
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Llanrwst, Sir Conwy 3-10 Awst. 

Bydd stondin Shw’mae Su’mae yn llawn gweithgareddau amrywiol o bob math 

drwy gydol yr wythnos, o ardal liwio ac amser stori i blant, i osod blodau, cwis a 

chomedi. Bydd y sioe i ddysgwyr a gomisiynwyd gan y Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol, sef ‘Trafferth’ yn cael ei pherfformio gan gwmni Mewn 

Cymeriad a’r actor Tudur Phillips, ddydd Mawrth am 4.30pm.  

 

Bydd croeso i chi hefyd ymuno â ni ar y dyddiadau isod ym mhabell Shw’mae 

Su’mae ar y maes. Bydd cyfle i chi glywed am ein datblygiadau diweddaraf a 

chyfarfod dysgwyr: 

 

Dydd Sadwrn, 3 Awst, 2.00pm Rownd derfynol y Cwis Mawr.  

Dydd Llun, 5 Awst, 11.00am Panel i drafod Dysgu Cymraeg yn y sector Gofal. 

Dydd Mawrth, 6 Awst, 2.00pm Lansiad cyrsiau Dysgu Cymraeg newydd, gan 

gynnwys y cwrs Mynediad i ddechreuwyr. 

Dydd Mercher, 7 Awst, 11.00am, ar Stondin BBC Cymru bydd Lansiad 

Wythnos Dysgu Cymraeg Radio Cymru yn yr Hydref.  

 

Mae copïau o ganllaw’r Eisteddfod ar gael hefyd. Mae hon yn gyfrol 

ddefnyddiol a diddorol ar gyfer dysgwyr ac ymwelwyr sy’n anghyfarwydd â’r 

Eisteddfod. Mae croeso i chi gysylltu â Swyddfa’r Eisteddfod yn yr Wyddgrug 

ar 08454 090400 i archebu rhai ar gyfer eich dysgwyr.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r cynllun hwn hyd yn hyn yn cynnwys pecyn anwytho/croeso ar-lein i diwtoriaid  

newydd a phecyn recriwtio i’w ddefnyddio gan bob darparwr, sy’n cynnwys  

hysbysebion am swyddi. Mae’r gwaith ar y cymhwyster newydd yn parhau a bydd y lefel  

gyntaf yn barod ar gyfer mis Medi. Y cam nesaf fydd lansio Academi. Nod yr Academi  

fydd darparu cyfleoedd, i holl staff dysgu Cymraeg, ddatblygu ystod eang o  

sgiliau a phrofiadau a magu hyder yn eu gwaith.  

 

Lansiwyd y cynllun Camau yn Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a’r Fro gan Weinidog y 

Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan. Dyma gynllun newydd sy’n 

cynnig hyfforddiant unigryw i’r sector addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar. 

Mae’n cynnwys cyrsiau wyneb yn wyneb, a chwrs ymwybyddiaeth ar-lein. Y nod yw 

hyfforddi 350 o bobl wyneb yn wyneb a 1,000 ar y cwrs ar-lein. Bydd cyrsiau ar gael 

ar bob lefel ac yn cael eu teilwra ar gyfer gweithlu sydd â chyfrifoldeb trosglwyddo 

iaith i blant ifanc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dyma’r adnoddau newydd fydd ar gael ar gyfer Medi 2019: 

 

Cwrs Mynediad – ar werth am £10 

Cwrs Sylfaen 1 (Sylfaen llawn yn barod erbyn Ionawr 2020) 

Cwrs Canolradd 1 (peilot yn y De) 

Cwrs Uwch 2 (Uwch 2 yn llawn erbyn Ionawr 2020) 

Cwrs Uwch 3 rhan A (peilot ar draws Cymru) 

 

Cofiwch am yr hyfforddiant ar yr adnoddau – Sylfaen ac Uwch 2. Rhaid i chi gofrestru  

trwy’ch darparwr chi.  Croeso cynnes i bawb!

 

5 a 6 Gorffennaf Canolfan Gartholwg, Pentre’r Eglwys, 

Pontypridd  

 

12 a 13 Gorffennaf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, 

Caerfyrddin  

 

6 Medi Prifysgol Bangor 

 

7 Medi Coleg Cambria, Wrecsam 

 

 

 

Mae asesiadau i ddysgwyr Mynediad 1 ac Uwch 1 bellach ar gael ar ein Safle 

Rhyngweithiol.  Byddan nhw’n cael eu lansio’n llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd  

nesaf ond gallen nhw fod yn ddefnyddiol iawn i’ch dysgwyr er mwyn adolygu dros yr 

haf.  Dyma’r dolenni i’r tudalennau perthnasol:  

Mynediad - https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/mynediad/;  

Uwch - https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/uwch/. 

 

 

 

 

 

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/mynediad/
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/uwch/


 

 

Mae tudalennau ychwanegol yng nghefn y llyfryn ar gyfer 2019-20 er mwyn i’r dysgwyr  

nodi eu gwaith cartref yn wythnosol.  Hyderir y bydd hyn yn arwain at ddefnydd cyson  

o’r llyfryn. 

 

Gan fod defnyddio’r iaith mor bwysig, a’r gwyliau haf yn gallu bod yn hir, anogir pob  

dysgwr i gwblhau Her yr Haf trwy nodi eu gweithgarwch wrth ddysgu ac ymarfer y  

Gymraeg dros yr haf.  Mae copïau papur o’r ffurflen wedi’u dosbarthu i bob darparwr ond  

mae hefyd yn bosib cwblhau’r ffurflen ar-lein.  Os bydd y ffurlenni’n cael eu dychwelyd  

atom, mae cyfle i ennill cwrs am ddim y flwyddyn nesaf.  Diolch i’r darparwyr am gynnig 

cwrs am ddim ym mhob sir yng Nghymru.  A wnewch chi annog eich dysgwyr i gymryd  

rhan os gwelwch yn dda?  Dyma’r ddolen i’r ffurflen ar y Safle: 

https://dysgucymraeg.cymru/media/5748/her-yr-haf-forms.pdf 

  

https://dysgucymraeg.cymru/media/5748/her-yr-haf-forms.pdf


 

 

Cyrsiau Preswyl ‘Defnyddio Cymraeg Gwaith’ 

Os ydych yn adnabod dysgwyr sydd yn gallu manteisio ar gwrs preswyl ‘Codi Hyder’  

trwy eu gwaith (lefel Canolradd, Uwch, Hyfedredd, Gloywi), mae amserlen y cwrs  

pum niwrnod o hyd i weld yma.  

 

Mae gyda ni gyrsiau ar-lein hefyd. Mae cyfres o gyrsiau 10 awr ar gyfer dechreuwyr,  

rhai wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer gwahanol sectorau, ar gael yn rhad  

ac am ddim yma. 

 

Cwrs ‘Gwella Cymraeg Gwaith’ 

Yr wythnos yma, byddwn yn cyhoeddi cwrs newydd ar-lein ar lefel gloywi. Mae’r cwrs  

10 awr hwn ar gyfer gweithwyr sydd eisoes yn defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle  

ond sydd eisiau datblygu eu sgiliau a’u hyder wrth ysgrifennu yn y Gymraeg.   

Iaith gwaith a ddefnyddir yn y cwrs hwn.   

 

Mae cyrsiau dwys Cymraeg Gwaith yn ffordd o ddysgu tipyn o Gymraeg mewn  

cyfnod byr. Maent yn cynnig hyfforddiant hyblyg i gyflogwyr. Mae rhagor o fanylion yma .  

 

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg Gwaith cysylltwch â 

cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru neu 0300 3234324.   

 

https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/cyrsiau-preswyl/
https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/cyflwyno-cymraeg-gwaith/cyrsiau-blasu-ar-lein/
https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/cyrsiau-cymraeg-gwaith/cyrsiau-blasu-ar-lein/
https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/cyrsiau-dwys/
mailto:cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru

