
Mae ADCDF yn sefyll am Addysg ar gyfer Datblygu 

Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Mae ADCDF yn 

ymwneud â pharatoi unigolion ar gyfer yr heriau sy'n 

wynebu'r blaned Ddaear yn yr 21ain Ganrif a thu hwnt. 

 

Dywed Llywodraeth Cymru: 

 

“Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-

eang (ADCDF) yn datblygu sgiliau pobl i gymryd camau sy'n 

gwella ansawdd ein bywyd nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r 

dyfodol 

. 

 

Mae gan ADCDF saith prif thema sy'n uniaethu â'r byd go 

iawn. Dylai'r themâu hyn cael eu hymgorffori i mewn i 

fywydau bob unigolyn bob dydd. Rhain yw: 

 Cyfoeth a Thlodi 

 Iechyd 

 Amgylchedd Naturiol 

 Hunaniaeth a Diwylliant 

 Dewisiadau a Phenderfyniadau 

 Defnyddio a Gwastraffu 

 Newid yn yr Hinsawdd 

Mae ADCDF yn ymwneud â'r cysylltiadau rhwng 

cymdeithas, economi a'r amgylchedd a rhwng ein bywydau 

ni a bywydau pobl ledled y byd. Mae'n ymwneud ag 

anghenion a hawliau cenedlaethau'r dyfodol a'r presennol 

ac yn cysylltu'r amgylchedd i'r rhai sy'n byw ynddo. 

Cristnogol  

6ed. Ystwyll (Nos Ystwyll) 

Mae hyn yn ddathliad o fedydd 

Iesu Grist ac ymweliad y Doethion, 

neu Gwyr Doeth, i Fethlehem.  

Dilynwyd Melchior, Caspar a 

Balthasar y seren Bethlehem a 

chynnig anrhegion i Iesu o aur, 

thus a myrr. 

Rastaffari 

7ed. Nadolig Ethiopia 

Ar y diwrnod hwn mae aelodau'r 

grŵp crefyddol Rastaffariaid yn 

dathlu bywyd a gwaith Iesu Grist.  

Mae gwledd fawr yn digwydd a 

fydd bennaf yn llysieuol, yna i 

ddilyn darlleniadau a 

phroffwydoliaeth. Ac yna 

Nyabinghi neu seremoni drwm i 

ddilyn. 

Hindŵ  

14eg Makar Sankranti  

Mae hwn yn un o'r gwyliau 

Hindŵaidd mwyaf pwysig ac mae'n 

nodi'r cyfnod pontio'r duw haul i 

mewn i hemisffer y gogledd.  

Mae dathliadau yn digwydd ar 

draws India ond un thema 

gyffredin yw taflu hen bethau ac 

arferion a chanolbwyntio ar 

drawsnewid personol drwy 

dderbyn grym y ddwyfol. 
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Diwrnod Martin Luther King Iau 16eg: yn 

ddathliad o enedigaeth Martin Luther King Iau,  a 

ymgyrchodd dros hawliau sifil Affricanaidd-

Americanaidd yn yr Unol Daleithiau yn ystod y 

1950au a'r 1960au. Derbyniodd y Wobr Heddwch 

Nobel yn 1964 am ei waith yn brwydro yn erbyn 

anghydraddoldeb hiliol trwy gwrthwynebiad di-

drais. Cafodd ei lofruddio yn Memphis, 

Tennessee ar y 4ydd o Ebrill, 1968. 

 

Dydd Santes Dwynwen 25ain: yn fyw yn y 5ed 

ganrif, Santes Dwynwen yw nawddsant cariadon 

Cymru. Mae un fersiwn o ei stori yn dweud sut 

mae hi'n syrthio mewn cariad dim ond i gael ei 

gwrthod. Mae hi'n yfed diod hud i droi gwrthrych 

ei serch yn rhew ac encilio i eglwys anghysbell yn 

Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn i fod yn feudwy. 

Daeth safle ei heglwys yn gyrchfan i bererinion lle 

mae pysgod yn y ffynnon yn dangos cariadon eu 

tynged yn ôl y sôn. 

 

Noson Burns 25ain: mae hyn yn ddathliad o 

fywyd bardd Albanaidd Robert Burns. Mae Albanwyr 

yn dathlu gyda darlleniadau o'i farddoniaeth, 

cerddoriaeth draddodiadol yr Alban ac i swper bwyd 

Albanaidd. Uchafbwynt hyn yw ‘pibellu y hagis’: mae 

prif gwrs y swper yn dod mewn i’r ystafell yng 

nghwmni bacbibau. Mae cân enwog Burns ‘Auld 

Lang Syne’ yn dod ar noson i ben. 

. 

 

DYDDIADAU NODEDIG ADCDF 

 Rhadffôn 0808 2000 129 

Arolwg Dysgwr 

Sut ydych chi'n graddio eich profiad dysgu 

gyda'r CADCentre? 

5 4 3 2  1  
    (Da Ofnadwy)       (Da)        (Gweddol Dda)   (Gweddol Gwael)    (Gwael)    
A fyddech yn argymell y CADCentre i ddys-

gwyr/cyflogwyr eraill? Os nad ydych, pam 

ddim?  

Gallwch hefyd e-bostio eich sgôr a'ch sylwadau i: 

ymholiadau@cadcentreuk.com 

Astudiaeth Achos: Rebecca Pratten 

Prentis Gweinyddol gyda Contract Services 

Group Ltd (Port Talbot)  

“Cefais y cyfle i wella fy addysg i lefel gradd, ond 

penderfynais i archwilio fy opsiynau eraill cyn hynny. Rwy’n 

credu fod mynd mewn i waith llawn amser yn syth yn eich 

aeddfedu mewn ffyrdd gwahanol. Byddai ennill cymhwyster 

seiliedig ar waith fod yn ddefnyddiol ar gyfer fy nyfodol, gan 

fy mod yn meddwl y byddai cyflogwyr yn y dyfodol yn 

cydnabod fy nghymhwyster ac mae'n profi fy mod yn gallu 

rheoli gweithio llawn-amser a gwneud NVQ ar ben fy hyn 

adref. Mae'r Brentisiaeth wedi bod o fudd i mi gan ei fod 

wedi fy nghaniatáu i ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog fy 

hun wrth ganiatáu i mi i fod yn fwy annibynnol. Rwy'n dod 

ymlaen yn wych gyda'r asesydd; Rwy'n credu ei bod hi'n 

wybodus iawn am yr NVQ y mae hi'n ddarparu" 



 

karen@cadcentreuk.com    

01633 252502  
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DIOGELWCH PERSONOL 

YN Y GAEAF 

SGILIAU HANFODOL CYMRU 

Ar ôl dathliadau'r Nadolig, gall nosweithiau 

Ionawr ymddangos yn llawer tywyllach unwaith 

y bydd yr addurniadau wedi dod i lawr. P'un a 

ydych yn cerdded adref o'r gwaith neu allan yn 

cymdeithasu, mae'n bwysig bod yn ymwybodol 

o'ch diogelwch eich hun ac yn cymryd camau i 

atal niwed. 

 

 Gadewch i bobl wybod ble yr ydych 

a pa amser i ddisgwyl i chi 

gyrraedd. 

 Peidiwch â gadael eitemau drud fel 

ffonau clyfar, cyfrifiaduron a 

thabledi ar arddangos. 

 Ceisiwch osgoi defnyddio meysydd 

sydd wedi'u goleuo yn wael neu na 

chaiff ei ddefnyddio yn aml. 

 Dim ond defnyddio tacsis 

trwyddedig. 

 Cynlluniwch ymlaen llaw ac yn 

gwybod eich llwybr cartref. 

 Os ydych yn parcio yn ystod y dydd, 

cofiwch gall fod yn dywyll pan 

fyddwch yn dychwelyd: parciwch 

wrth ymyl goleuadau stryd mewn 

ardal brysur. 

SYLWADAU-AWGRYMIADAU 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein  

dysgwyr a chyflogwyr!  

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu  

awgrymiadau i'w cynnwys mewn 

cylchlythyrau yn y dyfodol, cysylltwch â ni. 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

Llythrennedd Digidol 

Nod y safonau Llythrennedd Digidol yw sicrhau 

bod gan ddysgwyr y sgiliau, dawn a gwybodaeth 

i ddefnyddio'r gywir dyfeisiau digidol, 

meddalwedd ac offer i gwblhau tasgau amrywiol. 

Mae 6 llinyn i Llythrennedd Digidol: 

1. Cyfrifoldeb Digidol: gwybod sut i aros 

yn ddiogel ac ymddwyn yn gyfrifol    

ar-lein. 

2. Cynhyrchiant Digidol: dewis y dechnoleg 

a'r technegau cywir a dewis offer i rannu 

a diogelu gwybodaeth. 

3. Llythrennedd Gwybodaeth Digidol: y 

gallu i ddod o hyd a gwerthuso 

gwybodaeth ddigidol. 

4. Cydweithio Digidol: rhannu gwybodaeth 

gydag eraill i gwblhau tasgau a datrys 

problemau. 

5. Creadigrwydd Digidol: y gallu i 

ddefnyddio cyfryngau digidol i 

gwblhau tasgau a chynhyrchu 

cynnwys. 

6. Dysgu Digidol: deall sut y gall technoleg 

helpu i gynyddu cyfleoedd dysgu. 

Diogelwch-E 
 

1. Byddwch yn ofalus wrth roi 
gwybodaeth bersonol ar-lein: gallai 
hyn fod yn eich rhif ffôn neu cyfeiriad 
e-bost. 

2. Peidiwch a rhoi gwybodaeth pobl eraill ar
-lein: byddwch yn torri eu preifatrwydd a 
gellid eu rhoi mewn perygl. 

3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
gwybod pwy rydych yn siarad ag ar-
lein. Weithiau gall troseddwyr esgus 
bod yn rhywun y gallwch ymddiried 
yn er mwyn cael eich gwybodaeth 
bersonol. 

4. Meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych 
yn postio ar gyfryngau cymdeithasol. 
Gall lleferydd gwahaniaethol neu atgas 
fod yn anghyfreithlon ac arwain at 
ganlyniadau difrifol. 

5. Peidiwch â rhoi eich manylion 
ariannol neu cyfrineiriau i unrhyw un, 
ni waeth pwy maent yn honni i fod. 
Bydd eich banc BYTH yn gofyn i chi 
am wybodaeth fel hyn. 

Mae'n hawdd i or-

boddio yn ystod tymor y 

Nadolig, felly os ydych 

yn chwilio am rywbeth 

syml a maethlon, beth am roi cynnig 

gwneud hyn pryd traddodiadol Cymreig? 

Browniwch yr oen mewn sosban, yna ei 

orchuddio â dŵr ac ychwanegwch y perlysiau. 

Mudferwch am 40 munud, gorchuddio. 

Ychwanegwch yr holl lysiau a'i fudferwi am 40 

munud arall. Blaswch a'i weini. Os bydd y stoc 

yn lleihau gormod wrth goginio gellir rhoi 

mwy o ddŵr neu ychydig o win gwyn. 

2 coesau cig oen 

Cymreig 

400ml dŵr 

perlysiau 

Cawl cig oen Cymreig - bwydo 2. 

75g tatws deisiog 

75g rwdan deisiog 

75g nionyn deisiog 

75g moron deisiog 

75g cenhinen  

deisiog 

halen a phupur 

DIWYLLIANT CYMRAEG 

SYLW ELUSEN 

 

 

Pryder Alcohol - Ionawr Sych 

Beth yw Ionawr Sych? 

Ionawr Sych yw ymgyrch flaenllaw Pryder Alcohol sydd wedi bod 

yn newid y sgwrs am alcohol yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Mae 

cymryd rhan yn yr ymgyrch yn gyfle i gael gwared ar y pen mawr, 

lleihau gwasg, ac yn arbed £££ difrifol drwy roi'r gorau i alcohol 

am 31 diwrnod. 

Y Manteision i Chi: 

Gall mis oddi ar alcohol gwneud gwir gwahaniaeth - dim ond rhai 

o'r budd-daliadau y mae pobl wedi ei brofi yw: 

Colli pwysau 

Cysgu yn well 

Mwy o egni 

Croen yn gliriach 

Amser – dim mwy o benau mawr i gysgu ffwrdd! 

Yr ymdeimlad o gyflawniad o orffen eich mis 

Mae'r ystadegau yn dangos fod y rhan fwyaf o bobl yn yfed llai o 

alcohol pan fydd y mis ar ben! 

Y sylweddoliad eich bod yr un mor anhygoel heb yr alcohol! 

Am fwy o wybodaeth, ewch i: 

https://www.alcoholconcern.org.uk/dry-january-workplace 

Darganfod Cymru a'r Gymraeg 
 

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn eich gwahodd i lansiad Dar-

ganfod Cymru a'r Gymraeg yn unigryw, cwrs ar-lein yn cymryd Cymru a'r 

iaith Gymraeg i'r byd a dathlu y rhan hon o'n diwylliant ehangach. 

  

Dyddiad: Dydd Mawrth 24ain o Ionawr 5.45yh (lluniaeth ar gael o 

5.45yn, bydd y digwyddiad yn dechrau ar ôl y trafodion llawn diweddu). 

Man Cyfarfod: Y Senedd, Bae Caerdydd 

  

Noddir y digwyddiad yn garedig gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru, Elin Jones AC. 

  

Mae Darganfod Cymru a'r Gymraeg yn cael ei anelu at unrhyw un sydd â 

diddordeb mewn dysgu mwy am Gymru ac ennill rhywfaint o sgiliau 

Cymraeg sylfaenol. Ymunwch â ni i gael gwybod mwy am y cwrs a’r 

deunyddiau dysgu sydd ar gael am ddim sydd wedi cael ei ddatblygu i’w 

gefnogi yn cynnwys fideos am fywyd yng Nghymru yn cynnwys Nigel 

Owens, Kizzy Crawford, Alwen Williams, Angharad Price ac eraill. 

 

I gadarnhau eich lle dilynwch y ddolen hon a chofrestru erbyn yr 20fed o 

Ionawr. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mae croeso i chi basio'r 

gwahoddiad hwn ymlaen i gydweithiwr. Neu ewch i: 

www.eventbrite.co.uk/e/discovering-wales-and-welsh-darganfod-

cymru-ar-gymraeg-registration-30117655719 
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