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Cyfarfod Cynllunio Grŵp y Gymraeg ac Addysg  

Dydd Mawrth 11 Hydref, 10:10-11:40am 

Microsoft Teams 

Cofnodion 

Mynychwyr 

• Catrin James, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid 
Gwirfoddol (CWVYS) 

• Nathan Sadler, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
• Elin Maher, Cymraeg i Rieni 
• Eleanor Jones, CGGC 
• Carys Jones, John Muir Trust 
• Dan Roberts, Cwmpas 
• Susie Ventris-Fields, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 
• Rebecca Falvey, RSPB Cymru 
• Bethan Williams, Prince’s Trust Cymru 
• Amanda Smith, Canolfan y Dechnoleg Amgen 
• Amy Bainton, Barnardo’s Cymru 
• Laura Abraham, Busnes yn y Gymuned 
• David Hagendyk, y Sefydliad Dysgu a Gwaith 
• Lowri Jones, Mentrau Iaith Cymru 
• Natalie Zhivkova, CGGC 
• Ben Lloyd, CGGC 
• Fiona Harris, CGGC 

 

Croeso a Chyflwyniadau 

Cofnodion o’r cyfarfod Gweinidogol diwethaf  

Cafwyd trafodaeth ynghylch y ffaith nad oedd y Gweinidog yn gwybod 
beth yn union oedd y cynnig o’r sector o ran y cwricwlwm. Mae angen 
dangos iddo. 

Lleisiodd aelodau bryderon eto ynghylch y gwahaniaeth rhwng materion 
addysg a materion Cymraeg, ac roedd yn bwysig dod o hyd i ddull o fynd 
i’r afael â’r ddau fater. Mae materion iaith Gymraeg yn croesi’r holl 
bortffolios. 

Trafodaeth parthed eitemau ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol nesaf  



2 
 

Siaradodd Ben am sut mae’r broblem o ran costau byw yn cael ei chodi 
mewn meysydd portffolio eraill, a theimlwyd bod angen codi’r broblem 
hon gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. 

Cwricwlwm 

Lleisiodd aelodau bryderon nad yw’r sector yn chwarae rhan yn y 
cwricwlwm ac nad yw athrawon yn ymwybodol o’r sgiliau a’r adnoddau 
sydd ar gael. Mae ymdrechion wedi’u gwneud i ailymgynnull y Grŵp 
Rhanddeiliaid Strategol ond maen nhw’n awyddus i dimau’r Cwricwlwm 
estyn allan. Nid oes strategaeth gyfathrebu ar gyfer y cwricwlwm 
newydd. 

Bu trafodaeth ynghylch llunio rhestr o adnoddau trydydd sector, ond 
nododd Elin fod pethau eisoes ar yr Hwb. 

Ymdeimlad o rwystredigaeth ynghylch y diffyg ymwybyddiaeth o 
ysgolion, cyllid (petrusrwydd i gyllido’r hyn a ystyrir yn ddarpariaeth 
statudol).  

O ran y Fframwaith Presgripsiynu Cymdeithasol – sut gallwn ni 
ymwreiddio’r hyn sydd ar gael a gwneud ysgolion yn rhan o’r broses 
atgyfeirio. Ystyrir hyn yn gyfle coll i blant ysgol, yn enwedig y rheini ag 
anghenion dysgu ychwanegol. 

Awgrymwyd y dylid gofyn i Owain Lloyd ddod i’r cyfarfod nesaf. 

Awgrymwyd y dylai grŵp bychan weithio ar ddatblygu cyfeiriadur. 

Awgrymwyd y dylem ofyn i swyddogion ddod i gyfarfodydd cynllunio a 
bod Gweinidogion eraill, yn enwedig y Gweinidog Cyfiawnder 
Cymdeithasol, yn rhan o’r rhain. 

Byddai’n well gweithio gydag athrawon yn uniongyrchol gan ei fod yn 
anodd ymhél â Chonsortiwm Rhanbarthol. Efallai y dylid gwahodd 
Cyfarwyddwyr Addysg o awdurdodau lleol. 

Mae’r Prif Swyddogion Addysg wedi’u rhestru ar wefan CLlLC. 

Costau Byw 

Nododd Ben fod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yn paratoi 
papur y gallai portffolios eraill ei addasu. 
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Trafododd yr aelodau amrediad o faterion – plant yn cael anhawster 
cymryd rhan mewn teithiau ysgol, bwyd i’r rheini nad oedd yn cael 
prydau ysgol am ddim, gwresogi ysgolion, dysgu awyr agored, tlodi 
digidol, problemau mewn ardaloedd gwledig – cost trafnidiaeth, cynhesu 
mannau cymunedol. 

Teimlwyd fod talu am y profiad cyfoethogi wedi bod yn heriol. Roedd y 
cyllid ar gyfer yr Haf o Hwyl a oedd wedi’i anelu at blant a oedd yn 
siarad Cymraeg yn dod i ben. Roedd problemau trafnidiaeth hefyd yn 
effeithio ar allu pobl i gael mynediad at addysg Gymraeg. 

Lleisiwyd pryderon fod ceiswyr lloches a ffoaduriaid hefyd yn ceisio 
cefnogi teuluoedd gartref - mae sensitifrwydd ynghylch sut y caiff pethau 
eu portreadu. 

Yr Iaith Gymraeg 

Sut gall y sector fwydo i mewn i Fil Addysg y Gymraeg? 

Sut gallwn ni gadw staff i gyflwyno darpariaeth Gymraeg ac annog mwy 
o bobl i ddefnyddio Cymraeg yn y gweithle – anhawster recriwtio 
siaradwyr Cymraeg. 

Lleiswyd pryderon fod y Gymraeg yn croesi portffolios ond nad yw’n cael 
ei normaleiddio. Mae angen fforwm ar wahân ar gyfer materion sy’n 
ymwneud â’r Gymraeg. 

Camau gweithredu 

• Cytunwyd mai’r ddwy eitem agenda ar gyfer y cyfarfod â’r 
Gweinidog fydd: 

-Costau byw 

-Y Gymraeg 

• Ben i baratoi papur drafft ar y Costau Byw ac aelodau i anfon eu 
profiadau  

• Ben i siarad â Catrin, Elin a Lowri parthed fforwm ar wahân ar gyfer 
y Gymraeg  

• Aelodau i anfon e-bost os hoffent fod yn rhan o grŵp a fydd yn 
cynllunio digwyddiad i ddangos gwaith y sector gwirfoddol ar 
gefnogi’r cwricwlwm.  


