ATODIAD 2
Enghreifftiau o’r cynlluniau gweithredu blynyddol a fydd yn cael eu datblygu gan bob is-grŵp

GWEITHREDU/ACTIONS

Cyfrifoldeb
gweithredu/
Responsibility for
action

Amserlen
llwyddiant/
Timescale for
achievement

Targedau neu feini prawf llwyddiant/
Targets or success criteria

Costau neu Adnoddau/ Cost or Resources

Cynnydd a
sylwadau/
Progress
and
comments
(RAG)

IS-GRWP DARPARIAETH / PROVISION SUB-GROUP

Pwynt Gweithredu 1: Gweithredu’r prosiectau sydd wedi’u nodi i ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ymhellach yn y cylch Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg
(2017-2020) gan arwain at gynnydd mewn capasiti a llefydd ychwanegol yn y cyfnodau cyn ysgol, cynradd ac uwchradd.






Datblygu materion adeiladau yn Ysgol
Glanrafon ac Ysgol Croes Atti a
datblygu darpariaeth ar safle Glannau
Dyfrdwy

ALl

Yr ALl i barhau i weithredu’r 30 awr o
ofal plant/addysg blynyddoedd cynnar
am ddim gan Lywodraeth Cymru yn
Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg

ALl/

Llunio pecyn hyrwyddo ar gyfer rhieni
newydd, ar bapur ac yn seiliedig ar
ddata i dynnu sylw at fanteision
dwyieithrwydd a dewis addysg cyfrwng
Cymraeg o ansawdd dda yn y cyfnod
cyn ysgol

Mudiad Meithrin

2018-19

2018-19

Gwell darpariaeth yn Ysgol
Glanrafon ac Ysgol Croes Atti
yn arwain at gynnydd mewn
disgyblion sy’n dysgu drwy’r
Gymraeg, yn enwedig ar safle
Glannau Dyfrdwy
Mwy o rieni yn derbyn y
cynnig 30 awr Gofal Plant
cyfrwng Cymraeg/addysg
blynyddoedd cynnar
77 o ddisgyblion yn cael y
ddarpariaeth ym mis Medi
2018
Mwy o alw gan rieni plant cyn
oedran ysgol am addysg
cyfrwng Cymraeg.
Mwy o ddisgyblion yn mynd i
addysg cyfrwng Cymraeg yn
ifanc ac yn aros ynddo drwy
gydol eu taith addysgol

ALl
Llywodraeth Cymru

ALl

ATODIAD 2
Enghreifftiau o’r cynlluniau gweithredu blynyddol a fydd yn cael eu datblygu gan bob is-grŵp

GWEITHREDU/ACTIONS



Ymgynghori gydag ysgolion a phartïon
eraill â diddordeb ar ddatblygu
darpariaeth dwyieithog yn Sir y Fflint



Archwilio i fodelau eraill o ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg e.e.
Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn gyfan
gwbl yn Gymraeg ac yna dewis rhieni yn
CA2 (ysgolion posibl ar gyfer ymweliad
yng Nghonwy, Sir Ddinbych)

Cyfrifoldeb
gweithredu/
Responsibility for
action

ALl

Amserlen
llwyddiant/
Timescale for
achievement

Hydref
2018

Hydref
2018/
Gwanwyn
2019

Targedau neu feini prawf llwyddiant/
Targets or success criteria

Dadansoddi canlyniadau’r
ymgynghoriad i ategu
modelau pellach ar gyfer
darpariaeth iaith Gymraeg

Costau neu Adnoddau/ Cost or Resources

ALl

Cynnydd a
sylwadau/
Progress
and
comments
(RAG)

ATODIAD 2
Enghreifftiau o’r cynlluniau gweithredu blynyddol a fydd yn cael eu datblygu gan bob is-grŵp

GWEITHREDU/ACTIONS

Cyfrifoldeb
gweithredu/
Responsibility for
action

Amserlen
llwyddiant/
Timescale for
achievement

Targedau neu feini prawf llwyddiant/
Targets or success criteria

Costau neu Adnoddau/ Cost or Resources

Cynnydd a
sylwadau/
Progress
and
comments
(RAG)

Pwynt gweithredu 2: cyfathrebu yn gryf gyda rhieni plant cyn oedran ysgol i’w hannog i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant drwy ddangos llwybr clir o addysg
cyn oedran ysgol i addysg ôl 19, a gwaith


Parhau i weithredu’r cynllun ‘Cymraeg i
Blant’ a fydd yn hyrwyddo manteision a
buddion bod yn ddwyieithog a
darpariaeth cyfrwng Cymraeg i
rieni/gofalwyr

Tîm
Ymgynghorol
Cymraeg

2018-19



Gwella gwefan yr ALl o ran gwybodaeth
am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir



Adolygu’r llyfrynnau cyfredol/adnoddau
arlein a gwybodaeth Llywodraeth Cymru
ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg i
greu ‘arddull tŷ’ sy’n addas i anghenion
yn Sir y Fflint

Aelodau
Cynllun
Strategol
Cymraeg mewn
Addysg



Comisiynu arolwg newydd o
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ADY i
lywio cynllunio gwasanaethau yn 20182020.

JR/Aelodau’r
Fforwm



Annog cysylltiadau cryf ymhellach gyda
busnesau a chyflogwyr lleol i hyrwyddo
dwyieithrwydd yn y gweithle

Gwell dealltwriaeth gan
rieni/gofalwyr o fanteision
dwyieithrwydd

ALl

Gwanwyn
2019

Gwell dealltwriaeth gan rieni
o’r dewisiadau sydd ar gael ar
gyfer eu plant mewn
darpariaeth cyfrwng Cymraeg

ALl

Hydref

Dadansoddiad o ganlyniadau
yn arwain at ddatblygu
cynllunio darpariaeth
ymhellach

ALl

2018

Disgyblion yn dewis addysg
cyfrwng Cymraeg fel llwybr i
waith yng Nghymru

Tîm Ymgynghorol Cymraeg

GWEITHREDU/ACTIONS

Cyfrifoldeb
gweithredu/
Responsibility for
action

Amserlen
llwyddiant/
Timescale for
achievement

Targedau neu feini prawf llwyddiant/
Targets or success criteria

Costau neu Adnoddau/ Cost or Resources

IS-GRWP Y GWEITHLU / WORKFORCE SUB-GROUP

Pwynt Gweithredu 1: Datblygu sgiliau ieithyddol ymarferwyr yn Gymraeg er mwyn ymateb i ofynion canlyniadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg


Gwerthuso effaith Cymraeg Campus
mewn ysgolion Cyfrwng Saesneg 201718

Tîm
Ymgynghorol
Cymraeg (SWJ)

Cwblhawy
d
adolygiad
ysgolion
ym mis
Gorffennaf
2018

Ysgolion yn arddangos
safonau uwch mewn cynnydd
disgyblion

Gwerthusiad Tîm Ymgynghorol
Cymreig wedi’i ariannu



Gwerthuso effaith hyfforddiant iaith
Gymraeg staff cefnogi 2017-18 gan
ganolbwyntio ar bontio effeithiol y
strategaethau a ddysgwyd i staff cefnogi
eraill yn y prif leoliad ac ysgolion eraill

Tîm
Ymgynghorol
Cymraeg (SF)

Adolygu
2017-18

Staff wedi’u hyfforddi dros y
blynyddoedd diwethaf gan
ddangos effaith mesuradwy
mewn
dosbarthiadau/ysgolion

Gwerthusiad Tîm Ymgynghorol
Cymreig wedi’i ariannu



Dadansoddi data ar gynnydd disgyblion
mewn Cymraeg ail iaith dros y cyfnod y
bu staff ar gyrsiau hyfforddiant

Carfan
a
ddadansod
dwyd

Staff cymorth a dargedwyd yn
cymryd perchnogaeth o
sgiliau iaith Gymraeg dyddiol
i gefnogi’r cwricwlwm
Enghreifftiau o rannu arfer da
mewn ysgolion

Cynnydd a
sylwadau/
Progress
and
comments
(RAG)

GWEITHREDU/ACTIONS



Dadansodi data o Archwiliad Sgiliau
Iaith y Gweithlu Ebrill 2018 a chynllunio
FPD fel sy’n briodol



Datblygu strategaeth glir i ymestyn
sgiliau’r gweithlu ym mhob ysgol –
sector cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Cyfrifoldeb
gweithredu/
Responsibility for
action

ALl, Tîm
Ymgynghorol
Cymraeg (RR)

Amserlen
llwyddiant/
Timescale for
achievement

Dadansod
diad sirol
wedi’i
adolygu
erbyn Haf
2018

Targedau neu feini prawf llwyddiant/
Targets or success criteria

Staff gweithlu addysg yn cael
hyfforddiant fel y dangoswyd
gan Archwilio. ALl yn darparu
Datblygiad Proffesiynol
Pellach

Costau neu Adnoddau/ Cost or Resources

Cynnydd a
sylwadau/
Progress
and
comments
(RAG)

Wedi’i ariannu gan yr ALl

Gwerthusiad o effaith yr FPD
yn parhau drwy gydol 2018-19
(adborth tymhorol i’r Fforwm
gan yr is-grŵp)

Pwynt Gweithredu 2: Cyfrannu at drafodaethau rhanbarthol a chenedlaethol a datblygu cynlluniau i ymateb i heriau materion capasiti staff yn y Sector Cyfrwng Cymraeg.


Arweinydd Tîm Ymgynghorol Cymraeg i
barhau i gynrychioli’r ALl yn y Fforwm
Rhanbarthol.



ALl i weithio yn agos gyda Chyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddatblygu
cynlluniau traws awdurdod i gynyddu
lefelau Datblygiad Proffesiynol Parhaus



Cynnwys gwybodaeth ynglŷn â Chynllun
Strategol Cymraeg mewn Addysg Sir y
Fflint fel rhan o’r hyfforddiant gorfodol i
Lywodraethwyr

RR

2018-2019

RR

KB

ALl Sir y Fflint wedi’u
cynrychioli ar lefel ranbarthol
i gyfrannu at drafodaethau ar
Ddatblygiad Proffesiynol
Parhaus a recriwtio

ALl/Tîm Ymgynghorol Cymreig wedi’i
ariannu

Arweinydd Tîm Ymgynghorol
Cymraeg i weithio ochr yn
ochr ag Adran Addysg
Wrecsam i rannu arfer da
2018-2019

ALl

