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Gair gan Helen
Croeso i’r cylchlythyr i diwtoriaid.
Dymuniadau gorau i chi i gyd ar ddechrau tymor newydd sbon fel
hyn. Bydd yn gyfnod prysur a hwyliog o gwrdd â dysgwyr newydd
ac o groesawu eraill yn ôl i’r dosbarth, gyda rhai ohonoch o bosib
yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers mis
Mawrth 2020.
Braf yw gallu adrodd bod cynnydd yn nifer y cofrestriadau eleni.
Cafwyd ymateb arbennig o dda i’r ymgyrch recriwtio pobl ifanc,
hefyd, a ’dyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu i’n plith. Diolch i
chi am fod yn llysgenhadon gwych dros y sector ac am annog eich
dysgwyr i ddal ati a’n helpu i ledaenu’r neges am ein cyrsiau.
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i groesawu unrhyw diwtoriaid
newydd. Ces i’r pleser o fod yng nghwmni 13 o fyfyrwyr prifysgol
am bythefnos ym mis Gorffennaf ar gwrs o’r enw Tiwtoriaid Yfory.
Mae sawl un o’r criw wedi cael gwaith fel tiwtor, felly dymuniadau
gorau iddyn nhw. ’Dyn ni’n edrych ymlaen at gychwyn ar y gwaith
o hyrwyddo cynllun Tiwtoriaid Yfory 2023 cyn bo hir.
Bu’n braf teithio i wahanol rannau o Gymru yn
ddiweddar a gweld cynifer ohonoch yn y sesiynau
hyfforddi. Mae rhagor o wybodaeth am yr
hyfforddiant ar Academi isod, ond fel y gwyddoch,
mae pob croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg
os hoffech sgwrs bellach.
Diolch yn fawr,
Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Canlyniadau Dweud
eich Dweud
Dweud eich Dweud yw’r holiadur barn cenedlaethol
sy’n ceisio darganfod sut mae’r dysgwyr yn teimlo
am y ddarpariaeth. Cafwyd 2,600 o ymatebion
yn ystod 2021-2022 ac fe ddywedodd 99% o’r
ymatebwyr eu bod yn mwynhau dysgu Cymraeg,
gyda 70% yn nodi eu bod yn mwynhau’n ‘fawr
iawn’. Dyma’r ffigwr uchaf erioed.
Dyma rai o ganlyniadau eraill yr holiadur:

• 98.9% yn cytuno

neu’n cytuno’n
gryf bod y tiwtor
yn dysgu’r cwrs yn
effeithiol

• 98.3% yn cytuno

neu’n cytuno’n gryf
bod y tiwtor yn rhoi
cyngor i’w helpu i
wella

• 97.5% yn cytuno

neu’n cytuno’n gryf
eu bod yn derbyn
digon o help a
gofal oddi wrth y
darparwr

• 92% yn dweud

bod yr adborth i’r
gwaith cartref yn
dda neu’n dda iawn

Gwers flasu
bêl-droed
Yn sgîl yr holl gyffro ynghylch
Cwpan y Byd, bydd y Ganolfan yn
cynnal gwers flasu bêl-droed ar gyfer
dechreuwyr newydd. Bydd y wers
rithiol yn cael ei chynnal nos Iau, 10
Tachwedd am 7yh. Bydd y wers ei hun
rhwng 7 a 7.45yh gyda phawb yn dod
at ei gilydd mewn Zoom cenedlaethol
am 7.50yh. Bydd angen cofrestru o
flaen llaw, felly a wnewch chi annog
eich dysgwyr i ddweud wrth eu
ffrindiau am y cyfle yma.

• 84% yn bwriadu
dysgu Cymraeg
eto y flwyddyn
nesaf

Cyflwyniad i Duolingo a
SaySomethingInWelsh
’Dyn ni’n trefnu sesiynau sy’n cyflwyno gwybodaeth am Duolingo a
SaySomethingInWelsh ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad. Bwriad y sesiynau
fydd dangos i’r dysgwyr sut i ddefnyddio’r adnoddau er mwyn adeiladu
hyder ac ymarfer eu Cymraeg rhwng gwersi.
Bydd y sesiynau rhithiol yn cael eu cynnal ar 8 Tachwedd a bydd angen
cofrestru o flaen llaw. Gellir cofrestru yma ar yr ochr Gymraeg ac yma ar yr
ochr Saesneg a bydd angen i’r dysgwyr ddewis un o dair sesiwn sef 9.30yb,
2yp neu 7yh.
Mae croeso i chi rannu’r dolenni uchod gyda’ch dysgwyr lefel Mynediad er
mwyn eu hannog i gofrestru.

Wythnos Dathlu Dysgu
Cymraeg Radio Cymru
Bydd lleisiau dysgwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt i’w clywed ar
Radio Cymru yn ystod yr Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg flynyddol
sy’n cael ei chynnal ar yr orsaf rhwng 15-21 Hydref. Bydd sgwrs Holi’r
Cyflwynwyr yn cael ei chynnal ar 17 Hydref am 7yh yn ogystal â llwyth
o eitemau a rhaglenni diddorol eraill gydol yr wythnos. Bydd mwy o
fanylion ar wefan BBC Cymru ac ar dysgucymraeg.cymru.

Hyfforddiant + Academi
Sesiynau wyneb yn wyneb gyda Dr Emyr Davies i drafod arholiadau
Dysgu Cymraeg yw’r sesiynau hyfforddiant nesaf sydd ar y gweill:

Tachwedd

18

Y Llwyfan, Caerfyrddin
10yb-12yp

Tachwedd

Adeilad Elystan Morgan,
Llanbadarn, Aberystwyth
2.30-4.30yp

18
Tachwedd

21
Tachwedd

21
Tachwedd

25

CAMU, Wrecsam
10yb-12yp

Stryd y Deon, Bangor
2.30-4.30yp

Prifysgol Caerdydd
2-4yp

Wedyn, yn y flwyddyn newydd, bydd Helen yn cynnal sesiynau rhithiol
wythnosol ar ramadeg y Cwrs Canolradd. Cynhelir y sesiynau hyn bob
dydd Mawrth rhwng 10 Ionawr ac 14 Chwefror rhwng 4.30-5.30yp.
Gellir cofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn ar Academi.

