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Cefndir a 
Chyd-destun



➔ Gradd Llenyddiaeth Saesneg 
a graddio cwrs TAR yn 
2011.

➔ Dysgu yn Ninbych o 2011 - 
2019

➔ Arweinydd Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu 
yn Ysgol Deganwy ers 
Ionawr 2019.

Lisa Eardley

➔ Cyfrifoldeb dros 
lythrennedd,Saesneg,  
Cymraeg ac ieithoedd 
rhyngwladol.

➔ Ysgol Deganwy yn ysgol 
‘Categori 4’

➔ Dwyieithrwydd, iaith 
Gymraeg yn y coridorau 
ac i gyfathrebu, rhwng 
25%-40% o ddysgu trwy’r 
Gymraeg.  
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Cynllunio, Dysgu 
ac Addysgeg



➔ Ysgol Deganwy - athrawon i gyd yn 
iaith gyntaf, tua hanner 
cymorthyddion yn iaith gyntaf.

➔ Yn 2019 - pwyslais mawr ar yr 
ysgrifennu estynedig.

➔ Diffyg hyder gan blant wrth siarad 
ac ymateb yn anffurfiol ac yn ystod 
gwersi Cymraeg

➔ Diffyg geirfa er mwyn cyfathrebu yn 
hyderus.

➔ Arddangosfeydd ym mhob dosbarth yn 
llawn gwybodaeth/geirfa bob dydd.

Dysgu ac Addysgeg ➔ Cysylltu â’r hyn rydym yn ei addysgu o 
fewn y dosbarth - naturiol mewn Ysgol 
Gynradd ond hefyd gyda’r Cwricwlwm i 
Gymru.

➔ Newid ethos tuag at lafaredd a newid 
disgwyliadau athrawon er mwyn datblygu 
hyder a geirfa yn gyntaf cyn symud 
ymlaen at ddarllen ac ysgrifennu.

➔ Popeth yn cychwyn gyda gemau, cyflwyno 
geirfa, sillafu ‘e.e. Countdown’, plant 
yn siarad ac yn datblygu hyder gyda’r 
iaith. Addysgeg tebyg i addysgu ‘iaith 
rhyngwladol’(recordio arlein fel 
SeeSaw)

➔ Pob dosbarth yn darllen dan arweiniad 
drwy’r Gymraeg bob 3 wythnos (2 wythnos 
Saesneg, 1 wythnos Cymraeg) - newid 
MAWR yn hyder y plant.





➔ Mapio patrymau a dilyniant 
ieithyddol o fewn y 
Continwwm Iaith - Clwstwr 
Aberconwy

https://docs.google.com/document/d/1rib
BSNkTe1CnlEXnD532F2dW9Qezu0vUqkMPb064jU
4/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1ribBSNkTe1CnlEXnD532F2dW9Qezu0vUqkMPb064jU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ribBSNkTe1CnlEXnD532F2dW9Qezu0vUqkMPb064jU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ribBSNkTe1CnlEXnD532F2dW9Qezu0vUqkMPb064jU4/edit?usp=sharing
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Hyrwyddo’r 
Gymraeg



➔ Man Cychwyn - Y Siarter 
Iaith a Chymraeg Campus.

➔ Defnydd o Gymraeg bob dydd 
a chymysgu’r Gymraeg a’r 
Saesneg.

➔ Ailymweld â phatrymau yn 
aml a bod yn gadarnhaol 
wrth wneud.

➔ Pob aelod o staff yn rhan 
o’r ethos ac yn ymwybodol 
o’r disgwyliadau. 

Hyrwyddo’r Gymraeg ➔ Defnyddio cystadlaethau 
er mwyn hybu defnydd 
o’r iaith.

➔ Y plant yn gyfrifol am 
ddal ei gilydd yn 
siarad Cymraeg a hybu 
defnyddio Cymraeg.

https://express.adobe.com/vide
o/QeJWF9L2ehR9U 

https://express.adobe.com/video/QeJWF9L2ehR9U
https://express.adobe.com/video/QeJWF9L2ehR9U
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Datblygu’r 
Gymraeg 
Ymhellach



➔ Linc gyda’r ysgolion 
uwchradd 

Datblygu’r Gymraeg 
Ymhellach

➔


