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Strategaeth Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus  
2018/19 tan 2021/22 

Strategaethau Partneriaethau Ymestyn yn Ehangach - nodyn canllaw 
 
Wrth ddatblygu strategaethau Ymestyn yn Ehangach, dylai’r Partneriaethau ystyried 
cylchlythyr canllaw Rhaglen Ymestyn yn Ehangach CCAUC. Dylai strategaethau 
Partneriaethau Ymestyn yn Ehangach amlinellu gwybodaeth berthnasol a diweddar, ynghyd 
â data gwiriadwy. Os nad yw'r wybodaeth a’r data a ddarparwyd yn ddigon clir, neu os yw’n 
anodd i CCAUC eu cysoni â gwybodaeth arall sydd ganddynt, gall fod angen iddynt gysylltu 
â’r bartneriaeth i gael rhagor o wybodaeth a/neu eglurhad er mwyn i ni allu deall y 
strategaeth yn well. 

mailto:sara.owen@southwales.ac.uk
mailto:Mckenziesd1@cardiff.ac.uk
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Adran un: Cefndir a Chyd-destun 
 

i. Crynodeb Gweithredol 

Diben Ymestyn yn Ehangach First Campus yw ehangu mynediad at addysg uwch drwy fynd i’r 
afael â rhwystrau rhag cyrraedd addysg uwch a ffynnu ynddi. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu 
ein strategaeth ar gyfer 2018/19 – 2021/22 a’n blaenoriaethau, ein nodau a’n haliniad â 
phartneriaid allweddol. 
 
Ein huchelgais yw cael cydnabyddiaeth am ragoriaeth ac effeithiolrwydd ein gweithgareddau 
dros ehangu mynediad. Rydym wedi ymrwymo, a ninnau’n bartner cyfartal, i weithio gydag 
ysgolion, colegau, sefydliadau addysg uwch, cymunedau a diwydiannau ar draws de-ddwyrain 
Cymru.  Drwy weithio ar y cyd, byddwn yn parhau i fynd i’r afael â’r rhwystrau rhag mynediad 
at addysg uwch a ffynnu ynddi, ac ym mhob agwedd ar astudio. 
 
Rydym am wneud yn siŵr bod First Campus yn parhau i fod yn rhaglen effeithiol, gynaliadwy 
a chydweithredol ar gyfer ehangu mynediad ar draws de-ddwyrain Cymru, drwy 
ganolbwyntio fwyfwy ar allu dangos effaith eu gweithrediadau a gwerthusiad ohonynt.  
 

ii. Cenhadaeth, pwrpas a blaenoriaethau: 

Diben Ymestyn yn Ehangach First Campus yw ehangu mynediad at addysg uwch drwy fynd i’r 

afael â rhwystrau rhag cyrraedd addysg uwch a ffynnu ynddi.  Byddwn yn cyflawni hyn drwy 

gynnig ystod o ymyriadau cynaliadwy, hirdymor i ategu cyflawniadau, hybu ymwybyddiaeth a 

chynnig cefnogaeth ar gyfer pontio i addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.   

Diben Ymestyn yn Ehangach First Campus yw: 

1. ehangu mynediad at ddarpariaeth AU lefel 4 ym mhob agwedd a lleoliad, a gydag 

amrywiaeth o ddarparwyr;   

2. lleihau rhwystrau rhag mynediad, a chodi uchelgeisiau a llwyddiant addysgiadol ar lefel 

4 darpariaeth addysg uwch, ar gyfer grwpiau â blaenoriaeth;   

Byddwn yn blaenoriaethu’r grwpiau canlynol: 

3. Pobl ifanc ym mlynyddoedd olaf yr ysgol gynradd tan Gyfnod Allweddol 4 ac oedolion 

dros 21 oed heb gymwysterau lefel 4 yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru (WIMD) ar gyfer ardal de-ddwyrain Cymru. 

4. Pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal 

5. Gofalwyr ym mhob grŵp oedran 

O fewn y grwpiau â blaenoriaeth hyn, bydd y bartneriaeth yn ystyried amgylchiadau unigol, 
ac yn blaenoriaethu grwpiau y mae addysg uwch yn eu diffinio’n ‘dangynrychioledig’ neu’n 
‘anodd ymgysylltu â nhw’, neu’r rheini sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol. Byddwn yn 
parhau i weithio gyda sefydliadau addysg uwch er mwyn dadansoddi data myfyrwyr 
presennol er mwyn canfod grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch. 
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iii. Alinio â Disgwyliadau Llywodraeth Cymru  

Mae’r Genhadaeth Ddinesig a gwaith ymgysylltu â’r gymuned yn ganolog i gyflawni saith nod 
lles Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) a phum dull gweithio (mae adran 
iv. yn amlinellu sut mae nodau Ymestyn yn Ehangach yn mapio ar y saith nod lles). Canfu Kirsty 
Williams, Gweinidog Addysg Cymru, bedwar pwynt ar gyfer gwella gwaith ymgysylltu dinesig, 
fel a amlinellir isod.  Mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus yn cefnogi ac yn 
datblygu’r cymunedau y mae’n gweithio ynddynt, drwy gyfrannu at wella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ein cynulleidfa darged yn y ffyrdd canlynol:  
 

1. Prif Le – Rydym yn gweithio ar y cyd â sefydliadau dinesig, drwy ddefnyddio arbenigedd, 

profiad ac adnoddau gan amryw sector er mwyn cyflawni arloesedd cymdeithasol, 

diwylliannol ac economaidd. Hyd yn hyn, mae’r partneriaid allweddol wedi cynnwys: 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer Prosiectau Treftadaeth Weledol Cymru a CAER; 

Y Gwasanaethau Cymdeithasol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr (i Ofalwyr); BBC Children in 

Need ar gyfer plant dan ofal a darpariaeth i’r rheini sy’n gadael gofal; Ymddiriedolaeth 

Elusennol Mullany; ein sefydliadau addysg uwch partner a cholegau addysg bellach; 

darparwyr iechyd ar gyfer prosiect y Meddygon Teulu sy’n hyrwyddo mynediad at 

feddygaeth.  

 

2. Cysylltiadau ag ysgolion – mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus yn 

ymgyrchu dros hybu safonau addysg Cymru. Un o ddibenion allweddol y bartneriaeth yw 

ehangu mynediad at ddarpariaeth addysg uwch lefel 4 a lleihau’r rhwystrau rhag 

mynediad.  Rydym yn gwneud hyn drwy amrywiaeth o weithgareddau a rhaglenni, megis: 

mentora, cynnal gweithdai ynghylch y cwricwlwm gyda chefnogaeth staff academaidd a 

myfyrwyr; gwersi adolygu; codi ymwybyddiaeth o lwybrau pontio i ddysgu lefel 4 a 

phrentisiaethau, ymgysylltu cyhoeddus ag ysgolion. 

 

3. Dinasyddiaeth Weithredol – Mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus yn 

gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth a hyrwyddo 

cydweithio, cyfathrebu a meddwl yn feirniadol, wrth ddylanwadu arnynt i gymryd rhan 

weithredol mewn trafodaethau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Er enghraifft, 

mae’r rhaglenni dysgu i oedolion yn cynnwys gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu 

cyrsiau sy’n diwallu eu hanghenion wrth ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth, cyfathrebu a 

meddwl yn feirniadol, yn ogystal ag annog oedolion sy’n dysgu i gymryd rhan weithredol 

mewn gwneud i’w cymunedau ffynnu.   

 

4. Hyrwyddo Arloesedd Cymdeithasol – Mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First 
Campus yn cyfrannu at bontio’r bwlch rhwng cymunedau academaidd a chymunedau 
lleol. Mae ein rhaglenni’n cyflwyno grwpiau cymunedol a disgyblion ysgol i ymchwil a 
gynhelir gan fyfyrwyr PhD neu staff ymchwil. Hefyd, rydym yn gweithio ar y cyd er mwyn 
recriwtio, hyfforddi ac anfon myfyrwyr PhD i ysgolion i gynnal seminarau megis y rheini a 
geir mewn prifysgolion, dros gyfnodau hwy.   

 



  Strategaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus 

2019 

 4 

 



 Strategaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus 2019 

 5 

iv. Nodau ac amcanion strategol 

Er mwyn gwneud yn siŵr bod cysondeb ymysg sefydliadau addysg uwch partner, mae Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus wedi 
datblygu cyfres greiddiol o nodau1 a rennir ar draws y rhanbarth. Gwahoddir sefydliadau addysg uwch sy’n bartneriaid i fabwysiadu’r un 
fframwaith ar gyfer eu gweithgareddau allgymorth eu hunain. Rydym wedi ymgymryd ag ymarfer alinio cychwynnol i wneud yn siŵr bod y 
nodau hyn yn cyfrannu at y saith nod lles, blaenoriaethau CCAUC ac agenda’r genhadaeth ddinesig. Cynhelir gwaith alinio pellach pan fydd 
gweithgareddau First Campus wedi’u hadolygu.  
 

Nodau Ymestyn yn 
Ehangach First Campus 

Alinio â’r Saith Nod Lles Blaenoriaethau CCAUC Cenhadaeth Ddinesig 

1. Uchelgais: magu 
gwybodaeth disgyblion a’u 
hymwybyddiaeth o 
fanteision addysg (uwch) a 
chyflogaeth graddedigion, er 
mwyn meithrin eu 
huchelgeisiau. 

1) Cymru lewyrchus,  
3) Cymru Iachach,  
4) Cymru fwy cyfartal, 
5) Cymru o gymunedau cydlynol,  
6) Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn ffynnu,  
7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

 recriwtio o blith pob oedran o ardaloedd MALIC40 

 hyrwyddo Cymru fel y prif ddewis o ran cyrchfan ar gyfer 

addysg uwch. 

 cefnogi blaenoriaethau’r llywodraeth ynghylch mynd i’r 

afael â thlodi, symudedd cymdeithasol a chyfleoedd 

cyfartal. 

Prif Le 

Cysylltiadau ag ysgolion  

Dinasyddiaeth Weithredol 

Hyrwyddo Arloesedd 
Cymdeithasol 

2. Cynnydd: datblygu gallu 
disgyblion i wneud 
penderfyniadau gwybodus 
ac ystyrlon er mwyn parhau 
drwy adegau pontio 
allweddol drwy gydol cyfnod 
addysg orfodol, i addysg ôl-
orfodol a thu hwnt i 
gyflogaeth  

1) Cymru lewyrchus,  
3) Cymru Iachach,  
4) Cymru fwy cyfartal, 
5) Cymru o gymunedau cydlynol,  
7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

 recriwtio o blith pob oedran o ardaloedd MALIC40 

 gwella llwybrau pontio i addysg uwch. 

 gwella mynediad teg at y galwedigaethau, sgiliau lefel 

uwch a’r sectorau o flaenoriaeth  

 cefnogi blaenoriaethau’r llywodraeth ynghylch mynd i’r 

afael â thlodi, symudedd cymdeithasol a chyfleoedd 

cyfartal. 

Cysylltiadau ag ysgolion 

Dinasyddiaeth Weithredol 

                                                 
1Mae’r nodau hyn wedi’u datblygu drwy ddefnyddio fframwaith NERUPI ar gyfer gwerthuso ac ymchwilio i fentrau allgymorth: www.neurpi.co.uk  

http://www.nerupi.co.uk/
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3. Datblygu: datblygu hyder 
a gwydnwch disgyblion er 
mwyn iddynt ymdopi â 
heriau’r ysgol, y coleg, 
bywyd y brifysgol a llwybr 
gyrfa wedi graddio.  

1) Cymru lewyrchus,  
2) Cymru wydn,  
3) Cymru Iachach,  
4) Cymru fwy cyfartal, 
5) Cymru o gymunedau cydlynol,  
7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

 recriwtio o blith pob oedran o ardaloedd MALIC40 

 gwella llwybrau pontio i addysg uwch. 

 gwella mynediad teg at y galwedigaethau, sgiliau lefel 

uwch a’r sectorau o flaenoriaeth  

 cefnogi blaenoriaethau’r llywodraeth ynghylch mynd i’r 

afael â thlodi, symudedd cymdeithasol a chyfleoedd 

cyfartal. 

Cysylltiadau ag ysgolion 

Dinasyddiaeth Weithredol 

4. Sgiliau: meithrin sgiliau 
astudio disgyblion a’u gallu o 
ran cyrhaeddiad academaidd 
a chynyddu’n llwyddiannus 
wedi graddio.  

1) Cymru lewyrchus,  
4) Cymru fwy cyfartal, 
5) Cymru o gymunedau cydlynol,  
7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

 hyrwyddo Cymru fel y prif ddewis o ran cyrchfan ar gyfer 

addysg uwch. 

 blaenoriaethu dysgu a sgiliau lefel uwch, cadw myfyrwyr 

a llwyddiant myfyrwyr. 

 gwella mynediad teg at y galwedigaethau, sgiliau lefel 

uwch a’r sectorau o flaenoriaeth  

 cefnogi blaenoriaethau’r llywodraeth ynghylch mynd i’r 

afael â thlodi, cyrhaeddiad cymdeithasol, symudedd 

cymdeithasol a chyfleoedd cyfartal. 

Cysylltiadau ag ysgolion  

Dinasyddiaeth Weithredol 

Hyrwyddo Arloesedd 
Cymdeithasol 

5. Gwybodaeth: magu 
dealltwriaeth disgyblion 
drwy osod gwybodaeth am y 
pwnc yn ei chyd-destun.  

2) Cymru wydn,  
3) Cymru Iachach,  
4) Cymru fwy cyfartal, 
5) Cymru o gymunedau cydlynol,  
6) Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn ffynnu,  
7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

 recriwtio o blith pob oedran o ardaloedd MALIC40 

 gwella llwybrau pontio i addysg uwch. 

 hyrwyddo Cymru fel y prif ddewis o ran cyrchfan ar gyfer 

addysg uwch. 

 blaenoriaethu dysgu a sgiliau lefel uwch, cadw myfyrwyr 

a llwyddiant myfyrwyr. 

 gwella mynediad teg at y galwedigaethau, sgiliau lefel 

uwch a’r sectorau o flaenoriaeth  

Cysylltiadau ag ysgolion  

Dinasyddiaeth Weithredol 

Hyrwyddo Arloesedd 
Cymdeithasol 
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 cefnogi blaenoriaethau’r llywodraeth ynghylch mynd i’r 

afael â thlodi, symudedd cymdeithasol a chyfleoedd 

cyfartal. 
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v. Tystiolaeth sy’n sail i’r nodau a’r amcanion 
Rydym wedi ymrwymo i weithio’n gynaliadwy ac yn aml rydym yn chwilio am fewnbwn gan 
bartneriaid allweddol a grwpiau targed er mwyn llywio ein blaenoriaethau a’n 
gweithgareddau. Mae’r bartneriaeth wedi canfod y byddai’r wlad yn elwa ar ddatblygu modd 
gwydn o werthuso er mwyn llywio ymdrechion yn y dyfodol. Mae tair partneriaeth Ymestyn 
yn Ehangach wedi cwrdd â staff o WISERD a Phrifysgol Caerdydd, ac maent yn awyddus i 
gydweithio i ddatblygu model ymarfer da cenedlaethol. Ar ben hynny, mae partneriaeth 
Ymestyn yn Ehangach First Campus bellach yn aelod o NERUPI, sy’n cynnig pecyn cymorth a 
fframwaith ar gyfer gwerthuso effaith ymarferion allgymorth. 
 
Mae ein nodau’n cael eu datblygu’n fframwaith fydd yn ein galluogi i asesu effeithiau 
rhaglenni’n well. Drwy ddefnyddio’r un fframwaith ar draws de-ddwyrain Cymru, rydym yn 
agor y posibilrwydd o asesu effeithiau arhydol a chanfod pa mor bell mae dysgwr wedi dod o 
gyfnod allweddol 2 drwy i gyfnod allweddol 5 ac yno i’r brifysgol. O ran oedolion sy’n dysgu, 
bydd hyn yn gywerth â’u cynnydd ar hyd lwybrau pontio eraill tuag at addysg uwch.   
 
Er mwyn datblygu’r strategaeth hon, ymgynghoron ni â rhanddeiliaid allweddol drwy 
weithdy strategaeth. Roedd hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob sefydliad addysg uwch 
yn y rhanbarth, colegau addysg bellach, Gyrfa Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y 
Sefydliad Dysgu a Gweithio a Consortia. Roedd y gweithdy hwn o fudd enfawr i bob partner 
ac mae wedi rhoi’r cyfle i alinio’n agosach â strategaethau rhanbarthol ar gyfer ehangu 
mynediad. Ar ôl y gweithdy hwn, rydym yn adolygu aelodaeth y grŵp llywio i wneud yn siŵr 
bod cynrychiolaeth well o amryw sector ar draws y rhanbarth. Mae pob sefydliad addysg 
uwch wedi llofnodi’r strategaeth. Wrth wneud hynny, maent yn cytuno ei bod yn cynnig 
aliniad â strategaethau sefydliadol ac yn osgoi dyblygu.  
 

vi. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015): y pum dull gweithio 

Mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus wedi mabwysiadu cyfres o werthoedd 
creiddiol sy’n sail i bob gweithgaredd. Mae’r gwerthoedd hyn wedi’u datblygu drwy gyfeirio 
at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a’r pum dull gweithio, fel a amlinellir isod.   
 

1. Partneriaeth: Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio ac ymgysylltu; byddwn 
yn gweithio mewn partneriaeth â’r holl randdeiliaid allweddol, gan roi pwyslais 
penodol ar ‘lais y dysgwr’. Byddwn yn cynnal fforwm rhanbarthol ar gyfer rhannu 
ymarfer effeithiol o fewn y rhanbarth ac ar draws Cymru ochr yn ochr â’r 
Partneriaethau RW eraill i gynnig darpariaeth gynaliadwy. [Egwyddorion 
cynaliadwyedd: hirdymor; atal; cydweithio; cynnwys] 

2. Cynhwysiant: Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth, a byddwn yn 
gwneud yn siŵr bod yr holl raglenni’n gynhwysol, yn hygyrch ac yn hyrwyddo 
amrywiaeth.  Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo Cymraeg fel iaith fyw (gweler ix.) 
[Egwyddorion cynaliadwyedd: cydweithio; cynhwysiant] 

3. Ymatebol: Rydym yn ymdrechu i fod yn ymatebol i anghenion y rhanbarth a 
chydnabod pwysigrwydd addasu ein rhaglenni i ddiwallu anghenion cenedlaethau’r 
dyfodol. [Egwyddorion cynaliadwyedd: hirdymor; integreiddio; atal] 

4. Wedi’i dywys gan dystiolaeth: Rydym yn ymgorffori gwerthuso mewn rhaglenni o 
ddechrau’r prosiect er mwyn gwneud yn siŵr mai tystiolaeth sy’n ein tywys, a bod 
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ymarfer effeithio yn cael ei rannu er lles cyffredinol y gymdeithas (fel a amlinellir yn 
iv., tystiolaeth ac ymchwil sy’n llywio ein nodau a’n hamcanion). [Egwyddorion 
cynaliadwyedd: hirdymor; atal, cydweithio; cymryd rhan] 

5. Dysgu: Byddwn yn gweithio i ysbrydoli cariad at ddysgu, gan gydnabod nad nwydd 
yn unig yw addysg. Mae ganddi hefyd werth hanfodol, o ran agweddau ffurfiol ac 
anffurfiol. [Egwyddorion cynaliadwyedd: hirdymor; atal; cymryd rhan] 

 
 

vii. Strwythurau rheoli a llywodraethu  

Prifysgol De Cymru yw prif bartner Partneriaeth First Campus (2018-2022). Penderfynwyd mai 
Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru fyddai Cadeirydd newydd y bartneriaeth. Mae’r 
Athro Owen wedi bod yn Gadeirydd ers mis Rhagfyr 2018.  
 
Ac yntau’n arwain y bartneriaeth, mae’r polisïau a ddatblygwyd gan Brifysgol De Cymru’n 
cael eu defnyddio ar draws y bartneriaeth i wneud yn siŵr bod ymarferion ar waith ar gyfer 
diogelu, gwarchod data a rheoli risgiau.  
 
Wrth adolygu’r strategaeth flaenorol, fe wnaethom nodi’r angen i ddiweddaru’r cylch 
gorchwyl ac adolygu aelodaeth y Grŵp Llywio. Ar ôl ei ymestyn, bydd y Grŵp Llywio yn fwy 
cynrychioliadol o’r prif randdeiliaid ar draws y bartneriaeth ac yn cynnig goruchwyliaeth lawer 
cryfach ac arweiniad parhaus i waith y Bartneriaeth. Mae swyddogaethau allweddol y grŵp yn 
cynnwys monitro cynnydd yn ôl targedau, gwneud yn siŵr bod arian grant CCAUC yn cael ei 
ddefnyddio’n briodol, gwneud yn siŵr bod polisïau addas ar waith ar gyfer diogelu, rheoli 
risgiau a gwarchod data, a gwneud yn siŵr bod y bartneriaeth yn cydweithio ac yn parhau i 
ddiwallu anghenion y rhanbarth. Bydd y Bartneriaeth yn ystyried cynhyrchu Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth rhwng pob sefydliad addysg uwch ar gyfer cyfnod y strategaeth newydd. 
 

viii. Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Fel a amlinellir yn ein gwerthoedd, mae cynhwysiant yn sail i bob gweithgaredd Ymestyn yn 
Ehangach First Campus. Mae’r prif sefydliad, Prifysgol De Cymru wedi asesu’r strategaeth o 
ran effaith ar gydraddoldeb ac fe ystyriwyd yr effaith ar bob nodwedd warchodedig. Mae’r 
canlyniad yn awgrymu y caiff y strategaeth effaith gadarnhaol ar grwpiau cydraddoldeb.  
Mae’r grŵp llywio ac aelodau’r bartneriaeth i gyd wedi ystyried effaith y strategaeth hon i 
wneud yn siŵr ei bod yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth hyrwyddo 
mynediad at addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.  
 
Disgwylir i holl staff Ymestyn yn Ehangach First Campus ymlynu wrth y polisïau ynghylch 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ynghyd ag ymarferion y sefydliad y maent yn gweithio ynddo. 
Mae pob sefydliad yn rhoi fframwaith clir ac amcanion cydraddoldeb ar gyfer gweithredu ac 
ymgorffori gofynion Deddf Cydraddoldeb (2010), sy'n hyrwyddo cymdeithas gyfartal ac 
amrywiol. Mae hyn yn cynnwys llenwi asesiadau o effaith ar gydraddoldeb, gyda newidiadau 
perthnasol lle bo angen. Drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau, mae First Campus yn 
gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, urddas a pharch yn unol ag egwyddorion 
Hawliau Dynol ar draws y rhanbarth. 
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ix. Y Gymraeg 

Mae partneriaeth Ymestyn yn Ehangach First Campus wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg yn iaith fyw drwy gydweithio â’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol. Yn y tabl isod, rydym wedi amlinellu’r agendâu allweddol ar gyfer y Gymraeg a’u halinio â gweithgarwch First 
Campus.  
 

Agenda / Polisi Aliniad / cyfranogiad First Campus 

Cymraeg: 2050 
Adroddiad Cymraeg: 2050 Llywodraeth Cymru, sydd â’r 
nod o gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.     
Y nod sylfaenol yw cyrraedd sefyllfa lle mae’r Gymraeg yn 
elfen annatod o bob agwedd ar fywyd bob dydd.  
Rhai ardaloedd sydd â chanran is o siaradwyr Cymraeg  
 

Hyrwyddo’r Gymraeg yn iaith fyw (na ddefnyddir ym maes addysg yn unig). 
Bydd First Campus yn cyflawni hyn drwy: 
o Cyfleoedd ôl-ysgol neu glwb ieuenctid / clybiau penwythnos a gwyliau  
o Dysgu i deuluoedd  
o Sgiliau creadigol / celfyddydau; hyrwyddo’r iaith y tu hwnt i’r ‘pwnc’ 
o Adnoddau Addysgol Agored drwy OpenLearn Cymru 
 

Safonau'r Gymraeg 
Daeth Safonau’r Gymraeg i rym ar 30 Mawrth 2016.  Rhaid 
i sefydliadau addysg uwch fodloni’r gofynion a gwneud yn 
siŵr y gall pobl ymgysylltu â’r sefydliad yn eu hiaith 
ddewisol. 

Mae First Campus yn ymateb i ddeddfwriaeth ynghylch y Gymraeg yn y ffyrdd canlynol: 
 Disgwylir i staff ymlynu wrth bolisïau Cymraeg y sefydliad y maent yn gweithio ynddo.  

Dyma rai enghreifftiau eraill: 
 Gwefan ddwyieithog / y cyfryngau cymdeithasol / deunyddiau hyrwyddo  
 Hyrwyddo cyfleoedd DPP i staff  
 Gwneud yn siŵr bod adnoddau’n cael eu dyrannu ar gyfer cyfieithu  
 Cynnig rhaglenni dwyieithog / hygyrchedd at gyfieithu.  
 Gweithio gydag Unedau Cymraeg a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
 Crëwyd swydd gyfathrebu newydd, ac mae’r Gymraeg yn ofyniad hanfodol ar ei chyfer. 

Cenedlaethau'r Dyfodol 
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, 
treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y 
celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.  
Mae’r Gymraeg yn agwedd greiddiol ar ddiwylliant 
Cymraeg, ac yn rhywbeth yr ydym yn ei dathlu fel cenedl. 
Hefyd, mae diwylliant cyfoethog, unigryw i’r iaith Gymraeg, 
ac mae hwn wedi’i fynegi drwy lawer o foddau. A ninnau’n 
genedl, mae angen i ni wneud mwy i ddathlu’r diwylliant 
cyfranogol hwn yng Nghymru, a thu hwnt iddi. 

Mae First Campus yn cyfrannu at yr agenda yn y ffyrdd canlynol: 
 Cefnogi Rhaglenni Addysg Gymraeg  
 Hyrwyddo prosiect Flexible Essential Skills Addysg Uwch/Addysg Bellach CCAUC, a arweinir gan 
y Brifysgol Agored yng Nghymru, er mwyn hyrwyddo sgiliau rhifedd drwy gyfrwng y Gymraeg 
 Hyrwyddo’r Gymraeg yn Iaith Fyw (na ddefnyddir ym maes addysg yn unig) drwy: 

o Cyfleoedd ôl-ysgol neu glwb ieuenctid / clybiau penwythnos a gwyliau  
o Dysgu i deuluoedd  
o Sgiliau creadigol / celfyddydau; hyrwyddo’r iaith y tu hwnt i’r ‘pwnc’  
o Mae perfformiadau a dathliadau yn ddwyieithog  
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Addysg Gymraeg 
Y blynyddoedd cynnar: ehangu darpariaeth addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar er mwyn 
cynyddu hygyrchedd i addysg Gymraeg.   
Addysg statudol: creu system addysg statudol sy’n cynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg hyderus.  
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda 
phrifysgolion ar draws Cymru i ddatblygu cyfleoedd i 
ddisgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n ariannu 
darlithwyr Cymraeg eu cyfrwng ac yn cynnig 
ysgoloriaethau i israddedigion ac ôl-raddedigion astudio 
cyrsiau addysg uwch yn y Gymraeg. 
 

Mae First Campus yn cyfrannu at yr agenda addysg Gymraeg drwy: 

 Cynrychiolaeth gan y Coleg i’r Grŵp Llywio a’r Grŵp Gweithredu yn y dyfodol   

 Defnyddio Llysgenhadon Myfyrwyr Cymraeg, i ysgrifennu blogiau neu gynnal gweithgareddau 
er enghraifft 

 Canfod a hyrwyddo cyfleoedd llwybr am ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sectorau 
Addysg Bellach a Phrentisiaethau, drwy gysylltu rhaglennu Cymraeg cyn 16 oed â llwybrau ôl-
16. 

Fe fyddwn yn: 

 datblygu cytundebau partneriaeth ag ysgolion Cymraeg i wneud yn siŵr ein bod yn gweithio 
gyda disgyblion sydd o ardaloedd MALIC40. 

 datblygu rhaglenni o Gyfnod Allweddol 2 - 4 sydd â llwybrau i astudio ar Lefel 4 yn Gymraeg 

 hyrwyddo Cymraeg y tu hwnt i’r dosbarth ac yn y gymuned drwy ddysgu fel teulu a rhaglenni 
sy’n canolbwyntio ar oedolion. 

 

 

Partneriaid Allweddol 
Enw'r sefydliad  Enw  

 
Swydd Ebost 

1. Prifysgol Metropolitan Caerdydd Ben Hughes Dirprwy Bennaeth Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata bshughes@cardiffmet.ac.uk  

2. Prifysgol Caerdydd Dave Roylance Pennaeth Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr roylance@caerdydd.ac.uk  

3. Gyrfa Cymru Deborah Powell Rheolwr Tîm debbie.powell@careerswales.com  

4. Coleg y Cymoedd Andy Johns Dirprwy Bennaeth andy.johns@cymoedd.ac.uk  

5. Sefydliad Dysgu a Gweithio David Hagendyk Cyfarwyddwr david.hagendyk@learningandwork.org.uk  

6. Y Brifysgol Agored yng Nghymru Lynnette Thomas Dirprwy Gyfarwyddwr lynnette.thomas@open.ac.uk  

7. Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Patricia Keir Pennaeth yr Adran Gyn-golegol patricia.keir@rwcmd.ac.uk  

8. Prifysgol De Cymru Steve Lake Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr  steve.lake@southwales.ac.uk  
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