
Cynllun Strategol y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol (2020–25) 

 

Dogfen ymgynghori  

Trosolwg: Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau eich sefydliad ar Gynllun 

Strategol y Coleg Cenedlaethol Cymraeg (y Coleg) ar gyfer y cyfnod 2020–25. 

Bwriad y Coleg yw lansio’r Cynllun Strategol terfynol yn y flwyddyn newydd. 

Pwrpas yr ymgynghoriad: Yn dilyn ymgynghoriad mewnol, mae’n bleser gan y 

Coleg gyflwyno ei Gynllun Strategol ar ffurf drafft ar gyfer proses ymgynghori allanol. 

Mae’r Cynllun yn amlinellu pwrpas, gweledigaeth a gwerthoedd y Coleg ac yn nodi’r 

blaenoriaethau strategol bydd yn rhoi cyfeiriad i’n gwaith am y pum mlynedd nesaf. 

Mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Addysg Bellach a Phrentisiaethau a lansiwyd gan 

y Llywodraeth ym mis Ionawr 2019 a Chynllun Academaidd y Coleg (Tuag at 2020 a 

thu hwnt) yn egluro sut y byddwn yn rhoi’r Cynllun Strategol ar waith. Mae’r Coleg yn 

cydnabod bod llwyddiant y Cynllun Strategol yn ddibynnol ar weithio gydag eraill 

mewn modd rhagweithiol a chydweithredol, ac felly mae eich barn yn bwysig i ni. 

Sut i ymateb: Mae’r Coleg wedi llunio pum cwestiwn a amlinellir isod a gofynnwn yn 

garedig i chi ymateb i’r ymgynghoriad gan gyfeirio at y cwestiynau penodol. 

Gofynnwn i chi e-bostio ymatebion i'r ymgynghoriad at Gwenllian Griffiths drwy 

g.griffiths@colegcymraeg.ac.uk erbyn 14.00 ar ddydd Llun, 4 Tachwedd 2019. 

Croesawn ymatebion yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
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Cwestiynau  

Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, gofynnwn i chi ateb y cwestiynau isod. 

1. Yn gyffredinol, a ydych yn cytuno â gweledigaeth y Coleg ar gyfer y cyfnod dan 

sylw? 

Cytuna UCAC yn gyffredinol â’r weledigaeth a amlinellir, ac yn arbennig felly'r 
pwyslais ar rôl arweiniol y Coleg, ar batrwm dysgu gydol oes, ac ar ddatblygu 
gweithluoedd dwyieithog (i fyd addysg a thu hwnt). 

Cymeradwywn y dull cynllunio ‘cyfannol’ ar gyfer y sectorau addysg bellach a 
phrentisiaethau, hynny yw, i ddarparu cyfleoedd i bob dysgwr. Mae hynny’n 
uchelgeisiol, ond yn gwbl briodol ac yn greiddiol o safbwynt normaleiddio’r 
iaith a darpariaeth Gymraeg, ymestyn ac ehangu sgiliau, a chyflenwi 
gweithluoedd dwyieithog. 

Mae paragraff 1.15 yn cyfeirio at dirwedd newidiol addysg ôl-orfodol. Gan fod 
Llywodraeth Cymru wedi’i nodi fel un o’i flaenoriaethau deddfwriaethol, 
teimlwn y byddai’n briodol cyfeirio at y Comisiwn Addysg Drydyddol ac 
Ymchwil, a thrwy hynny bod ychydig yn llai awgrymog. Yn ddi-os, mi fydd 
creu’r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd posib o safbwynt addysg cyfrwng 
Cymraeg, ond bydd angen gwyliadwriaeth a gwaith dylanwadu dwys a diflino 
drwy gydol y broses deddfu, sefydlu, a thu hwnt. Efallai y bydd yn haws i’r 
Coleg weithredu’n effeithiol yn y cyd-destun hwn o fod wedi enwi’r maes yn 
echblyg yn y Cynllun Strategol. 

Croesawn yn fawr y cyfeiriad at ‘gefnogi darpariaeth Safon Uwch lle y mae’r 
niferoedd o ddysgwyr yn isel, lle bo hynny’n briodol’ gan fod hynny’n broblem 
endemig i’r sector ôl-16 cyfrwng Cymraeg, ac yn un sy’n gwaethygu yn sgil (i) 
ehangu nifer yr opsiynau/pynciau (ii) toriadau cyllidebol. Mae peidio â chynnig 
yr opsiwn i ddilyn pwnc Safon Uwch yn golygu ‘toriad yn y cyflenwad’ o 
ddysgwyr o safbwynt symud ymlaen at addysg bellach/uwch yn y maes. 

Rydym yn falch gweld y Coleg yn bod mor agored ac onest ynghylch y 
methiant anorfod i gyrraedd targedau ar gyfer cynnydd yn niferoedd athrawon 
sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Cytunwn yn gyfan gwbl bod angen 
ailedrych ar y maes a ‘chwyldroi’r gyfundrefn hyfforddiant cychwynnol’ gyda 
phwyslais ar sgiliau Cymraeg pob hyfforddai. Credwn yn ogystal bod yr 
amser wedi dod i ystyried rhyw fath o gwrs/darpariaeth ‘bontio’ ar gyfer 
unrhyw un sydd wedi cymhwyso i fod yn athro tu allan i Gymru, ac mi fyddai 
elfen o hyn yn canolbwyntio ar sgiliau yn y Gymraeg. 

Mae’r cynnig i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr sydd wedi dewis astudio mewn 
prifysgolion tu allan i Gymru yn un diddorol a chymeradwy. Bydd angen 
sicrhau bod negeseuon a gwybodaeth briodol yn cael eu cynnwys yng 
nghyfathrebiadau’r Rhwydwaith Seren, ymhlith eraill. 

Cytunwn yn llwyr â’r datganiad o’r angen am adnoddau digonol i gyflawni’r 
dasg, ac am ymrwymiad gan ystod eang o bartneriaid. 

 

 



2. A ydych yn cytuno â’r pwyslais y mae’r Coleg yn ei roi ar gyd-weithio gyda 

phartneriaid a rhanddeiliaid? 

Cytuna UCAC y bydd cydweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn 
greiddiol i lwyddiant y Cynllun Strategol, ac yn ffordd o wneud yn fawr o 
adnoddau’r Coleg yn y tymor canolig a hirach, er y bydd yn gofyn cryn 
fuddsoddiad amser ac ymdrech yn y tymor byr. Normaleiddio a chryfhau 
isadeiledd ledled y system yw’r nod, a chydweithio yw’r unig ffordd o sicrhau 
hynny. 

Bydd cydweithio gyda phartneriaid sydd eisoes yn gefnogol yn bwysig, ond 
bydd cydweithio gyda phartneriaid nad ydynt eto’n llwyr gwerthfawrogi’r 
weledigaeth yn bwysicach fyth. 

Gwyddom nad yw’r rhestr o gyrff ym Mlaenoriaeth 4 yn un 
cyflawn/cynhwysfawr. Fodd bynnag, hoffem wneud rhai awgrymiadau a ellid 
eu cynnwys yma neu yn rhywle arall yn y Cynllun Strategol – naill ai drwy 
enwi’n echblyg, neu drwy gyfeirio at y math o waith y gellid ei gyflawni drwy 
weithio mewn partneriaeth: 

• cyrff dyfarnu cymwysterau 

• rheoleiddwyr cymwysterau 

• Cyngor y Gweithlu Addysg 

• Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon 

• Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

• Gyrfa Cymru 

3. Yn dilyn proses fewnol o ymgynghori, mae’r Coleg wedi adnabod nifer penodol o 

brif werthoedd, sef: uchelgeisiol, blaengar a chydweithredol. A oes gennych 

sylwadau ar y gwerthoedd y mae’r Coleg wedi eu hadnabod?  

Dim sylw penodol. 

4. A oes gennych sylwadau ar y blaenoriaethau strategol y mae’r Coleg wedi eu 

hadnabod? 

Yn gyffredinol, cytunwn â’r blaenoriaethau strategol. Maent wedi’u drafftio’n 
glir ac yn gryno. 

Yr unig un yr awgrymwn y gellid ystyried addasu ei geiriad yw Blaenoriaeth 5, 
sy’n swnio’n rhy benagored – ac ychydig yn or-uchelgeisiol, heb ei gyd-
destun (er yn gymeradwy)! Awgrymwn ‘Sicrhau dyfodol llewyrchus a 
chynaladwy ar gyfer addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg’ 

O ran cynnwys manwl y blaenoriaethau, dyma rai awgrymiadau: 

Blaenoriaeth 1:  

Pwynt i: a fyddai’n briodol ymestyn y tu hwnt i ddarlithwyr, i gynnwys 
ymarferwyr eraill o fewn y sectorau perthnasol?  

Pwynt ii: mae’r pwyslais yn drwm ar yr academaidd/ymchwil (ac felly’n 
awgrymu Addysg Uwch); a fyddai’n werth ehangu i gynnwys pwyslais ar yr 



ymarferol/galwedigaethol yn ogystal – neu o leiaf sicrhau bod y derminoleg yn 
fwy cynhwysol o’r holl sectorau perthnasol? 

Pwynt iii: naill ai fan hyn, a/neu rhywle arall yn y Cynllun Strategol, teimlwn ei 
fod yn bwysig cyfeirio at yr angen i sicrhau gweithlu ar gyfer y blynyddoedd 
cynnar (yn benodol y sector cyn-statudol) sydd â sgiliau Cymraeg; dyma 
ddechrau’r daith wedi’r cyfan o ran y dysgwyr fydd yn dilyn llwybr i’r sector ôl-
orfodol ymhen hir a hwyr; mae gan y sector addysg bellach yn arbennig rôl 
bwysig i’w chwarae o ran cyflenwi’r gweithlu hwn. Felly hefyd y gweithlu 
cymorth dysgu. 

Awgrymwn y gallai fod yn briodol, naill ai fan hyn neu yn rhywle o fewn y 
Cynllun Strategol, i gyfeirio at y prif ddatblygiadau/ddiwygiadau i addysg 
oedran orfodol (a chyn- ac ôl-orfodol i raddau) fydd yn digwydd yn ystod 
cyfnod y Cynllun, sef diwygio’r cwricwlwm (a chymwysterau, o ganlyniad), a 
newidiadau i’r drefn Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y rhain yn 
effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar yr amrywiol sectorau sy’n 
berthnasol i’r Coleg, ac mi allai fod rôl darparu/hyfforddi gweithlu a rôl 
dadansoddi/ ymchwil pwysig i’w chwarae gan y sefydliadau. 

Blaenoriaeth 4: gweler y sylwadau dan gwestiwn 2 uchod 

Blaenoriaeth 5:  

Pwynt iii: fel uchod, awgrymwn y dylid cynnwys gweithlu’r blynyddoedd 
cynnar/gofal plant/cyn-statudol; hefyd gweithluoedd arbenigol er enghraifft ym 
maes Anghenion Dysgu Ychwanegol (seicolegwyr addysg, therapyddion iaith 
a lleferydd ac ati). 

Pwynt v: ychwanegu ‘a phartneriaid dylanwadol eraill’ 

Ystyried ychwanegu pwynt sy’n ymwneud ag ymchwil fel sail ar gyfer 
dimensiwn Cymraeg datblygiadau polisi perthnasol (e.e. y cwricwlwm, 
Anghenion Dysgu Ychwanegol). 

5. Sut gallwch chi neu eich sefydliad gynorthwyo’r Coleg i weithredu’r Cynllun 

Strategol? 

Byddai UCAC yn hapus i drafod unrhyw agwedd o’r sylwadau uchod 
ymhellach, petai hynny o ddefnydd, ac rydym yn barod i ystyried unrhyw 
ffordd o gydweithio gyda’r Coleg fyddai’n fuddiol i addysg Gymraeg mewn 
unrhyw sector. 

Byddai ddiddordeb arbennig gennym drafod, ac o bosib cydweithio ar fater 
Addysg Gychwynnol Athrawon sy’n destun pryder difrifol i ninnau hefyd. 

Os all mynediad at aelodaeth UCAC fod o unrhyw gymorth i’r Coleg (er mwyn 
casglu gwybodaeth/barn), byddem yn barod i hwyluso hynny. 

6. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ar y Cynllun Strategol? 

Mae angen gofal o ran cysondeb terminoleg/ieithwedd, yn enwedig mewn 
perthynas â’r sector addysg bellach a phrentisiaethau (darlithwyr, 
hyfforddwyr, aseswyr, ymarferwyr). 

 


