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Hydref - Rhagfyr 2015
Mae ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a 
Dinasyddiaeth Fyd-eang) yn rhan o’n bywyd bob dydd.  Felly ni 
ddylid ei ystyried fel bwrn ychwanegol neu destun ar wahân i’w 
daclo, ond yn hytrach yn ddull integredig, sefydliad-cyfan o arwain 
drwy esiampl ac addysgu ein dysgwyr.
 
Mae ADCDF yn ymwneud â’r:

• Cysylltiadau rhwng cymdeithas, yr economi a’r amgylchedd, rhwng ein bywydau ein hunain a bywydau’r bobl hynny ledled y byd;

• Anghenion a hawliau cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol;

• Y berthynas rhwng grym, adnoddau a hawliau dynol;

• Goblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn ni a’r camau y gall unigolion a sefydliadau eu cymryd mewn ymateb i faterion lleol a  
byd-eang.

Mae ADCDF yn fwy na chorff o wybodaeth – mae’n ymwneud â gwerthoedd a sgiliau.  Mae’n ethos y gellir ei wreiddio, yn agwedd i’w 
mabwysiadu, yn system o werth ac yn ffordd o fyw.  Mae ADCDF yn cysylltu â’r amgylchedd a phobl sy’n byw â’i gilydd.  Mae’n cydnabod 
fod y byd yn anghyfiawn ac yn anghyfartal, ond y gellir ei lunio a’i newid gan agweddau, gwerthoedd ac ymddygiad y bobl sy’n ei boblogi.

Ein cyfrifoldeb ni yw gofalu ein bod yn addysgu ein staff, ein dysgwyr, ein cyflogwyr a’n partneriaid i ddeall sut y gallan nhw helpu â hyn.

Y canlynol yw ein Cynllun Gweithredu ar gyfer chwarter cyntaf eleni, fe ychwanegir at y Cynllun Gweithredu hwn ac fe’i hadolygir bob mis 
gydag adborth gan:

Gyflogwyr drwy:

• Alwadau Rheoli Cyfrifon misol
• Adolygiadau misol â dysgwyr
• Holiaduron Bodlonrwydd 

rheolaidd
• Ein Porth Cyflogwyr: www.

t2group.co.uk/employer
• Cylchlythyrau newyddion

Dysgwyr drwy:

• Adolygiadau misol gyda Rheolwr 
Datblygu Personol

• Ein Banc Gwybodaeth t2: www.
t2knowledgebank.co.uk

• Ein porth dysgwyr ar www.
t2group.co.uk/learner

• Holiaduron Bodlonrwydd 
Rheolaidd

• Cylchlythyrau newyddion 

Staff drwy:

• Gyfarfodydd Pwyllgor ADCDF 
misol

• Cyfarfodydd Alinio Chwarterol
• Cyfarfodydd misol un ac un â’ch 

rheolwr
• Mewnrwyd y Staff 
• Cylchlythyrau Newyddion
• Ein Banc Gwybodaeth  t2: www.

t2knowledgebank.co.uk

Cyrff y llywodraeth a chyrff 
ariannu drwy:

• Adolygiadau perfformiad y 
darparwr

• Llais y Dysgwr a’r  Cyflogwr

Cynllun 
Gweithredu 

Gweithred

Cyfrifoldeb

Ebrill
Cyhoeddi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ a 
‘Management Acumen’ ar gyfer mis Ebrill gydag 
adran ar ‘Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd’ a 
gofyn am wirfoddolwyr i helpu yng Ngŵyl Fwyd 
Genedlaethol Caerdydd ym mis Gorffennaf

Cyhoeddi cylchlythyr staff ‘Include’ gydag adran 
ar ‘Sut y gallwn godi’r bar i wella ein cynaladwyedd’

Hyrwyddo 10 ffordd o wella eich egni personol i 
ddysgwyr a staff

Ymchwilio pob un sydd wedi cyflawni dros 
y 18 mis diwethaf i nodi dysgwyr sy’n Bobl 
Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig a allai fod yn 
Fentoriaid potensial i bobl ifanc newydd sy’n Bobl 
Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n dechrau 
ar Brentisiaeth

Lansio trafodaeth Facebook ‘Ydi Islamoffobia’n 
broblem y dylai’r Cymry boeni amdani?’ i’n 
dysgwyr

Cyhoeddi erthygl newyddion ar y wefan i 
gyflogwyr – Cynghorion ar Adrodd ar 
Gynaliadwyedd: Arian yw popeth

Hyrwyddo Wythnos Arbed Ynni Ebrill 21ain – 
27ain

Hyrwyddo Diwrnod y Ddaear ar Fai 22ain

Cyfarfod y Pwyllgor ADCDF (Addysg ar gyfer 
Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang)

Mai
Dechrau paratoi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ 
a ‘Management Acumen’ ar gyfer mis Mehefin 
gydag adran ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau 
Teithwyr’

 Dechrau paratoi cylchlythyr staff ‘Include’ gydag 
adran ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Cynnal cystadleuaeth Facebook ar gyfer ein 
dysgwyr yn gofyn pwy all esbonio orau’r ffordd y 
gallant effeithio ar:

• Yr amgylchedd naturiol
• Defnydd a gwastraff
• Y newid yn yr hinsawdd
• Cyfoeth a thlodi
• Hunaniaeth a diwylliant
• Dewisiadau a phenderfyniadau
• Iechyd

Hyrwyddo Diwrnod Ewrop yr Undeb Ewropeaidd 
ar Fai 9fed

Cysylltu â dysgwyr sydd wedi’u nodi i fod yn Bobl 
Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig i ofyn a allan 
nhw fod â diddordeb mewn bod yn Fentoriaid 
pobl ifanc sy’n Bobl Dduon, Asiaid a Lleiafrifoedd 
Ethnig sy’n dechrau ar Brentisiaeth

Nodi holl Swyddogion Cyswllt Ysgol Cymuned y 
Teithwyr

Dechrau paratoi ar gyfer Ail-achrediad y Ddraig 
Werdd

Hyrwyddo Diwrnod Newyn y Byd ar Fai 28ain

Hyrwyddo Diwrnod Rhyngwladol Ceidwaid 

Heddwch y Cenhedloedd Unedig ar Fai 29ain

Cyfarfod y Pwyllgor ADCDF

Mehefin
Datblygu strategaeth i hyrwyddo gwerth 
Prentisiaethau i rieni pobl ifanc sy’n Bobl Dduon, 
Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig a allai gredu ar hyn o 
bryd bod Prentisiaethau’n israddol i gyrsiau Coleg

Datblygu cyflwyniad ar Brentisiaethau ar gyfer 
arweinwyr cymuned o grwpiau Pobl Dduon, 
Asiaid a Lleiafrifoedd Ethnig ar gyfer Cyfarfod Hil 
Cymru

Cyhoeddi Cylchlythyrau ‘Achievers Edge’ a 
‘Management Acumen’ ar gyfer Mehefin gydag 
adran ar ‘Ddeall y gwahanol Gymunedau Teithwyr’
Hyrwyddo Diwrnod Amgylchedd y Byd ar Fehefin 
5ed

Cyhoeddi’r cylchlythyr staff ‘Include’ gydag adran 
ar ‘Ddeall y Gwahanol Gymunedau Teithwyr’

Dechrau trefnu cyfarfodydd â Swyddogion Cyswllt 
y Gymuned Teithwyr

Cyhoeddi canlyniadau ac atebion gorau ein 
cystadleuaeth Facebook ar gyfer ein dysgwyr yn 
gofyn pwy all esbonio orau’r ffordd y gallan nhw’n 
bersonol effeithio ar:

• Yr amgylchedd naturiol
• Defnydd a gwastraff
• Y newid yn yr hinsawdd
• Cyfoeth a thlodi
• Hunaniaeth a diwylliant
• Dewisiadau a phenderfyniadau
• Iechyd

Cyflawni Ail-achrediad y Ddraig Werdd

Hyrwyddo Diwrnod y Byd i Oresgyn Anialychu a 
Sychder ar Fehefin 17eg

Hyrwyddo Diwrnod Ffoaduriaid y Byd ar Fehefin 
20fed

Cyfarfod y Pwyllgor ADCDF


