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25 Chwefror 2020 

Annwyl Janet Finch-Saunders AS, 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dilynol ar 12 Chwefror, ar ran y Pwyllgor Deisebau, ynglŷn a 
Deiseb P-05-909 – Hyrwyddo defnydd iaith arwyddo Makaton yn holl ysgolion Cymru, a 
chaniatáu’r cyfle i mi ymateb i’r pwyntiau hyn. 
 
Y pwynt cychwyn ar gyfer y cwricwlwm newydd yw y dylai ganiatáu i bob disgybl fwynhau 
eu haddysg a chyflawni eu potensial. Nid ydym eisiau rhoi cyfyngiadau ar beth ddylai gael 
ei ddysgu i’n holl ddysgwyr. Bydd ysgolion yn cynllunio eu cwricwlwm eu hunain o fewn 
fframwaith cenedlaethol glir, ac yn penderfynu pa brofiadau, gwybodaeth a sgiliau fydd yn 
cefnogi eu dysgwyr sbesiffig gan adlewyrchu eu hanghenion penodol.  
 
Mae’n bwysig nodi nad yw Makaton yn iaith ond yn hytrach yn nifer o systemau cefnogi 
arwyddo. Mae systemau cefnogi arwyddo yn gwella a chefnogi datblygiad iaith ehangach. 
Yr effaith mwyaf effeithiol ar ddatblygiad iaith yw i alluogi bod ymarferwyr yn eu 
hamgylchedd dysgu yn medru cyfoethogi datblygiad iaith ym mhob ffordd yn hytrach na 
darparu cefnogaeth arwyddo benodol yn unig.  
 
Mae ein llwyfan dysgu digidol, Hwb, yn darparu’r cyfle i bob ysgol yng Nghymru i hyrwyddo 
adnoddau a digwyddiadau dwyieithog perthnasol. Pe byddai ysgol, ardal neu sefydliad yn 
dymuno rhannu gwybodaeth gyda ffocws benodol megis Makaton, yna gall Hwb gynnig y 
cyfle i rannu hyn gyda holl ysgolion Cymru.  
 
Yn gywir, 
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