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Bonjour! Hola! Hallo!  

Rydym yn gobeithio eich 

bod chi’n mwynhau’r 

flwyddyn academaidd 

hon. 

Mae’r cylchlythyr hwn yn 

cynnwys y newyddion 

diweddaraf gan Lwybrau 

at Ieithoedd Cymru.   

 

Cystadleuaeth Sillafu ‘Spelling Bee’ 2017-2018 

 Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Rownd Derfynol y  Gystadleuaeth 

 Sillafu Genedlaethol y ‘Spelling Bee’ yn cael ei chynnal ar Gampws 

 Parc Singleton Prifysgol Abertawe ar ddydd Mercher 4dd o Orffennaf. 

 Dylai’r rowndiau dosbarth fod wedi’u cynnal erbyn hyn. Os nad ydych 

 wedi cyflwyno enwau’r disgyblion buddugol eto (2 fesul iaith), 

 gallwch wneud hynny ar ein gwefan: http://            

                                       routesintolanguagescymru.co.uk/%20resources/spelling-bee-2/?  

           lang=cy 

           I gael rhagor o wybodaeth am y Gystadleuaeth Sillafu, cliciwch    

           yma. Neu ebostiwch ni: info@routesintolanguagescymru.co.uk  

  

Uchafbwynt un o’n myfyrwyr sy’n Llysgennad Iaith 

Mae’n Llysgennad Iaith, Angharad May, o Brifysgol Caerdydd wedi 

ysgrifennu erthygl am ei phrofiadau gyda Llwybrau at Ieithoedd 

Cymru. Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl. 

I ofyn am sgyrsiau gyrfaoedd neu gymorth dosbarth gan Lysgennad 

Iaith, cysylltwch â ni drwy'r wefan yma. Noder: Ni fydd 

Llysgenhadon ar gael yn ystod wythnosau darllen neu gyfnodau 

arholiadau.   

 

Ymweliad cyfarwyddwr ffilm â Chymru 

  Gwnaeth Hüseyin Tabak, cyfarwyddwr y ffilm Das Pferd auf dem    

  Balkon ymweld â Phrifysgol Abertawe a Bangor yn ddiweddar.     

  Mewn partneriaeth â Rhwydwaith ‘Meddyliwch Almaeneg’ Cymru,   

  trefnwyd seminar i fyfyrwyr Lefel A Almaeneg ym Mhrifysgol Bangor,  

  lle trafodwyd prif themâu a geirfa’r ffilm, a lle cafwyd sesiwn holi ac   

  ateb gyda’r cyfarwyddwr ffilm—auf Deutch! - yn dilyn dangosiad o’r   

           ffilm  mewn sinema leol. 

Hyfforddiant disgyblion fel Llysgenhadon Iaith 

 Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gydag 

 arweinwyr ITM y consortia rhanbarthol i ddarparu diwrnodau hyfforddi 

i  Ddisgyblion sy’n  Llysgenhadon Iaith yn EAS,CSC a GwE. 

 Gwnaethom hefyd gefnogi cynhadledd ieithoedd ERW.  Hoffem 

 ddiolch i’r holl ddarparwyr, y Goethe Institut, y Consejería de 

 Educación, yr  Alliance Française de Cardiff a holl arweinwyr 

 consortia ac athrawon Ieithoedd Tramor Modern am eu cefnogaeth.  

            Edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesaf! 

 

Gwobr PLA 

Rydym yn falch o gyhoeddi mai enillwyr Gwobr Disgyblion sy’n 

Llysgenhadon Iaith 2016/17 yw tîm Ysgol Gyfun Y Coed Duon! 

Cafodd y Llysgenhadon bendigedig yma y cyfle i fwynhau taith i 

Ganolfan Ddarlledu BBC Cymru yn Llandaf. Darllenwch am eu 

diwrnod yma: http://routesintolanguagescymru.co.uk/tim-

llysgenhadon-iaith-ysgol-y-coed-duon/?lang=cy 

Diolch i Nia M Davies, Bethan Rhys Roberts,  

Meleri Jenkins, Alison Hughes, Anna Santiago a Kate Barber   

               am eu cefnogaeth. 
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Dosbarthiadau Meistr 

Mae’r dosbarthiadau meistr Lefel A Ieithoedd Tramor Modern eleni 

wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda sesiynau gwych ym              

Mhrifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe ac Aberystwyth.          

Trafodwyd a dadansoddwyd ffilmiau, nofelau a themâu o’r fanyleb 

Lefel A newydd. Gellir dod o hyd i adnoddau defnyddiol o’r sesiynau ar 

ein gwefan: http://routesintolanguagescymru.co.uk/posts/a-level-

masterclasses/.  Hoffem ddiolch yn fawr i’r academyddion, siaradwyr, 

            a’r holl ysgolion am wneud y dosbarthiadau meistr yn        

            llwyddiant. Ymlaen at y flwyddyn nesaf! 

 

Uchafbwyntiau Llysgenhadon Iaith mewn Colegau 

Mae ein tîm o Lysgenhadon Iaith mewn Colegau Chweched 

Dosbarth wedi bod yn wych eleni. Hoffem roi sylw arbennig i Jessica 

Richardson a Liam Flynn o Goleg Sir Gâr a fuodd yn ymweld ag 

Ysgol Glan y Môr i siarad am bwysigrwydd ieithoedd. Mae Aled 

Jones o Goleg Gwent hefyd wedi bod yn gweithio’n galed iawn ac 

wedi mynd i nifer o ddigwyddiadau fel Llysgennad Iaith Llwybrau at 

Ieithoedd Cymru. Edrychwch allan amdanynt mewn ysgol yn eich 

ardal chi! 

 

 

Hwyl fawr Alison! 

Ym mis Ionawr, ffarwelion ni ag Alison Hughes. Hoffem ddiolch i Alison 

am ei gwaith caled i Lwybrau Cymru ac rydym yn dymuno’r gorau iddi 

yn y dyfodol! 

 

 

 

 

Croeso Meleri! 

Hoffem gyflwyno Meleri Jenkins sydd newydd ei phenodi yn 

Gydlynydd Prosiect ar gyfer Llwybrau at Ieithoedd Cymru.  Mae Meleri 

wedi bod yn athrawes Ieithoedd Tramor Modern a hefyd wedi astudio 

cwrs MA mewn Astudiaethau Cyfieithu. Penodwyd Meleri yn 

Gydlynydd Prosiect De Cymru a bydd yn gweithio ym Mhrifysgol  

Caerdydd.  Croeso i’r tîm, Meleri! 

 

 

 

Arddangosfa Iaith Ysgol Llansannor  

 Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi bod yn cefnogi Ysgol     

 Gynradd Llansannor wrth iddynt wireddu ei gweledigaeth o ddatblygu  

 profiadau dysgu ac addysgu ITM i ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, yn  

 unol â strategaeth Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, ac i greu   

 ysgol ddwyieithog a mwy.  Mae ein myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith  

 wedi bod yn cefnogi clybiau ar ôl ysgol, ac mae Tim Riley o Primo   

 School of Music a Canela Fina wedi bod yn darparu sesiynau     

 cerddoriaeth a flamenco wrth i’r ysgol baratoi ar   

 gyfer yr arddangosfa iaith, a gynhaliwyd ar yr 28ain 

          Mawrth a lle’r oedd Kirsty Williams AC,         

          Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg yn bresennol. 
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