyrsiau 
newydd mis Medi hefyd, gyda phris 
arbennig o £45 am y flwyddyn (bydd 
angen defnyddio’r côd WELSH22 wrth 
gofrestru).  Bydd y darparwyr hefyd 
yn rhoi cynnig Cyw Cynnar i ddysgwyr 
cyfredol, sef gostyngiad 50% ar bris 
cyrsiau, os yw’r dysgwyr yn cofrestru ar 
gwrs newydd cyn diwedd Gorffennaf 
(bydd angen defnyddio’r côd CYW22).

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/tudalen-dysgwyr-ifanc/



