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GWELEDIGAETH CAERDYDD:  
CAERDYDD WIRIONEDDOL DDWYIEITHOG 

Rydym am gynyddu nifer y bobl o bob oed sy’n gallu siarad 
Cymraeg a Saesneg gyda hyder ac sydd am ddefnyddio eu holl 
ieithoedd ym mhob rhan o’u bywydau.

Beth yw Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg neu CSCA? 

Mae CSCA yn gynllun sy’n dangos sut y bydd y Cyngor yn cael mwy o 
ddisgyblion i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn helpu i gyrraedd targed 
Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. 

Fel rhan o hyn, rydym yn gofyn i bobl Caerdydd beth yw eu barn am y CSCA 
drafft ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.  Rydym am wybod beth yw eich barn cyn i ni 
baratoi’r cynllun terfynol.

Rhwng 15 Hydref - 13 Rhagfyr byddwn yn gofyn i bobl lenwi arolwg am y CSCA 
ac Addysg Gymraeg yn y ddinas. 

Rydym am glywed gan bawb sy’n byw yng Nghaerdydd.   Rydym am wybod 
beth mae pobl yn ei feddwl o’r hyn rydym yn ei awgrymu ac os oes ganddynt 
unrhyw argymhellion ar gyfer sut y gallwn ei wella. Os ydych am gael rhagor o 
wybodaeth mae modd dod o hyd i’r ddogfen CSCA lawn a’r arolwg yn www.
caerdydd.gov.uk/YmgyngoriadauStrategaethauCymraeg

https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/dweud-eich-dweud/ymgynghoriadau-byw/ymgyngoriadau-strategaethau-cymraeg/Pages/default.aspx
https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/dweud-eich-dweud/ymgynghoriadau-byw/ymgyngoriadau-strategaethau-cymraeg/Pages/default.aspx
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Beth mae hyn yn ei olygu i Gaerdydd? 

Mae’r cynllun wedi’i rannu’n 7 maes (deilliannau) y mae Llywodraeth Cymru 
am i ni weithio arnynt er mwyn cael mwy o ddisgyblion i ddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Deilliant 1: Mwy o blant meithrin yn dysgu trwy’r 
Gymraeg

Beth yw’r sefyllfa 
nawr? Targed 5 mlynedd Targed 10 mlynedd 

18.5% 22 - 24.4% 25.8 - 30.2%

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?   
 
Rydym am sicrhau bod gan bob teulu wybodaeth am fanteision bod yn 
ddwyieithog a gwybod bod dysgu drwy’r Gymraeg yn opsiwn i’w plant.
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau partner lleol eraill i rannu gwybodaeth 
am addysg Gymraeg a sut y gall teuluoedd ddysgu mwy am ddysgu Cymraeg 
a theimlo’n hyderus bod y cymorth cywir ar gael iddynt drwy gydol eu dysgu os 
ydynt yn dewis hyn ar gyfer eu plentyn/plant. 
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Deilliant 2: Mae mwy o blant dosbarth derbyn yn dysgu 
trwy’r Gymraeg 

Beth yw’r sefyllfa 
nawr? Targed 5 mlynedd Targed 10 mlynedd 

18% 22 - 24.4% 25.8 - 30.2%

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?  
 
•   Rydym yn mynd i sicrhau bod mwy o leoedd cyfrwng Cymraeg ar gael fel y 

gall mwy o ddisgyblion fanteisio ar le sydd yn lleol i’w cartref.
•    Rydym yn mynd i weithio gyda theuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn 

gwybod y gall pob plentyn fanteisio ar y cyfle i fod yn ddwyieithog yng 
Nghymru ac mae croeso i bob plentyn ddysgu yn ysgolion Cymraeg 
Caerdydd.  Bydd hyn yn cynnwys rhoi sicrwydd y bydd plant yn gadael yr 
ysgol yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg os ydynt yn mynychu 
ysgol Gymraeg a bod cymorth priodol ar waith i sicrhau bod eu plant yn 
cyflawni eu potensial llawn.
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Deilliant 3: Mwy o ddysgwyr yn gwella’u sgiliau Cymraeg 
ar ôl symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

•   Rydym yn mynd i sicrhau bod mwy o leoedd cyfrwng Cymraeg ar gael fel y 
gall mwy o ddisgyblion fanteisio ar le sydd yn lleol i’w cartref.

•   Rydym yn mynd i weithio gyda theuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn 
gwybod y gall pob plentyn fanteisio ar y cyfle i fod yn ddwyieithog yng 
Nghymru ac mae croeso i bob plentyn ddysgu yn ysgolion Cymraeg 
Caerdydd.  Bydd hyn yn cynnwys rhoi sicrwydd y bydd plant yn gadael yr 
ysgol yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg os ydynt yn mynychu 
ysgol Gymraeg a bod cymorth priodol ar waith i sicrhau bod eu plant yn 
cyflawni eu potensial llawn.

Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer 
arholiadau trwy’r Gymraeg

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

•   Rydym yn mynd i siarad/gwrando ar bobl ifanc am y cyfleoedd Cymraeg yr 
hoffent eu gweld yng Nghaerdydd, yn yr ysgol a’r tu allan iddo. 

•   Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall pa gyfleoedd sydd ar hyn o 
bryd a pha weithgareddau eraill y gellid eu cynnig sy’n cyfateb i’r hyn y mae 
pobl ifanc wedi dweud wrthym yr hoffen nhw ei wneud.
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Deilliant 5: Mwy o ddysgwyr yn defnyddio’r Gymraeg y 
tu allan i ystafell ddosbarth yr ysgol

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

•   Rydym yn mynd i siarad/gwrando ar bobl ifanc am y cyfleoedd Cymraeg yr 
hoffent eu gweld yng Nghaerdydd, yn yr ysgol a’r tu allan iddo. 

•   Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall pa gyfleoedd sydd ar hyn o 
bryd a pha weithgareddau eraill y gellid eu cynnig sy’n cyfateb i’r hyn y mae 
pobl ifanc wedi dweud wrthym yr hoffen nhw ei wneud.

Deilliant 6: Cynnig mwy o addysg Gymraeg i ddisgyblion 
sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

•   Rydym yn mynd i siarad/gwrando ar bobl ifanc am y cyfleoedd Cymraeg yr 
hoffent eu gweld yng Nghaerdydd, yn yr ysgol a’r tu allan iddo. 

•   Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall pa gyfleoedd sydd ar hyn o 
bryd a pha weithgareddau eraill y gellid eu cynnig sy’n cyfateb i’r hyn y mae 
pobl ifanc wedi dweud wrthym yr hoffen nhw ei wneud.
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Deilliant 7: Mwy o athrawon a staff addysgu sy’n gallu 
addysgu Cymraeg (fel pwnc) ac addysgu pynciau eraill 
drwy’r Gymraeg

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

•   Byddwn yn parhau i gefnogi ysgolion a’r staff sy’n gweithio ynddynt gyda 
chyfleoedd datblygu gan gynnwys dysgu Cymraeg a theimlo’n hyderus i 
ddefnyddio ac adeiladu ar sgiliau iaith sydd gandddynt eisoes.  

•   Byddwn yn parhau i gefnogi datblygiad staff i ehangu eu gwybodaeth a’u 
sgiliau fel bod gennym arweinyddiaeth gref ar bob lefel ynghyd â chynyddu 
nifer y staff sydd â’r wybodaeth ADY arbenigol berthnasol i gefnogi dysgwyr 
ag anghenion dysgu ychwanegol. 

•    Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i annog mwy o bobl i ystyried dod yn 
athrawon a sut i godi proffil addysgu Cymraeg ac mewn ysgolion Cymraeg er 
mwyn sicrhau bod Caerdydd yn lle deniadol i athrawon weithio.
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Pwy yw ein partneriaid? 

Yng Nghaerdydd, rydym am fod yn uchelgeisiol o ran sut rydym am fynd i’r 
afael â’r cynlluniau yn y CSCA. Rydym yn cydnabod y bydd yn bwysig iawn 
gweithio gyda sefydliadau a phobl eraill a all ein helpu i gyflawni hyn.  Mae 
gennym Fforwm Addysg Gymraeg sy’n cysylltu’r sefydliadau sydd â diddordeb 
mewn addysg Gymraeg a’r CSCA a fydd yn gyfrifol am weithredu’r Cynllun. 

Dyma nhw: 
Cyngor Caerdydd (Aelod Cabinet, Cyfarwyddwr Addysg, Trefniadaeth Ysgolion, 
Blynyddoedd Cynnar, ADY, Caerdydd Ddwyieithog)
Llywodraeth Cymru
Ysgolion Cymraeg 
Coleg Caerdydd a’r Fro
CCD
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Prifysgol Caerdydd
Mudiad Meithrin  
Menter Caerdydd
Yr Urdd
RhAG

Dwedwch wrthym beth yw’ch barn chi

Mae’n bwysig bod holl ddinasyddion Caerdydd yn cael dweud eu dweud 
mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, rydym wirioneddol 
am wybod eich barn.  Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am 
y CSCA neu roi eich barn am y cynllun, ewch i www.caerdydd.gov.uk/
YmgyngoriadauStrategaethauCymraeg

https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/dweud-eich-dweud/ymgynghoriadau-byw/ymgyngoriadau-strategaethau-cymraeg/Pages/default.aspx
http://Caerdydd.gov.uk/YmgyngoriadauStrategaethGymraeg  

