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Amserlen y Gymraeg mewn addysg
2017

Cwricwlwm,
asesu ac
addysgeg
Cyfoethogi
a phrofiadau
yn y Gymraeg

2018

Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd,
Llythrennedd a Chyfathrebu i ddatblygu
un continwwm ar gyfer ieithoedd,
i gynnwys y Gymraeg

Siarter Iaith
Gymraeg i’w
gyflwyno ym
mhob ysgol

2019

2020

Continwwm ieithoedd
ar gael am adborth

Continwwm ieithoedd
terfynol ar gael

Datblygu sail ymchwil gadarn yn seiliedig ar
addysgeg effeithiol ar gyfer addysgu a dysgu’r
Gymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg

2021

2022

Cyflwyno’r continwwm ieithoedd
o ddosbarthiadau Meithrin hyd
at Flwyddyn 7

Datblygu cymwysterau i’w haddysgu o Fedi 2025 yn cynnwys y Gymraeg
Adnoddau addysgu a dysgu i gefnogi’r cwricwlwm wedi’u datblygu yn y Gymraeg a’r Saesneg

Cynllunio’r gweithlu ar gyfer ymarferwyr
iaith Gymraeg a chyfrwng Cymraeg

Rhaglenni addysg gychwynnol i athrawon i ddarparu cyfleoedd i ddatblygu
sgiliau iaith Gymraeg

Cynllunio’r
gweithlu,
dysgu
proffesiynol ac
arweinyddiaeth

Rhaglen genedlaethol a rhanbarthol o ddysgu proffesiynol,
i gynnwys y Cynllun Sabothol, yn cael ei gweithredu
Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol i roi’r sgiliau i arweinwyr gynllunio
datblygiad y Gymraeg yn strategol
Gwella recriwtio ymarferwyr iaith Gymraeg a chyfrwng Cymraeg a’r cyflenwad o arweinwyr
cyfrwng Cymraeg

Cynllunio
addysg cyfrwng
Cymraeg

Sefydlu bwrdd annibynnol
i gynghori ar newidiadau i
Gynlluniau Strategol y Gymraeg
mewn Addysg

Adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n
cefnogi Cynlluniau Strategol
y Gymraeg mewn Addysg

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd wedi’u derbyn a’u hasesu i’w gweithredu
o Ebrill 2020

Adolygu diffiniadau a chategorïau ysgolion yn
ôl yr iaith a ddefnyddir fel y cyfrwng addysgu

Adolygu’r adnoddau sydd ar
gael i gefnogi dysgwyr ag ADY

Datblygu adnoddau ac offerynnau diagnostig iaith Gymraeg ar gyfer dysgwyr ag ADY a sicrhau bod
capasiti o fewn y gweithlu i ddarparu cefnogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Rhagoriaeth,
tegwch a lles
Sicrhau bod cefnogaeth iaith Gymraeg a chyfrwng Cymraeg ar gyfer ein dysgwyr mwyaf abl, y rheini mewn
unedau cyfeirio disgyblion a dysgwyr a addysgir yn y cartref

