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Teitl y papur: Diweddariad ar y Gweithlu Addysg cyfrwng Cymraeg  
 

Diben y papur: Rhoi diweddariad ar y data diweddaraf yn erbyn 
targedau a’r camau gweithredu sydd ar y gweill i 
gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg ac i 
ddatblygu dull mwy strategol o gynllunio'r gweithlu.1  
 

 
Cyflwyniad 
 
1. Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar y gweithlu cyfrwng Cymraeg a'r cynnydd a 

wneir yn erbyn camau gweithredu i gyrraedd y targedau yn Cymraeg 2050. 
 
Cefndir  

 
2. Mae Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg, a gyhoeddwyd ym mis 

Gorffennaf 2017, yn nodi uchelgais Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. Gweledigaeth hirdymor yw hon, ac mae gan y system 
addysg gyfraniad allweddol i’w wneud. Yn benodol, y cyfraniad hwn yw: 

 cynyddu nifer y dysgwyr mewn addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg 
ddwyieithog;  

 sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfle i feithrin ei sgiliau 
Cymraeg ddigon i allu defnyddio'r iaith yn gymdeithasol ac yn y gwaith,  

 cynyddu nifer yr athrawon sy'n gallu addysgu Cymraeg fel pwnc a phynciau 
eraill drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn gwireddu'r ddau amcan uchod. 

 
3. Caiff yr ymrwymiad hwn ei ategu yn Ffyniant i Bawb ac Addysg yng Nghymru: 

Cenhadaeth ein Cenedl. Mae Y Gymraeg mewn addysg: Cynllun gweithredu 
2017-21, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, yn tynnu Cymraeg 2050 a 
Cenhadaeth ein Cenedl at ei gilydd, ac mae'n cynnwys targedau a chamau 
gweithredu hyd at 2021 ar y ffordd y bydd y diwygiadau addysg yn cyfrannu at 
wireddu gweledigaeth Cymraeg 2050.  

 
4. Mae Cymraeg 2050 yn gosod targedau hirdymor ar gyfer cynyddu niferoedd 

athrawon fel a ganlyn:  
 

Nifer yr athrawon ysgol gynradd sy'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

Gwaelodlin 2015/16 
2,900 

Targed 2021 
3,100 

Targed 2031 
3,900 

Targed 2050 
5,200 

Nifer yr athrawon uwchradd sy'n addysgu Cymraeg fel pwnc 

Gwaelodlin 2015/16 
500 

Targed 2021 
600 

Targed 2031 
900 

Targed 2050 
1,200 

Nifer yr athrawon uwchradd sy'n addysgu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 

Gwaelodlin 2015/16 
1,800 

Targed 2021 
2,200 

Targed 2031 
3,200 

Targed 2050 
4,200 

                                                      
1 Mae'r data'n seiliedig yn bennaf ar ffynonellau swyddogol fel y nodir yn y papur, gan gynnwys y 
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) a'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 
(HESA). Lle bo'r data a ddefnyddir yn ddata answyddogol, nodir hynny. Mae'r data answyddogol yn 
cynnwys gwybodaeth ddiweddar iawn, sydd heb ei chyhoeddi, am Addysg Gychwynnol i Athrawon 
(AGA) ar gyfer 2018/19.  
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5. Mae cynllun y Gymraeg mewn addysg yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu 

ar gyfer cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg, ac ar 
gyfer gwella'r ddarpariaeth Gymraeg yn y cwricwlwm drwy gefnogi pob 
ymarferydd i feithrin sgiliau Cymraeg drwy'r canlynol:  

 meithrin sgiliau Cymraeg ac addysgu ymarferwyr yn barhaus e.e. drwy'r 
Cynllun Sabothol;  

 atgyfnerthu'r cyflenwad o athrawon cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol - gan 
gynnwys camau gweithredu i farchnata, cymell a chryfhau Addysg 
Gychwynnol i Athrawon (AGA) cyfrwng Cymraeg, camau i gefnogi myfyrwyr 
Cymraeg Safon Uwch a darparu llwybrau amgen i addysgu;  

 cefnogi dysgu ac arweinyddiaeth broffesiynol i atgyfnerthu arfer cyfrwng 
Cymraeg;  

 gwella data ar sgiliau cyfrwng Cymraeg fel rhan o'r broses barhaus o 
gynllunio'r gweithlu mewn ffordd fwy strategol.  
 

6. Mae'r papur hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wneir yn erbyn targedau i 
gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg ac ar y camau gweithredu sydd ar y 
gweill i gynyddu niferoedd athrawon a sicrhau dull mwy strategol o gynllunio a 
datblygu'r gweithlu. 
 

7. Mae'r Dangosfwrdd cysylltiedig (Atodiad A) yn cyflwyno'r data diweddaraf sydd 
ar gael ar bob agwedd ar gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg a 
chynyddu nifer yr ymarferwyr sydd â sgiliau Cymraeg.   

 
Y cynnydd yn erbyn targedau i gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg 
 
8. Mae'r data diweddaraf a gyhoeddwyd a'r data answyddogol mwyaf diweddar ar 

nifer yr athrawon ac athrawon dan hyfforddiant cyfrwng Cymraeg wedi'u nodi yn 
Nhablau 1 i 3 ar y Dangosfwrdd. Maent yn dangos y canlynol:  
  

 diffyg bach o 6.5% (200) yn nifer yr athrawon cynradd cyfrwng Cymraeg o 
gymharu â tharged 2021;  

 diffyg mwy o faint, sef 17.8% (500), yn nifer yr athrawon uwchradd cyfrwng 
Cymraeg, yn seiliedig ar ddata 2017/18;  

 mae nifer y myfyrwyr cymwysedig ar rglenni AGA yn 2017/18 (75 ar lefel 
uwchradd) yn annigonol i lenwi'r bwlch o ran targedau 2021 ar gyfer ysgolion 
uwchradd.   

 
9. Mae nifer y myfyrwyr sy'n astudio i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg wedi 

aros yn weddol ddigyfnewid ers 2007/08 (er ei fod traean yn is na'r nifer brig yn 
2013/14). Mae'r nifer sy'n hyfforddi drwy gyfrwng y Saesneg wedi gostwng bob 
blwyddyn (gweler Tabl 3 ar y Dangosfwrdd) ac wedi hanner bron ers 2007/08. 
Roedd oddeutu 1 ym mhob 6 o fyfyrwyr cymwysedig AGA ar gyrsiau a oedd yn 
eu galluogi i addysgu yn Gymraeg yn 2017/18. Nid yw'r gostyngiad a welwyd 
yn nifer y myfyrwyr cymwysedig dros y blynyddoedd diwethaf wedi effeithio'n 
andwyol ar nifer yr athrawon a gyflogir mewn capasiti cyfrwng Cymraeg mewn 
ysgolion, ac mae cyfran y myfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu yn Gymraeg neu'n 
ddwyieithog wedi cynyddu. (Mae myfyriwr yr ystyrir ei fod yn hyfforddi i 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg naill ai'n dilyn cwrs sy'n arwain at dystysgrif 
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addysg ddwyieithog, neu'n dilyn cwrs sy'n galluogi myfyrwyr i addysgu yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. Gall siaradwyr Cymraeg rhugl fynd ymlaen i addysgu 
yn Gymraeg p'un a oedd eu cwrs wedi'i lunio at y diben hwnnw ai peidio.  Yn 
2016/17 roedd 130 o fyfyrwyr cymwysedig ar raglenni AGA a oedd yn siarad 
Cymraeg yn rhugl ond a gymhwysodd drwy gyrsiau cyfrwng Saesneg.)   
 

10. Mae ffigurau dangosol ar gyfer 2018/2019 yn awgrymu bod nifer yr 
hyfforddeion ar raglenni AGA israddedig ac ôl-raddedig yn is na'r targedau 
ledled Cymru. Roedd y nifer a recriwtiwyd i raglenni TAR cynradd oddeutu 
78% o'r targed (348 o hyfforddeion o gymharu â 450 o leoedd), a dim ond 56% 
o'r targed a ddenwyd gan raglenni TAR uwchradd (436 o hyfforddeion o 
gymharu â 785 o leoedd), sef y gyfran isaf yn y blynyddoedd a fesurwyd (h.y. 
ers 2007/08). Yn ôl ffigurau answyddogol, dim ond 13 o fyfyrwyr AGA sy'n 
astudio i addysgu Cymraeg fel pwnc yn 2018/19.  

 
11. Mae cyrraedd targedau 2021 yn her, ac mae angen ffocws penodol ar gynyddu 

nifer yr athrawon uwchradd a all addysgu Cymraeg fel pwnc ac addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Yn fras, rydym yn recriwtio nifer digonol o athrawon 
cyfrwng Cymraeg i'r sector cynradd allu cyrraedd targed 2021. Fodd bynnag, 
bydd angen i ni barhau i fonitro'r niferoedd sy'n dilyn AGA er mwyn sicrhau ein 
bod yn aros ar y trywydd cywir. 

 
12. Mae'r tabl isod yn rhagfynegi nifer yr athrawon newydd a allai ymuno â'r 

system petai patrymau myfyrwyr cymwysedig presennol ar raglenni AGA a 
phatrymau derbyn y Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) yn parhau ar y 
lefelau presennol. Caiff y Rhaglen Athrawon Graddedig ei diddymu'n raddol yn 
ystod 2019/20 a chaiff rhaglenni llwybrau amgen newydd eu cyflwyno yn ei lle 
(gweler 17-19 isod). Rydym wrthi'n cytuno ar dargedau derbyn ar gyfer y 
rhaglenni llwybrau amgen newydd gyda'r contractwr o hyd. Felly, rydym wedi 
defnyddio data 2017/18 i geisio rhagfynegi nifer y recriwtiaid posibl ar gyfer y 
cyfnod rhwng 2018/19 a 2020/21. 

 

Nifer yr athrawon cynradd sy'n addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg 

Darpar athrawon newydd yn seiliedig 
ar fyfyrwyr cymwysedig ar raglenni 

AGA yn 2017/18 a niferoedd derbyn y 
RhAG yn 2018/19 

Amrywiant 
Rhagfynegol 

ac eithrio 
trosiant 

Gwaelodlin 
2015/16 
 

Targed 
2021 
 

2017/18 
 

Ionawr 
2018 – 
bwlch i’r 
targed 

2018/19 
 

2019/20 
 
 

2020/21 Amrywiant i’r 
targed 2021 

(ac eithrio trosiant 
staff) 

2,900 3,100 2,900 200  
(+6.5%)   

AGA: 110 
RhAG: 8 
 
Cyfanswm: 
118 

AGA: 110 
RhAG: 8 
 
Cyfanswm: 
118 

AGA: 110 
RhAG: 8 
 
Cyfanswm: 
118 

Gwarged o 154 
(+5.0%) 
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Nifer yr athrawon uwchradd sy'n addysgu 
Cymraeg a phynciau eraill yn Gymraeg 

Darpar athrawon newydd yn seiliedig 
ar fyfyrwyr cymwysedig ar raglenni 

AGA yn 2017/18 a niferoedd derbyn y 
RhAG yn 2018/19 

Amrywiant 
Rhagfynegol ac 
eithrio trosiant 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2021 

2017/18 Ionawr 
2018 – 
bwlch i’r 
targed 

2018/19 2019/20 
 

2020/21 Amrywiant i’r 
targed 2021  

(ac eithrio trosiant 
staff) 

2,300 2,800 2,300 
 
 

500 
(+17.8%) 

AGA: 75 
RhAG: 24 
 
Cyfanswm:  
99 

AGA: 75 
RhAG: 24 
 
Cyfanswm:  
99 

AGA: 75 
RhAG: 24 
 
Cyfanswm:  
99 

Diffyg o 203  
(-7.3%) 
 
 
 

Noder: Mae'r targedau yn seiliedig ar ddata o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
(CYBLD) ac amcanestyniadau disgyblion. 
i. Data yng nghyd-destun gostyngiad o 4% yng nghyfanswm nifer y staff addysgu rhwng 2013/14 a 
2017/18. 

 
Camau gweithredu i gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg 
 
Rhaglenni addysg gychwynnol i athrawon 
 
13. Mae Meini Prawf Achredu AGA, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017, wedi'u 

hailwampio ac maent yn ei gwneud yn ofynnol i Bartneriaethau AGA nodi'n glir 
pa weithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn eu rhaglenni er mwyn datblygu'r 
Gymraeg yn y ddwy ffordd ganlynol:  

 Darpariaeth partneriaeth yn Gymraeg i'r rheini sy'n dymuno dilyn gyrfa 
mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog.  

 Darpariaeth partneriaeth i wella sgiliau Cymraeg pob myfyriwr ar raglenni 
AGA.  

 
14. Ar 28 Medi 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad ymchwil 

Gwerthusiad o Ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Gychwynnol i 
Athrawon. Ers i'r adroddiad gael ei gyhoeddi, mae swyddogion wedi bod yn 
gweithio gyda phartneriaethau AGA achrededig a rhanddeiliaid eraill i fynd i'r 
afael â rhai o'r argymhellion. Un o'r prif argymhellion oedd adolygu'r cymorth 
ychwanegol a ddarperir drwy raglenni AGA er mwyn paratoi athrawon yn well i 
feithrin gallu athrawon dan hyfforddiant i addysgu Cymraeg i ddysgwyr ac 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (sef Cynllun Colegau Cymru, y Cynllun 
Cymhelliant Cyfrwng Cymraeg a'r Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon.  

 
15. Fodd bynnag, cafodd y gwaith o ddatblygu ac achredu'r Rhaglenni AGA newydd 

ei wneud cyn i'r adroddiad ymchwil gael ei gwblhau a'i gyhoeddi, a defnyddiodd 
rhai o'r rhaglenni AGA newydd y Cynllun Cymhelliant cyfrwng Cymraeg, y 
Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon a Chynllun Colegau Cymru yn benodol i 
gefnogi datblygiad sgiliau iaith athrawon dan hyfforddiant cyfrwng Cymraeg. Mae 
swyddogion felly wedi trafod blwyddyn bontio â'r Partneriaethau AGA er mwyn 
sicrhau bod elfennau perthnasol y Cynllun Cymhelliant Cyfrwng Cymraeg, y 
Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon a Chynllun Colegau Cymru yn parhau i 
gael eu darparu'n uniongyrchol gan bartneriaethau fel rhan o'u darpariaeth 
graidd, fel a ganlyn:  
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 Bydd rhaglenni AGA achrededig o fis Medi 2019 yn cyflwyno o leiaf 25 awr o 
hyfforddiant iaith Gymraeg i bob athro dan hyfforddiant a byddant yn asesu 
eu sgiliau Cymraeg yn erbyn un fframwaith cyffredin.  

 Bydd asesiadau o allu athrawon dan hyfforddiant i addysgu Cymraeg i 
ddysgwyr yn cael eu cynnwys fel rhan graidd o'r ddarpariaeth. Bydd 
mentoriaid yn parhau i gael eu hariannu ar gyfer blwyddyn bontio er mwyn 
sicrhau bod Athrawon Newydd Gymhwyso (ANGau) mewn ysgolion 
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cael eu cefnogi'n ddigonol i wella eu sgiliau 
Cymraeg a'u cefnogi i feithrin sgiliau iaith dysgwyr.  

 
16. Bydd swyddogion yn parhau i drafod argymhellion eraill yn ymwneud â:  

 diffinio AGA cyfrwng Cymraeg;  

 darparwyr AGA i ystyried darpariaeth iaith Gymraeg ddwys;  

 cynyddu capasiti'r sector AGA cyfrwng Cymraeg  
gyda darparwyr AGA a rhanddeiliaid eraill dros y misoedd i ddod.  

 
Llwybrau amgen i addysgu 
 
17.  Mae amrywiaeth o gamau eraill ar y gweill i gynyddu'r gweithlu athrawon 

cyfrwng Cymraeg. Nid AGA yw'r unig lwybr i'r proffesiwn addysgu. Yn 2017/18, 
roedd 20 o leoliadau ar gael drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg. Mae'r wybodaeth amcanol ar gyfer 2018/19 yn dangos bod 32 
o leoliadau ar gael drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg.  

 
18. Caiff y Rhaglen Athrawon Graddedig ei diddymu'n raddol yn ystod 2019/20 wrth i 

ni symud tuag at raglenni llwybrau amgen (gweler 23 isod). Mae datganiad 
polisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cohort newydd y Rhaglen 
Athrawon Graddedig yn 2019/20 yn pwysleisio pa mor bwysig yw hi i barhau i 
sicrhau lleoedd cyfrwng Cymraeg ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Bydd ysgolion 
a Chonsortia, mewn cydweithrediad â Sefydliadau Addysg Uwch, yn pennu'r 
blaenoriaethau rhanbarthol ac mae'n bosibl y bydd rhai consortia yn neilltuo 
lleoedd cyfrwng Cymraeg ar y Rhaglen Athrawon Graddedig. 
 

19. Mae'r Brifysgol Agored wedi ennill y contract i ddatblygu llwybrau amgen 
newydd i'w dilyn mewn ysgolion mewn partneriaeth â phrifysgolion, gan arwain 
at genhedlaeth newydd o athrawon o gefndiroedd mwy amrywiol. Bydd 
swyddogion yn cydgysylltu â'r darparwr er mwyn sicrhau bod gofynion cyfrwng 
Cymraeg yn cael eu cynrychioli'n llawn a bod y llwybrau allweddol hyn yn 
parhau i gyflenwi athrawon ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg. Mae dau lwybr 
yn cael eu cynnig o dan y rhaglen newydd hwn. Bwriedir i'r TAR ran amser 
alluogi athrawon dan hyfforddiant i gynnal eu hymrwymiadau presennol, gan 
gynnwys cyflogaeth ac incwm, wrth astudio'n rhan-amser i fod yn athro. 
Rhagwelir y bydd y llwybr hwn yn darparu’r cyfle i hyd at 100 o fyfyrwyr astudio 
bob blwyddyn pan fydd yn llawn weithredol. Ni fydd cyfyngiadau ar nifer y 
myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i gael mynediad i’r rhaglen hwn. Yr ail raglen fydd 
Llwybr Mewn Swydd lle bydd hyfforddeion yn cael eu cyflogi mewn ysgol ac yn 
astudio’n rhan amser i ennill SAC – bydd ar gael ar gyfer y cynradd a’r 
uwchradd. Bydd Llywodraeth Cymru’n talu’r ffioedd hyfforddi ar gyfer y rhaglen 
hwn ac hefyd yn gwneud cyfraniad cyflog i’r hyfforddeion yn y sector 
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uwchradd. Rhagwelir y bydd uchafswm o 150 o hyfforddeion bob blwyddyn yn 
gallu dilyn y rhaglen hwn, gyda’r posibilrwydd y bydd hyd at hanner o’r rheiny 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Targedau derbyn AGA 
 
20. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio Model Cynllunio a Chyflenwi Athrawon i 

ragweld y galw am athrawon newydd gymhwyso yn y dyfodol, yn seiliedig ar 
amcanestyniadau disgyblion a'r stoc a'r llif o athrawon i mewn ac allan o'r 
proffesiwn. Defnyddir y Model hwn i lywio targedau derbyn fel y gall Cyngor y 
Gweithlu Addysg ddyrannu rhaglenni AGA Cymru, er mwyn sicrhau bod y nifer 
angenrheidiol o athrawon newydd gymhwyso yn ymuno â'r proffesiwn bob 
blwyddyn. Nid yw'r Model yn ystyried pynciau unigol na'r gallu i addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n trafod targedau derbyn 
cyfrwng Cymraeg gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.  

 
21. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyriol o'r angen i sicrhau y manteisir ar raglenni 

AGA sy'n paratoi athrawon dan hyfforddiant i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Ar hyn o bryd, mae CCAUC yn monitro'r niferoedd a dderbynnir ar raglenni AGA 
ac yn adrodd i Lywodraeth Cymru yn unol â hynny.  O fis Medi 2019, Bwrdd 
Achredu Addysg Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg fydd yn gyfrifol am hyn.  

 
Cymhellion AGA – Cynllun Iaith Athrawon Yfory 

 
22. Mae Iaith Athrawon Yfory, a lansiwyd ym mis Medi 2018, yn rhoi cymhelliant 

ariannol i fyfyrwyr AGA sy'n dechrau ar raglen AGA Ôl-raddedig uwchradd, gan 
eu galluogi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu addysgu'r Gymraeg fel 
pwnc. Bydd y cymhelliant hwn yn parhau ym 2019/20 a bydd myfyrwyr AGA 
cymwys yn gallu derbyn y canlynol: 

(i) £2,500 ar ôl cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig uwchradd gymwys yng 
Nghymru sy'n arwain at SAC;  

(ii) £2,500 ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu mewn ysgol uwchradd neu 
ddwyieithog a gynhelir neu addysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad 
uwchradd a gynhelir yng Nghymru.  

 
23. Mae'r cymhelliant hwn yn ychwanegol at gymhellion eraill sydd ar gael ar gyfer 

pynciau blaenoriaeth, sy'n golygu y gallai myfyriwr AGA cymwys sydd am 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg elwa ar gymhelliant gwerth cyfanswm o 
£25,000. Mae hyn yn rhan o'r arlwy recriwtio i ddenu athrawon dan hyfforddiant 
er mwyn bodloni targedau 2021. Mae'n elfen allweddol o'n strategaeth farchnata 
a drafodir isod.  
 

24. Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnal adolygiad o'r holl gymhellion sydd ar 
gael drwy raglenni AGA ar hyn o bryd.  Bydd strwythur y cymhellion i annog 
athrawon i addysgu Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol yn cael 
ei ystyried fel rhan o'r adolygiad ehangach hwn.  

 
Marchnata 

 
25. Ym mis Ionawr 2019, lansiwyd ymgyrch farchnata ar y cyfryngau digidol yn 

targedu grwpiau penodol o ddarpar athrawon, gan gynnwys graddedigion 
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cyfrwng Cymraeg. Mae cyllid wedi'i ddyrannu hefyd drwy 'Darganfod Addysgu' i 
gynnal gweithgareddau marchnata a chyfathrebu i ddenu mwy o ddarpar 
athrawon i addysgu Cymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
26. Ym mis Hydref 2018, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Gyngor y Gweithlu Addysg 

gymryd cyfrifoldeb dros ymgyrch Darganfod Addysgu ac i nodi sut y bydd yn 
mynd i’r afael ag argymhellion yr adroddiad ar yr adolygiad cyflym ynghylch 
gweithredu mewn ffordd strategol i recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru. 
Mewn ymateb i hyn, mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi datblygu cynllun 
strategol 3 blynedd yn nodi amcanion a chamau gweithredu yn ymwneud â 
chyfathrebu a phartneriaethau, yn ogystal â gwella'r llwyfan digidol, er mwyn 
atgyfnerthu ymgyrch Darganfod Addysgu.  

 
27. Mae marchnata yn rhan hollbwysig o'r broses o godi ymwybyddiaeth a newid 

canfyddiadau darpar-fyfyrwyr ac athrawon ac mae dull gweithredu amlochrog yn 
mynd rhagddo ar sawl lefel er mwyn dylanwadu ar grwpiau demograffig 
allweddol, gan gynnwys rhieni, israddedigion presennol a myfyrwyr Safon Uwch.  

 
Safon Uwch Cymraeg 
 
28. Mae cynyddu nifer yr athrawon a all addysgu Cymraeg fel pwnc yn ddibynnol ar 

gyflenwad digonol o raddedigion Cymraeg o brifysgolion, o gronfa o ddysgwyr 
sydd wedi astudio'r Gymraeg ar lefel Safon Uwch. Mae nifer y dysgwyr sy'n 
dewis astudio Safon Uwch Cymraeg wedi gostwng yn raddol dros y degawd 
diwethaf, ac mae'r cynllun Cymraeg mewn addysg yn cynnwys targedau i 
wyrdroi'r tueddiad hwn (gweler Siart 4 a Thablau 5-6 ar y Dangosfwrdd).  
 

29. Os ydym am gyrraedd y targed lle mae 6% yn astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf 
a 3% yn astudio'r Gymraeg fel ail iaith ar lefel Safon Uwch yn 2021, mae angen i 
ni gynyddu nifer y dysgwyr sy'n cofrestru yn 2021/22 i oddeutu 320 (iaith gyntaf) 
a 690 (ail iaith).  

 
30. Mae'r targed o gynyddu nifer yr athrawon uwchradd a all addysgu Cymraeg fel 

pwnc i 600 erbyn 2021 yn golygu bod angen o leiaf 100 o athrawon newydd 
rhwng 2017 a 2021. O edrych ar dueddiadau yn y data, gallwn ddod i'r casgliad 
bod 30 o fyfyrwyr (tua 52%) a raddiodd yn Gymraeg yn 2015/16 wedi mynd yn 
eu blaen i AGA yn 2016/17 er mwyn hyfforddi i addysgu Cymraeg fel pwnc 
mewn ysgolion uwchradd (gweler Tabl 6 ar y Dangosfwrdd).   

 
31. Mae'r data hefyd yn dangos bod oddeutu 58 (tua 9%) o'r dysgwyr a gofrestrodd 

ar gyfer Safon Uwch Cymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith yn 2012/13 wedi ennill 
gradd yn Gymraeg yn 2015/16 (mae hyn yn seiliedig ar dueddiadau ac nid yw'n 
olrhain dysgwyr unigol).  Mae'r data yn nodi rhywfaint o gynnydd yn nifer y 
dysgwyr a gofrestrodd ar gyfer Safon Uwch Cymraeg yn 2013/14 (564) ac a 
raddiodd yn 2016/17 (61).  
 

32. O ystyried bod tua 10% o ddysgwyr Safon Uwch yn ennill gradd yn Gymraeg 
dair blynedd yn ddiweddarach (yn seiliedig ar dueddiadau, yn hytrach nag 
olrhain dysgwyr unigol), a bod oddeutu 50% o'r graddedigion hynny yn eu tro yn 
hyfforddi i fod yn athrawon Cymraeg, mae angen i ni sicrhau bod o leiaf 60 o 
fyfyrwyr yn ennill gradd yn Gymraeg bob blwyddyn a bod 30 ohonynt yn mynd yn 
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eu blaen i AGA. Fodd bynnag, mae nifer y rhai sy'n cofrestru ar gyfer Cymraeg 
fel iaith gyntaf ac ail iaith ar lefel Safon Uwch wedi gostwng ar y cyfan dros y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae angen gwyrdroi'r gostyngiad hwnnw fel mater o 
flaenoriaeth. 

 
33. Nid oes unrhyw dystiolaeth fanwl sy'n egluro’r rhesymau dros y gostyngiad hwn, 

ond gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar benderfyniadau, megis amrywiaeth 
ehangach o bynciau Safon Uwch i ddewis ohonynt, cyflwyno Bagloriaeth Cymru 
neu, yn syml, y pynciau y mae dysgwyr yn eu mwynhau. 
 

34. Yn 2012, nododd adroddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol2 y gellid 
cynyddu'r niferoedd sy'n astudio ar gyfer Safon Uwch Cymraeg drwy dargedu 
disgyblion sydd â phryderon am gyflogadwyedd a sgiliau a natur y ddarpariaeth 
a gwella canfyddiadau ynglŷn â'r materion hyn. Yn 2018-19, comisiynodd y 
Coleg ragor o grwpiau ffocws er mwyn deall y rhesymau pam fod dysgwyr yn 
dewis y pwnc neu beidio.3 Mae'r canlyniadau'n awgrymu y rhoddir gwerth ar 
astudio'r Gymraeg o safbwynt bod yn ddiwylliannol allgar, ac yr ystyrir ei bod yn 
fuddiol o ran ceisio cyflogaeth yn y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, erys 
problemau yn ymwneud â chanfyddiadau am gyflogadwyedd, y maes llafur a 
dulliau addysgu gan gynnwys ar lefel TGAU, a chanfyddiadau bod y Gymraeg yn 
bwnc anodd ar lefel Safon Uwch, yn ogystal â chyfyngiadau logistaidd yn 
ymwneud â'r cyfle i ddewis y Gymraeg ar y cam dewisiadau.   

 
35. Ers mis Mehefin 2018, mae swyddogion wedi bod yn gweithio gyda nifer o'n 

rhanddeiliaid, gan gynnwys y Coleg, ysgolion, colegau, prifysgolion, y consortia 
addysg, Cymwysterau Cymru, CBAC, CYDAG a'r Urdd i ddatblygu rhaglen o 
weithgareddau gyda'r nod o gynyddu nifer y dysgwyr sy'n astudio'r Gymraeg fel 
pwnc ar lefel Safon Uwch ac yn y brifysgol. Prif gynulleidfa darged y cynllun yw 
disgyblion ysgol uwchradd, eu rhieni / gofalwyr ac ymarferwyr.  Yr amcanion yw: 

 
1. Hyrwyddo manteision astudio'r Gymraeg a'r cyfleoedd gyrfa sy'n deillio o 

hynny, a'u cyfleu i ddysgwyr a rhieni.   
2. Sicrhau bod profiad y dysgwyr o astudio'r Gymraeg yn un cadarnhaol, yn 

academaidd ac yn gymdeithasol, a bod cymorth ar gael iddynt yn ystod eu 
hastudiaethau.  

3. Datblygu cwricwlwm sy'n ei gwneud yn bosibl i ddefnyddio amryw lwybrau i 
ddysgu Cymraeg ac sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr astudio gwahanol agweddau 
ar y pwnc.  

4. Cefnogi athrawon a darlithwyr i addysgu'r pwnc.  
 
36. Mae'r Gweinidog wedi cytuno i ddyrannu £145,000 yn 2019-20 i gefnogi camau i 

helpu i gyflawni'r amcanion hyn, fel yr amlinellir yn Atodiad B.   
 
37. Bydd y gweithgareddau'n ategu cynllun cymhelliant Iaith Athrawon Yfory a'r 

strategaeth farchnata i dargedu athrawon dan hyfforddiant sy'n dymuno addysgu 
Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg. 

                                                      
2 Y canfyddiad o'r Gymraeg fel pwnc academaidd a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddewisiadau mewn 
cysylltiad â'r iaith: ymchwil ymhlith darpar fyfyrwyr, israddedigion a graddedigion 
3 Ymchwil ymysg pobl ifanc i ganfod eu barn a’u canfyddiadau o astudio’r Gymraeg fel pwnc – 
Adroddiad Terfynol 
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Cyrsiau pontio i’r sector uwchradd 
 
38. Er mwyn cynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy'n gallu addysgu Cymraeg a 

thrwy gyfrwng y Gymraeg, a rhoi cyfle i'r gwarged posib o athrawon cynradd 
cymwysedig sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg bontio i addysgu mewn 
ysgolion uwchradd, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig treialu cwrs pontio i 
athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig (SAC) i addysgu yn y sector cynradd 
gael hyfforddiant a chymorth ychwanegol er mwyn addysgu yn y sector 
uwchradd. 
 

39. Mae'r data ym mharagraff 13 uchod yn rhagdybio y bydd gwarged o tua 154 o 
athrawon ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg os na fydd lefel bresennol myfyrwyr ar 
gyrsiau AGA yn newid. Gyda thwf parhaus ysgolion 3-19 a'r gorgyflenwad posibl 
o athrawon cynradd cyfrwng Cymraeg, mae cyfle i ddarparu cyrsiau pontio er 
mwyn galluogi'r athrawon hyn i addysgu mewn ysgolion uwchradd, yn enwedig 
yn CA3. Gallai hyn ryddhau athrawon pwnc arbenigol i ganolbwyntio ar addysgu 
disgyblion CA4 a Safon Uwch. Byddai hefyd yn gyfle i ddeall p'un a allai ysgolion 
uwchradd gael budd o gael athrawon sydd wedi'u hyfforddi i addysgu pynciau 
trawsgwricwlaidd a sut y gallai hyn ategu'r broses o roi'r cwricwlwm newydd ar 
waith yn CA3. Mae tystiolaeth anecdotaidd o rwydwaith ysgolion 3-19 yn 
awgrymu bod defnyddio athrawon sydd ond wedi addysgu yn CA2 yn flaenorol i 
addysgu yn CA3, a defnyddio staff yn fwy hyblyg, wedi bod o fudd i ysgolion.  

 
40. Bydd swyddogion yn cwrdd â phartneriaethau AGA, penaethiaid, consortia, 

CYDAG a rhanddeiliaid eraill ym mis Hydref i drafod y model ymhellach, gyda’r 
bwriad o beilota cwrs yn ystod tymor yr haf 2020. 

 
E-sgol   
 
41. Mae defnyddio technoleg VC a'r model E-sgol yn ffordd glir a chyffrous ymlaen o 

ran datblygu’r potensial i addysgu Cymraeg a meysydd pwnc sydd â phrinder 
athrawon, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg mewn ysgolion uwchradd 
Cymraeg a Saesneg, ac yn benodol wrth astudio TGAU / Safon Uwch. Mae’r 
model hwn wedi galluogi dysgwyr o wahanol ysgolion i gael mynediad at addysg 
yn electronig mewn gwersi ‘byw’ gan athrawon cymwys a phrofiadol. Mae'r 
grwpiau yn fach o ran nifer y disgyblion a gallant gyfathrebu â'r athro o'u hysgol 
trwy ddarllediad e-sgol byw. Gall athrawon roi adborth byw i'r disgyblion trwy'r 
system, a gall disgyblion gyfrannu ar lafar i'r wers fel petai'r athro yn yr ystafell. 
Gall y system hefyd greu cysylltiadau â darparwyr eraill fel Prifysgolion i 
ddarparu sesiynau cyfoethogi ar gyfer Safon UG a Safon Uwch. 
 

42. Gellid ehangu'r model hwn ymhellach i greu platfform cenedlaethol ar gyfer yr E-
sgol fel y gallai ysgolion o bob rhan o Gymru ddefnyddio'r model hwn a'r 
ddarpariaeth hon. Yn y modd hwn gall yr E-sgol gefnogi partneriaethau rhwng 
ysgolion a chyfoethogi darpariaeth ar gyfer disgyblion yn CA4 ac yn y Chweched 
Dosbarth. Gallai buddsoddiad pellach mewn adeiladu isadeiledd E-sgol ledled 
Cymru fod yn ffordd strategol ymlaen i adeiladu gallu o fewn y system. 

 
43. Mae cynllun peilot ar gyfer yr e-sgol wedi cael ei gynnal yng Ngheredigion yn 

ystod 2018/19 fel y ganlyn:  
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Nifer ysgolion sy’n defnyddio 3 ysgol yng Ngheredigion – Bro Teifi, 
Bro Pedr, Aberaeron. 

Nifer disgyblion Medi: 5 Maths / 6 Drama / 7 Cerdd 
Mai: 4 Maths / 6 Drama / 5 Cerdd 

Nifer pynciau 3 – Mathemateg Bellach (Bl12), Drama 
(Bl12/13), Cerdd (Bl10/11). 

Nifer athrawon 2 Maths / 1 Drama / 1 Cerdd 

 
Mae ail flwyddyn beilot wedi'i chynllunio ar gyfer 2019/20 sy'n ehangu 
cyrhaeddiad y model E-sgol i gynnwys ysgolion ym Mhowys a Sir Gaerfyrddin 
yn ychwanegol at ddarpariaeth E-sgol Ceredigion. Mae'r model E-sgol yn 
targedu'r ystod oedran 14-19 (blwyddyn 10-13). Hyd yma mae'r rhan fwyaf o'r 
ddarpariaeth E-sgol wedi bod trwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Ceredigion. 
Fodd bynnag, mae'r model yn caniatáu ar gyfer darpariaeth ddwyieithog ac mae 
ysgolion Powys, yng ngham nesaf y peilot, yn defnyddio E-sgol ar gyfer 
darpariaeth cyfrwng Saesneg hefyd. 
 
Mae'r tablau canlynol yn amlinellu'r ddarpariaeth E-sgol arfaethedig ar gyfer 
2019/20 trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg: 

 

Ceredigion / Sir Gar 

Bro Myrddin: Troseddeg 

Penweddig: Amaeth  

Aberaeron: i’w gadarnhau 

Bro Pedr: Maths Pellach Bl12/13, Cerddoriaeth TGAU 

Bro Teifi: Electroneg 

Penglais: Mandarin TGAU 

 

Gogledd / North Powys De / South Powys 

Llanidloes: Gwleidyddiaeth Calon Cymru: Cymraeg ail iaith 

Drenewydd: Addysg Grefyddol Gwernyfed: Cymdeithaseg 

Caereinion: Cymraeg ail iaith Crughywel: Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol 

Llanfyllin: Maths Pellach Aberhonddu: Daearyddiaeth 

Y Trallwng: Ffrangeg Maesydderwen: French 

Bro Hyddgen: Amaeth gyda 

Penweddig 

 

 
44. Mae swyddogion yn cynnal trafodaethau parhaus gyda rheolwr prosiect yr e-sgol 

ac awdurdodau lleol eraill ac ysgolion i ddeall a oes awydd i ehangu'r e-sgol ac 
ym mha feysydd pwnc / blwyddyn ysgol er mwyn costio ehangu pellach. 
 

45. Mae pum ysgol o ardaloedd awdurdodau lleol eraill wedi dangos diddordeb yn y 
prosiect e-sgol hyd yma. Bydd y rhain yn cael eu hystyried a'u cytuno ynghyd â'r 
targedau newydd yng nghyfarfod nesaf y bwrdd prosiect ar 4 Hydref. Bydd 
Meinir Ebbsworth (Cyngor Sir Ceredigion) yn darparu cyflwyniad ar yr e-sgol yng 
nghynhadledd ADEW ym mis Hydref. 
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Recriwtio a chadw athrawon  

 
46. Mae data ar nifer y ceisiadau am swyddi addysgu cyfrwng Cymraeg yn dangos 

tuedd am i lawr (Tabl 7 a Siart 8 ar y Dangosfwrdd). Mae'r tueddiad hwn yn risg 
ychwanegol i gapasiti ac ansawdd y gweithlu cyfrwng Cymraeg, ac er mwyn 
mynd i'r afael ag ef, mae'n rhaid mynd ati i ymdrin â recriwtio a chadw athrawon 
cyfrwng Cymraeg fel blaenoriaeth.  
 

47. Er mwyn meithrin dealltwriaeth well o'r gwaith o recriwtio a chadw athrawon yng 
Nghymru, comisiynwyd Beaufort Research a NFER Cymru i ystyried Pa mor 
Ddeniadol yw Gyrfa Addysgu, a Chadw Athrawon yng Nghymru, ar gyfer 
athrawon dan hyfforddiant ar raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon ac 
athrawon presennol.4 Mae'r ymchwil yn archwilio materion sy'n ymwneud â 
recriwtio a chadw athrawon mewn nifer o gyd-destunau, gan gynnwys 
daearyddiaeth ac amrywiaeth. Yn benodol, mae'r ymchwil yn ystyried materion 
yn ymwneud â'r canlynol: cyfraddau cymhelliant yng Nghymru o gymharu â 
Lloegr; addysgu o gymharu â phroffesiynau eraill; ac ymarfer yng Nghymru o 
gymharu â'r gorau yn y byd.  
 

48. Ochr yn ochr â'r canfyddiadau cyffredinol – sef bod addysgu yn cael ei ystyried 
yn alwedigaeth strwythuredig sy'n hyrwyddo gwybodaeth a sgiliau pobl ifanc, 
ond nad yw'n cael digon o statws na chymorth, a bod y llwyth gwaith hefyd yn 
drwm – ceir amrywiaeth o ganfyddiadau yn ymwneud â'r Gymraeg. Yn benodol, 
mae'r adroddiad yn nodi'r canlynol: 

 

 bod addysgu yn Gymraeg yn ddeniadol o bosibl i ddysgwyr cyfrwng Cymraeg 
a bod parodrwydd ymhlith y rheini nad ydynt yn siarad Cymraeg yn rhugl i 
ddefnyddio'r Gymraeg;  

 pryderon achlysurol am ddigonolrwydd sgiliau iaith y cyfweleion eu hunain;   

 rhywfaint o ansicrwydd am lwybrau i addysgu, ac ymdeimlad bod y 
cymhellion yn Lloegr yn fwy gweladwy na'r rhai yng Nghymru;  

 pwysigrwydd sicrhau bod canolfannau AGA yn cynnal cysylltiadau â darpar 
athrawon ac yn targedu pobl ifanc yn gynharach mewn ysgolion, a bod 
angen sicrhau bod llwybrau amgen ar gael i fynd i mewn i'r proffesiwn 
addysgu ar wahanol gamau.  

 
Bydd y canlyniadau hyn yn bwydo i mewn i weithgarwch i gefnogi adnoddau 
cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys cymhellion a marchnata a llwybrau amgen i'r 
proffesiwn.  

 
49. Mae'r Bwrdd Cynghori ar Recriwtio a Chadw Athrawon yn llywio rhannau 

allweddol o'r broses o ddatblygu polisi cynllunio'r gweithlu. Mae'r bwrdd, sydd 
wedi'i gadeirio gan yr Athro John Gardner, yn ystyried materion yn ymwneud â 
recriwtio a chadw athrawon er mwyn cefnogi gweithlu addysg o ansawdd uchel, 
a all ateb gofynion y cwricwlwm a diwygiadau addysg ehangach.  Mae hefyd yn 
rhoi cyngor arbenigol ar gynnydd parhaus diwygio Addysg Gychwynnol i 
Athrawon a chefnogi'r gweithlu addysgu presennol. 

                                                      
4 Astudiaeth Ymchwil ar Ba Mor Ddeniadol yw Gyrfa Addysgu, a Chadw Athrawon. Rhif y ddogfen 
Ymchwil Gymdeithasol. 09/2019. Dyddiad 5/3/19  
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Arweinyddiaeth   

 
50. Mae'r diwygiadau a wneir ar hyn o bryd i'n system addysg yn ei gwneud yn 

ofynnol i arweinwyr ysgolion gael eu paratoi a'u cefnogi'n dda i arwain eu 
sefydliadau drwy'r newidiadau i'r cwricwlwm. Mae'n hollbwysig bod arweinwyr yn 
cefnogi'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru fel rhan o ddarpariaeth ac ethos yr 
ysgol, yn addysgu yn Gymraeg lle bo angen ac yn gwneud gwaith cynllunio 
strategol i feithrin sgiliau iaith ymarferwyr. 
 

51. Yn 2017/18 roedd 389 o ysgolion cyfrwng Cymraeg a 70 o ysgolion a oedd yn 
ysgolion dwy ffrwd, trosiannol neu ddwyieithog (gweler Tabl 11 ar y 
Dangosfwrdd).  Mae data ar allu ieithyddol penaethiaid (gweler Tabl 9 ar y 
Dangosfwrdd) yn dangos y canlynol ar gyfer y flwyddyn 2017/18: 

 roedd 599 o benaethiaid mewn ysgolion a gynhelir yn gallu siarad Cymraeg 
(41.3%) 

 roedd 527 o benaethiaid mewn ysgolion a gynhelir yn gallu addysgu yn 
Gymraeg (36%). 
 

O ystyried, yn gyffredinol, y byddai angen i bennaeth ysgol dwy ffrwd, ysgol 
drosiannol neu ysgol ddwyieithog fod yn gymharol rugl yn Gymraeg, mae'r data'n 
awgrymu bod o leiaf 140 o benaethiaid mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a all 
siarad Cymraeg a 68 a all addysgu yn Gymraeg.  

 
52. Mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid haen ganol yn cymryd amryw gamau i 

gefnogi arweinwyr mewn cysylltiad â'r Gymraeg. Mae trafodaethau'n parhau â'r 
Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a'r consortia 
rhanbarthol i ddatblygu modiwlau hyfforddi i arweinwyr ar y Gymraeg yn y 
system addysg a'r cwricwlwm newydd er mwyn cryfhau dulliau gweithredu, gan 
gynnwys cynllunio strategol, er mwyn cyrraedd targedau Cymraeg mewn Addysg 
2021.   

 
CPCP 
 
53. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio i ddatblygu model recriwtio i Raglen 

CPCP a newidiadau i'r Rhaglen ei hun sy'n cefnogi capasiti arweinwyr cyfrwng 
Cymraeg, yn ogystal â newidiadau i rôl y pennaeth yn unol â'r cwricwlwm 
newydd a thargedau Cymraeg 2050. Mae'r Academi Genedlaethol ar gyfer 
Arweinyddiaeth Addysgol yn ystyried data gyda'r bwriad o atgyfnerthu gwaith 
cynllunio ar gyfer olyniaeth mewn cysylltiad â swyddi penaethiaid yn lleol ac yn 
rhanbarthol, ac mae capasiti Cymraeg yn ystyriaeth bwysig.   
 

54. Mae'n ofynnol i benaethiaid feddu ar achrediad CPCP fel trothwy ar gyfer cael 
swyddi pennaeth. Bydd yn bosibl i astudio'r CPCP a chael asesiadau ar ei gyfer 
yn ddwyieithog o hyd (gweler Tabl 10 ar y Dangosfwrdd ar y niferoedd a gafodd 
eu hasesu ar gyfer y dyfarniad CPCP yn Gymraeg).  
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Dull strategol o gynllunio'r gweithlu 
 
55. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi cynllun y gweithlu addysg ar 

gyfer datblygu'r ddwy brif nodwedd ategol ganlynol: 
 cynllunio'r gweithlu mewn ffordd effeithiol yn seiliedig ar lefel fanwl o 

wybodaeth a data am yr athrawon a'r staff eraill sy'n gweithio yn ein 
hysgolion,   

 cydweithredu a chydweithio sefydliadol i feithrin a rhannu arbenigedd a newid 
diwylliant. 

 
56. Mae ein targedau byrdymor, tymor canolig a hirdymor ar gyfer y sector cyfrwng 

Cymraeg eisoes yn hysbys, ac mae angen i ni ddefnyddio data a gwybodaeth yn 
well er mwyn sicrhau bod y camau a amlinellir uchod yn cael effaith.  

 
57. Nid oes gan Lywodraeth Cymru fawr ddim gwybodaeth am sgiliau iaith ac 

ymarfer addysgu Cymraeg ymhlith y gweithlu ysgolion. Bydd 'Rheoliadau 
Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017' yn ein 
galluogi i gasglu gwybodaeth a data gwell am sgiliau Cymraeg, y gallu i addysgu 
a'r ymrwymiad amser. Cynhelir Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion am y tro 
cyntaf ym mis Tachwedd 2019 a fydd yn ei gwneud yn bosibl i gynllunio'r 
gweithlu ysgolion mewn ffordd fwy effeithiol er mwyn sicrhau cymaint o gapasiti 
addysgu cyfrwng Cymraeg â phosibl.  

 
58. Bydd y data hyn, ynghyd â data eraill ar y niferoedd a dderbynnir i raglenni AGA 

a nifer y graddedigion Cymraeg yn ein helpu i greu darlun mwy cyflawn o'r 
cynnydd a wneir tuag at y targedau.  

 
59. Yn ogystal â defnyddio ffynonellau data, mae angen i ni wneud defnydd gwell o'r 

wybodaeth sydd gennym o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, 
Cynlluniau Busnes Ysgolion y 21ain Ganrif a chynigion Trefniadaeth Ysgolion er 
mwyn deall ymhle y bydd ysgolion neu ffrydiau cyfrwng Cymraeg newydd yn 
cael eu hagor dros y 10 mlynedd nesaf, er mwyn llywio'r gwaith o gynllunio'r 
gweithlu. Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i ddeall ble y bydd angen 
cynyddu'r capasiti addysgu er mwyn helpu i lywio’r niferoedd a dderbynnir i 
raglenni AGA neu ddarpariaeth llwybrau amgen. 

 
60. Bydd gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol rôl bwysig 

i'w chwarae mewn cysylltiad ag elfennau o'r cynllun gweithlu cyffredinol, fel 
cynllunio ar gyfer olyniaeth er mwyn sicrhau penaethiaid y dyfodol. Bydd sicrhau 
bod digon o gapasiti yn y sector cyfrwng Cymraeg yn elfen bwysig o'r gwaith 
hwn.  

 
Cwestiynau trafod 
 

1. Pa gamau pellach y gellid eu cymryd yn ychwanegol at y rhai a amlinellwyd 
yn y papur i gynyddu nifer yr athrawon uwchradd sy'n gallu addysgu’r 
Gymraeg neu bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg? 

2. Sut gall ysgolion, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill chwarae 
rhan yn yr ymgyrch barhaus i recriwtio athrawon newydd? 

 


