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Ymyrraeth Sgiliau Cywir 
Gwyrdd Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd 

Oren Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyraeddadwy o hyd 

Yn arwain Guy Lacey a Stephen Tiley Cyfnod Adrodd Ch 3 2021-22 Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Cam 1 – Cynnal Wythnos Gyrfaoedd Rithwir ym mis Tachwedd i fyfyrwyr ym Mlwyddyn 9 ac 
uwch yn ysgolion Casnewydd yn canolbwyntio ar y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a 
gofal plant.  Cofnodwyd y sesiynau ar-lein ac maent bellach ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio 
fel adnodd gyrfaoedd parhaus.  

Cam 1 – Gweithdy'r Bwrdd a gynhaliwyd ym mis Hydref i adolygu gwaith Ash Futures 2018 
a nodi blaenoriaethau sgiliau tymor hwy.   Cynhwysiant/cyfle cyfartal, sgiliau "gwyrdd" ac 
effaith deallusrwydd artiffisial a ystyrir yn flaenoriaethau allweddol yn y dyfodol.  

Cam 1 - PDC / CG yn cydweithio ar arlwy cwricwlwm ôl-16 yng Nghasnewydd a gwell 
cyfleoedd dilyniant, wedi'u hwyluso gan gampws newydd i CG yng nghanol y ddinas. 

Camau 1 a 2:   Tîm prosiect Ffilm Cymru Casnewydd ar waith i gyflwyno'r CRF   
Rhaglen "Troed yn y Drws" yn y ddinas gyda 300 o fuddiolwyr disgwyliedig. Prosiectau sy'n 
cael eu cyd-gynllunio gydag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cynghrair Sgrin Cymru, 
Sgil Cymru ac Urban Circle.   Mae ymgysylltu â'r gymuned ar y gweill sy'n cynnwys 
cymdeithasau tai, Gyrfa Cymru, grwpiau cymunedol ac ati.  

Cam 3 – Datblygiad hyfforddiant llythrennedd carbon ar y gweill i'w gyflwyno Ionawr – 
Mawrth 2022 i gymunedau yn ardaloedd gwledig Casnewydd.  Mae'r prosiect yn cynnwys 
sesiynau hyfforddi'r hyfforddwyr i hwyluso'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen yn ehangach 
ledled Casnewydd.  

Cam 3 – Datblygwyd sesiynau llythrennedd digidol "Get Connected" i'w cyflwyno yn gynnar 
yn 2022, gyda'r potensial i symud ymlaen i gyrsiau digidol Sgiliau Hanfodol CDC. 

Rhwystrau i gynnydd  
Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

Cymorth Sydd ei Angen 

Mae Cronfeydd Cymdeithasol Ewrop yn dod 
i ben ar gyfer Aspire2Achive sy'n effeithio ar 
Ymgysylltu â Phobl Ifanc a Dilyniant (NEET) 

C 
Partneriaid yn cydweithio i 
sicrhau momentwm  

Dim adnodd i gydlynu adduned cyflogwr a 
phrofiad gwaith 

C 
Archwilio opsiynau cyflawni 
amgen  

 

Mesuriadau Perfformiad 

Allweddol 
Targed 

Gwirion-

eddol 
COG 

% y disgyblion Blwyddyn 11 sy’n gadael yr 
ysgol nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant (NEET) 

1.8% 
I'w adrodd ym 
mis Mehefin 

2022 
 

% y disgyblion Blwyddyn 13 sy’n gadael yr 
ysgol nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant (NEET) 

2.5% 
I'w adrodd ym 
mis Mehefin 

2022 
 

AilGychwyn REACH: Unigolion sy’n derbyn 
cymorth i wella sgiliau iaith Saesneg 
(Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)  

Ebrill i Rhag 
2021 

460  G 

AilGychwyn REACH: Unigolion a gafodd 
gymorth cyflogadwyedd  

Ebrill i Rhag 
2021 

46 
60 G 

Buddiolwyr Rhaglen Troed yn y Drws  300 
Adrodd ym mis 

Gorffennaf 
2022 

 

Cynllun ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Cyflwyno digwyddiad gyrfaoedd ar-lein i ysgolion sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd 
amgylcheddol / gwyrdd.  

Cefnogi’r cysylltiadau rhwng y clwstwr lled-ddargludyddion ac ysgolion 

Darparu hyfforddiant llythrennedd carbon.  

Cyflwyno sesiynau llythrennedd digidol "Get Connected" a datblygu cynnig 
llythrennedd digidol.  

Datblygu rhaglen ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2022.  
 

   


