Ddydd Sadwrn, 12 Hydref, bydd BBC Radio Cymru yn dechrau wythnos
arbennig o raglenni ac eitemau sy’n Dathlu Dysgu Cymraeg. Ymhlith
uchafbwyntiau’r wythnos, bydd:
Bwletin Newyddion i ddysgwyr bob nos am 8pm.
Criw o ddysgwyr yn cymryd yr awenau bob prynhawn ar raglen Ifan Jones
Evans.
Penodau newydd o Hanes yr Iaith gan y prifardd Ifor ap Glyn yn trafod rhai o’r
geiriau sydd wedi dod i’r brig ym mhôl ‘Hoff Air’ Cymraeg rhaglen Aled
Hughes.
Wynne Evans: O Gaerfyrddin i Go Compare - podlediad newydd i ddysgwyr
gyda’r cyflwynydd a’r dysgwr Cymraeg.
Y ddysgwraig Siri Widgel, sy’n wreiddiol o Norwy, yn westai ar raglen Beti a’i
Phobl.
Bydd modd gwrando yn ôl ar unrhyw raglen drwy ddefnyddio ap BBC
Sounds. Dilynwch #DathluDysgu a #LearnCymraeg ar Twitter.

Bydd y Ganolfan yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn
academaidd 2018-2019 ar 30 Hydref.

Erbyn hyn, mae tiwtoriaid ledled Cymru’n defnyddio’r cyrsiau cenedlaethol newydd
ar lefel Mynediad, Sylfaen, Uwch 1, ac Uwch 2. Rydyn ni’n parhau i fireinio Sylfaen ac
Uwch 2 yn barod i’w cyhoeddi’n llawn felly cysylltwch â Helen Prosser os oes
gennych unrhyw awgrymiadau – helen.prosser@dysgucymraeg.cymru. Cofiwch fod y
Canllawiau i gyd ar ein Safle Rhyngweithiol
https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/canllawiau-tiwtoriaid/

Y cyflwynydd radio Aled Hughes sydd wedi recordio cyfweliad ar gyfer un o’n
gwersi cyfoes.

Dyma fanylion ein gwersi cyfoes eleni. Byddan nhw ar gael ar y Safle
Rhyngweithiol. Maen nhw’n addas ar gyfer cyrsiau Uwch a Hyfedredd:
Wythnos 16 Medi – Radio Cymru
Wythnos 25 Tachwedd – Busnesau Cymreig
Wythnos 13 Ionawr – ‘Bang’ (Bydd cyfres newydd ar S4C)
Wythnos 17 Chwefror – ‘Tylwyth’ (Drama newydd gan y Theatr
Genedlaethol)
Wythnos 1 Mehefin – Tregaron

Mae S4C wedi lansio sianel ar-lein newydd sy’n gartref i lu o raglenni sy wedi’u dewis yn
arbennig ar gyfer pobl sy’n dysgu Cymraeg. Mae’r Sianel Dysgu Cymraeg yn rhan o
wasanaeth ‘S4C Clic’, gwasanaeth ar-alw S4C. Mae cyfresi poblogaidd o’r archif ar gael,
yn ogystal ag arlwy mwy diweddar; mae’r rhaglenni wedi’u dewis
gyda chymorth y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
Mae S4C eisoes yn darlledu rhaglenni addas ar gyfer dysgwyr bob bore dydd Sul.
Mae pytiau digidol hefyd ar gael i ddechreuwyr ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer
cyfres wreiddiol, newydd am ddysgwyr, i’w darlledu yn y Gwanwyn.
Mae croeso i ddysgwyr a thiwtoriaid Cymraeg gysylltu ag awgrymiadau ar gyfer
rhaglenni poblogaidd eraill i’w cynnwys ar y sianel: swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Bydd y gynhadledd genedlaethol yn cael ei chynnal ar 22 Mehefin ym
Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd mwy o fanylion i ddilyn.

Mae ‘Academi’, cynllun y Ganolfan i ddatblygu sgiliau’r gweithlu Dysgu Cymraeg,
bellach yn weithredol. Sefydlwyd pwyllgor i lywio’r cynllun, ac mae Catrin Lloyd, un o
diwtoriaid Dysgu Cymraeg Ceredigion – Powys – Sir Gâr ymhlith yr aelodau.
Bydd y cynllun yn cynnwys:



Rhaglen o hyfforddiant wyneb-yn-wyneb
Sesiynau hyfforddiant ar-lein

Bydd cartref ar-lein newydd yn cael ei greu i’r cynllun ar y Safle Rhyngweithiol;
bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi maes o law. Os oes gennych chi unrhyw
sylwadau neu gwestiynau, mae croeso i chi ebostio academi@dysgucymraeg.cymru

Cliciwch yma ar gyfer tanysgrifio i gylchlythyr Nant Gwrtheyrn
Mae hefyd adran newyddion ar wefan Nant Gwrtheyrn os hoffech wybod mwy.

