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CRYNODEB 

Datblygodd yr ymchwil hwn o ganlyniad i niter o ffactorau, y cyfan yn ymwneud a'r 

angen i ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr yn y sector 61-orfodol i astudio'u cyrsiau trwy 

gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog. 

Ymchwiliwyd i addysg ddwyieithog a dwyieithrwydd mewn addysg yng Nghymru 

er mwyn adnabod yr elfennau hanesyddol, traddodiadol ac addysgiadol a berthynai i 

ddysgu'r Gymraeg fel iaith a defnyddio'r iaith i addysgu. Canfuwyd mai ychydig a 

fedrai fanteisio ar gyfleoedd i ddewis cyfrwng Cymraeg i'w hastudiaethau yn y sector 

61-orfodol. (Pen nod 1) Rhagdybiwyd y byddai modd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg 

yn y sector hwnnw o gynllunio'n fwriadus i gefnogi'r gweithlu i ddarparu yn 

ddwyieithog. Cynlluniwyd sesiynau i ddatblygu addysgwyr i fabwysiadu'r Gymraeg 

yn eu haddysgu ac i ymateb i anghenion a thargedau Cynlluniau laith sefydliadol. 

Rhagdybiwyd y byddai hyn yn cynyddu'r cyfleoedd i ddysgwyr y sefydliad astudio o 

leiaf elfennau o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyn ymgymryd a'r hyfforddiant ymchwiliwyd i ddamcaniaethau dysg mewn 

perthynas a hyfforddi oedolion , oedolion yn y cyswllt hwn oedd yn addysgwyr 

proffesiynol. Perthnaswyd y damcaniaethau cyffredinol i addysg ddwyieithog a 

thrafodwyd methodolegau yn ymwneud a'r defnydd o ddwy iaith mewn addysg. 

(Penodau 2, 3) 

Ymchwiliwyd i fethodoleg ymchwil er mwyn darganfod y dulliau mwyaf 

pwrpasol i archwilio'r rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn 

addysg trwy gynllun datblygu a hyfforddiant mewn sefydliad addysgol (Penned 4). 

Er mwyn adnabod anghenion penodol y gellid ymateb iddynt penderfynwyd 

canolbwyntio ar un sir benodol a gwnaed arolwg o'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
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61-orfodol. 0 ganlyniad i'r arolwg cynlluniwyd rhaglen Oatblygiad Proffesiynol 

Parhaus (OPP) (Pennod 5). 

Trwy drafodaethau gyda'r addysgwyr a fynychodd y sesiynau canfuwyd bod 

angen cychwyn gyda chyflwyniad i anghenion cynllun iaith a chynllunio ieithyddol ac 

i gefnogi'r addysgwyr i adnabod eu cyfrifoldebau parthed cynlluniau iaith. 

Adnabuwyd angen hyfforddiant ymwybyddiaeth a sensitifrwydd iaith a dulliau 

hyrwyddo dwyieithrwydd mewn sefydliadau addysgol. Gwelwyd yr her i ddefnyddio'r 

ddwy iaith ar lefel uchel, hynny yw dysgu, ysgrifennu, darparu adnoddau a chyflwyno 

yn rhugl a hyderus, yn ogystal a rheoli addysg ddwyieithog. (Pennod 6) 

Cynlluniwyd a darparwyd hyfforddiant i'r addysgwyr a phrofodd yr ymchwil 

bod gwir angen rhaglen OPP yn y maes. Cadarnhawyd fad y math hwn o 

hyfforddiant yn bwysig ac roedd y cyfranogwyr yn werthfawrogol o'r cyfle, nid yn unig 

i dderbyn yr hyfforddiant, and i gydweithio, rhannu profiadau a mentora addysgwyr 

eraill. Llwyddwyd i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, and llawn bwysiced oedd y ffaith 

bod pob addysgwr wedi cael y cyfle i dderbyn hyfforddiant perthnasol i'w anghenion 

personal , trwy gyfrwng y Gymraeg. 0 ganlyniad i'r gefnogaeth roeddent all yn medru 

cyfrannu at gyflawni targedau'r Cynllun laith sefydliadol. 0 fabwysiadu fframwaith 

strategol gellir adeiladu ar yr hyn a wnaed . Gellir cynyddu cyfleoedd i ddysgwyr 

fanteisio ar addysg ddwyieithog yn sylweddol mewn meysydd lie nad oes eisoes 

gyfle ganddynt. Ni ragwelir unrhyw reswm pam na all cynllun o'r fath, o'i addasu, 

gefnogi sectorau addysgol a chyhoeddus eraill i ddatblygu defnydd o'r Gymraeg. 

Amcan bwriadol yr astudiaeth hon oedd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg lie na 

wnaed defnydd ohoni, gan wneud hynny trwy raglen OPP. Y ddelfryd yn ddi-os yw 

sicrhau addysgwyr a grwpiau hyfyw cyfrwng Cymraeg er mwyn sicrhau dyfnder 

ieithyddol ac ansawdd addysgol cyfrwng Cymraeg. Er defnyddio'r ddwy iaith yn 
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gadarnhaol, yn fwriadus ac yn llwyddiannus, gwelwyd mai'r Gymraeg oedd y 

gwannaf o'r ddwy iaith ym mhob sesiwn a gynlluniwyd ac a gyflwynwyd gan yr 

addysgwyr. Amlygwyd prinder dybryd adnoddau cyfrwng Cymraeg yn y sector, ofn yr 

addysgwyr nad yw'r dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o'r pwnc oherwydd eu 

hanallu yn y Gymraeg a'r ffaith bod pawb yn deall Saesneg fel sialensau i'r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg na sy'n bodoli yn y ddarpariaeth cyfrwng Saesneg. 

(Pennod 7) 

Datblygodd y cynllun OPP mewn ymateb i anghenion addysgwyr penodol. 

Gellir ei ddefnyddio i addysgu gweithlu am ystyr dwyieithrwydd, am addysg Gymraeg 

a dwyieithog, am ymwybyddiaeth iaith ac addysg, dulliau hyrwyddo dwyieithrwydd o 

fewn addysg, strategaethau i ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg a damcaniaethau 

dysgu, addysgu, mentora a rheoli . Ni honnir ei fod yn ddigonol , ond mae'n 

ddarpariaeth y gellir ei defnyddio'n effeithiol i sicrhau prif-ffrydio'r Gymraeg yn y 

sector 61-orfodol. 
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RHAGARWEINIAD 

[Welsh Language Act] ... [an] Act to establish a Board having the function 
of promoting and facilitating the use of the Welsh language, to provide for 
the preparation by public bodies of schemes giving effect to the principle 
that in the conduct of public business and the administration of justice in 
Wales the English and Welsh languages should be treated on a basis of 
equality, to make further provision relating to the Welsh language, to 
repeal certain spent enactments relating to Wales, and for connected 
purposes. [21st October 1993] http://www.opsi.gov.uk/ 

Gyda Deddf yr laith Gymraeg 1993 yn sicrhau cydraddoldeb i'r Gymraeg mewn 

cyfraith am y tro cyntaf a Bwrdd yr laith Gymraeg (BylG), drwy'r ddeddf honno, yn 

derbyn y cyfrifoldeb i sicrhau bod gan sefydliadau a ariennir o'r pwrs cyhoeddus 

Gynllun laith sefydliadol, ni fu erioed gyfle cystal nid yn unig i sicrhau addysg 61-16 

cyfrwng Cymraeg, ond hefyd i normaleiddio'r iaith o fewn yr addysg honno. Er mwyn 

cynyddu addysg ddwyieithog yn gredadwy ac yn gadarn mae angen gwreiddio 

unrhyw ddatblygiadau mewn perthynas a damcaniaethau addysgol cydnabyddedig a 

derbyniol, damcaniaethau y gellid eu defnyddio i werthuso'r ddarpariaeth ac i brofi 

nid yn unig werth ac angen yr addysg ond fel sail cymhariaeth gydag addysg 

gyfatebol mewn ieithoedd eraill , yn fwy arbennig yn y cyswllt hwn, yr iaith Saesneg. 

Yn 1998 fel Swyddog Datblygu Dwyieithrwydd ac yn ddiweddarach (2000 -

2002 ) fel Rheolydd Dwyieithrwydd yn y Coleg Addysg Bellach (AB), a ddefnyddir fel 

sail i'r astudiaeth hon, un o brif swyddogaethau'r awdur oedd rheoli a monitro 

Cynllun laith Gymraeg y sefydliad a dderbyniodd gymeradwyaeth BylG o dan Adran 

14(1) y Ddeddf yn mis Mai 2000. Ddechrau'r flwyddyn academaidd ganlynol, Medi 

2000, trefnwyd sesiynau i gyflwyno'r cynllun i weithlu'r sefydliad. Paratowyd a 

chyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol cyntaf i FylG yn mis Medi 2001 a'r ail yn mis 

Awst 2002 a darganfuwyd wrth archwilio i gyflawniad y targedau nad oedd gan yr 

holl weithlu ddealltwriaeth o bwrpas y cynllun nae o'u cyfrifoldebau parthed y cynllun. 

Yn ystod y cyfnod hwn rhagwelodd yr ymchwilydd yr angen am raglen hyfforddi a 
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allai gefnogi'r gweithlu yn gadarnhaol i ymateb i anghenion y Cynllun laith ac i 

sicrhau cyflawniad blaenoriaeth y coleg AB i ddysgu ac addysgu trwy gyfrwng y 

Gymraeg. 

Dangosodd ymchwiliadau (Reynolds 1999, Heath 2001) berthnasedd iaith 

addysg statudol ar ddewis iaith a chyfrwng iaith dysgwyr mewn AB ac o ganlyniad i 

hyn penderfynwyd archwilio i argaeledd cyrsiau cyfrwng Cymraeg I dwyieithog o 

fewn y sir ac i anghenion arfaethedig hyfforddiant yr addysgwyr i'w galluogi i 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ymhellach. Canolbwyntiwyd ar y sector 6I-orfodol yn 

yr ysgolion i ymateb i oedran dysgwyr AB. Tybiwyd y gallai'r wybodaeth hon roi 

tystiolaeth gadarn y gellid ymateb iddi mewn rhaglen hyfforddi i alluogi'r addysgwyr i 

ehanghu'r defnydd o'r Gymraeg. Gwnaed yr arolwg yn ystod Hydref 2003 - Haf 2004 

(Pennod 5). Erbyn hyn roedd yr ymchwilydd wedi gadael y coleg AB ond cafwyd 

cefnogaeth y sefydliad i ddarparu'r hyfforddiant a luniwyd, ei fonitro a'i werthuso. Nid 

oedd gan yr ymchwilydd unrhyw reolaeth ar yr dewisiadau a wnaed parthed yr 

addysgwyr a fynychodd yr hyfforddiant. Yn naturiol yr oedd gan yr ymchwilydd 

adnabyddiaeth o'r addysgwyr ond y sefydliad wnaeth y dewisiadau. 

Y dybiaeth wrth ddechrau'r ymchwil oedd bod modd ehangu'n sylweddol y 

defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 61-16 petai cynllun datblygu rhesymegol a 

chynhwysfawr yn cael ei greu a'i gyflwyno i hyfforddi a chefnogi'r gweithlu. Y bwriad 

oedd sicrhau, drwy gynllun o'r fath , gynhwysiant hall weithlu'r sefydliad , ond 

canolbwyntiwyd ar y staff academaidd yn benodol yn y gwaith hwn. Wrth drafod 

gweithlu / staff yn yr astudiaeth, golygir y rhai hynny sydd yn addysgu. 

Trefnwyd rhaglen a'i chyflwyno yn ystod y cyfnodau canlynol : 

Cyflwyniad i'r Cynllun laith 
(Arolwg o'r ddarpariaeth 
Ymwybyddiaeth laith 
Hyrwyddo Dwyieithrwydd 

2001-2002 
Hydref 2003 a Haf 2004] 
Chwefror 2004 - Mehefin 2004 
Medi 2004 - Rhagfyr 2004 
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Dysgu ac Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog Hyfdref 2004 - lonawr 2005 
Mentora'r Addysgwr Dwyieithog Chwefror 2005 - Gorffennaf 2005 

Yn ystod y cyfnod newidiodd r61 yr ymchwilydd ac awdur yr astudiaeth. Ary cychwyn 

roedd y swydd o fewn y coleg AB yn golygu bod cyfrifoldebau swyddogol i'w cyflawni 

o fewn y sefydliad gan gynnwys sicrhau cyflawniad targedau'r Cynllun laith ac hefyd 

datblygu a hyrwyddo dwyieithrwydd ymhellach. Fel Rheolydd Dwyieithrwydd cafwyd 

ymreolaeth i greu gweithdrefnau a strategaethau pwrpasol. Wedi gadael cyflogaeth y 

coleg AB newidiodd perthynas yr ymchwilydd gyda'r sefydliad ac o hynny ymlaen 

(Medi 202) cyd-weithiwyd gyda swyddogion y coleg i drefnu'r hyfforddiant, ond yr 

awdur yn unig fu'n cynllunio, cyflawni, monitro a gwerthuso'r rhaglen . Newidiai r61 yr 

ymchwilydd yn ystod y cyfnod yn 61 yr amcanion. Tra 'n ymgymryd a'r ymchwil bu 

hefyd yn darparu ac yn hyfforddi, yn hyrwyddo, yn mentora, yn asesu ac yn rheoli. 

Wrth gyfeirio at 'ddarparydd' ac 'hyfforddydd' yn y testun, golygir yr ymchwilydd ac 

awdur y gwaith. 

Yn yr astudiaeth ganlynol olrheinir yr hyfforddiant o'r hedyn cychwynnol i'r 

argymhellion gan dystiolaethu i'r cynllun datblygu a ddeilliodd o'r ymchwil gweithredu 

a wnaed i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 61-orfodol. 
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PENNOD 1 

ADDYSG DDWYIEITHOG A DWYIEITHRWYDD MEWN ADDYSG 

1.0 Rhagarweiniad 

Er body ddwy iaith , y Gymraeg a'r Saesneg, wedi bodoli mewn addysg yng Nghymru 

ers cyfnod o dros hanner canrif, ffenomenon ddiweddarach yw addysg ddwyieithog, 

sy'n hyrwyddo defnydd o'r ddwy iaith yn yr ystafell ddosbarth. Mae Estyn (2002) yn 

argymell datblygu yr hyn y maent yn ei alw yn 'llythrennedd deuol' er mwyn galluogi 

disgyblion i symud yn hyderus o un iaith i'r llall ac i ddefnyddio'r ddwy iaith er mwyn 

datblygiad deallusol ac atgyfnerthiad addysgol. Yn y bennod hon archwilir y 

gwahanol ddiffiniadau o addysg ddwyieithog a dwyieithrwydd yn nhermau'r sefyllfa 

addysgol gan ganolbwyntio yn fwyaf arbennig ar addysg 6I-orfodol, er bydd nifer o'r 

damcaniaethau, o'u haddasu, yn berthnasol i bob sector. Olrheinir yn fras 

ddatblygiad hanesyddol addysg Gymraeg a dwyieithog a chyflwynir ystadegau 

perthnasol. Trafodir y modelau addysgu dwyieithog yng Nghymru (wrth son am 

addysg ddwyieithog yng Nghymru yn ystod yr ymchwil , y Gymraeg a'r Saesneg bob 

amser fydd y cyd-destun) a'u cymharu gyda gwledydd Ewropeaidd yn bennaf ond 

cyfeirir hefyd at sut y gweithredir systemau mewn gwledydd eraill. Ym Mhennod 3 

edrychir ar y gwahaniaeth rhwng addysg sy'n defnyddio ac yn hyrwyddo dwy iaith o 

fewn yr ystafell ddosbarth ac addysg ar gyfer dysgwyr mewn iaith leiafrifol. Archwilir y 

gwahaniaeth rhwng addysg lie mae dwyieithrwydd yn cael ei feithrin , a dosbarth lie 

mae plant yn ddwyieithog ond lie na feithrinnir dwyieithrwydd. 

1.1 Beth yw dwyieithrwydd? 

Mae'r term 'dwyieithrwydd' ynddo ei hun yn derm a chanddo amrywiaeth o ystyron . 

Yn 61 Saunders (1982) 'A simple definition of bilingualism implies the ability to use 

more than one language, but this conceals a variety of possibilities regarding the 
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forms of language that are used and the contexts in which they are brought to play' . 

(Saunders 1982: 31 ). Cyn datblygu'r cysyniad o ddwyieithrwydd mewn addysg rhaid 

yn gyntaf ddehongli'r term. Trafodwyd hwn gan Reynolds (1999) yng nghyswllt 

addysg bellach ond gellir datblygu'r syniadaeth ymhellach. 

Yn 61 Bloomfield (1933: 55) 'Bilingualism ... is a native like control of two 

languages' ac mae'n debyg mai dyma'r ddelfrydiaeth sy'n ddealladwy i'r rhelyw wrth 

drafod y cysyniad yn gyffredinol. Mae Haugen (1953: 7) yn cytuno gan nodi 

'Bilingualism is understood . . . to begin at the point where the speaker of one 

language can produce complete, meaningful utterances in the other language' er nad 

yw yn mynd mor bell a Bloomfield yn hollol. Mae trafodaeth ar union ystyr 

'meaningful utterances' yn cymhlethu'r achos, gan y gall cymalau byr fod yn 

'meaningful' ond heb fod yn ddwyieithrwydd cyfathrebol ac yn 61 Bhatia a Ritchie 

(2004: 9) 'the vast number of those to whom the term 'bilingual' can be at all 

reasonably applied fall into the category of 'non-fluent' bilinguals'. Yn ei erthygl ar 

berfformiad dwyieithog mae Macnamara (1967) yn manylu ymhellach, wrth gyfeirio at 

sgiliau ieithyddol mae'n casglu bod person dwyieithog yn meddu ar un o'r sgiliau 

canlynol: deall, siarad, darllen neu ysgrifennu mewn iaith arall. 'We shall consider 

bilingualism as the alternate use of two or more languages by the same individual' 

meddai Mackey (1957: 51) yn ei ddisgrifiad ef, ond efallai fod Saunders (1983) yn 

nesu at y cysyniad mwy cyfoes o ddwyieithrwydd lie mae'n gweld dwyieithrwydd fel 

rhywbeth y gellid ei ddatblygu ar hyd continwwm o allu , 'Bilingualism is a continuum 

of language ability ... someone with very little language at one end and fluency at the 

other' ac mae Siencyn (1995: 25) yn cytuno gan ddweud: 

Efallai taw syniad o continuum yw'r syniad mwyaf derbyniol erbyn heddiw. 
Mae'n gosod gallu ieithyddol ar hyd llinell gyda pherson sydd ond yn 
cychwyn ar y daith yn cael ei alw'n ddwyieithog dichonol (incipient 
bilingua~ a pherson sydd a sgiliau uchel yn ei d/ddwy iaith yn amlieithog 
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(equilingua0. Ond yn syth, rydym yn cael ein hunain yn 61 yn ceisio cytuno 
ar natur a nodweddion rhuglrwydd mewn iaith. 

Ym maes dwyieithrwydd yng Nghymru mae Baker (1993: 4) yn awgrymu: 

. . . it would seem that bilingualism is simply about two languages ... the 
ownership of two languages is not so simple. Is someone bilingual if they 
are fluent in one language but less than fluent in their other language? Is 
someone bilingual if they rarely or never use one of their languages? 

Yn Ein Hiaith: Ei Dyfodol (Adolygiad Polisi o'r laith Gymraeg, Llywodraeth 

Cynulliad Cymru (LICC) 2002a: 164) mae'r cysyniad eto yn cael ei drafod fel 

ffenomenon gymdeithasol , a'r casgliad y deuir ato yw: 

... dwyieithrwydd - y cysyniad o ddwy iaith yn bodoli mewn cymdeithas, 
neu o unigolion yn meddu ar sgiliau mewn dwy iaith. 

Yn 61 Estyn (2002: 1) 'Y gallu i siarad ac ysgrifennu mewn dwy iaith yw 

dwyieithrwydd'. Y cwestiwn sy'n codi'n rheolaidd ydyw beth yw 'gallu' a phwy sy'n ei 

fesur? Yn yr un modd beth yw 'rhuglder' wrth drafod medr mewn iaith? Mae Williams 

(2004) wedi cynnig 'arweiniad' i 'osod lefelau iaith Cyfathrebu yn y Gymraeg' ar gyfer 

cyflogwyr yn seiliedig ar anghenion arholiadau 'Defnyddio'r Gymraeg' Cydbwyllgor 

Addysg Cymru. Mae Pwyllgor Diwylliant a Phwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes y 

Cynulliad wedi ceisio ymgorffori'r cysyniad o ddwyieithrwydd er mwyn eglurder. Yn yr 

adolygiad dywedant: 

Mewn Cymru wirioneddol ddwyieithog fe fydd y Gymraeg a'r Saesneg yn 
ffynnu ac yn cael eu trin yn gyfartal. Ystyr Cymru ddwyieithog yw gwlad lie 
mae pobl yn gallu dewis byw eu bywydau trwy gyfrwng un neu'r ddwy 
iaith; gwlad lie mae presenoldeb dwy iaith genedlaethol, ac ieithoedd a 
diwylliannau amrywiol eraill yn ffynhonnell balchder a nerth. (LICC 2002a: 
5) 

Mae'r defnydd a wneir o iaith hefyd yn berthnasol i'r drafodaeth, canys y gred 

yw bod gan y mwyafrif o siaradwyr hoff iaith neu ddewis iaith, a gwelwyd hyn yn glir 

yn yr arolwg gan Reynolds (1999) lle'r oedd myfyrwyr, er yn medru'r Gymraeg fel 

iaith gyntaf, yn dewis astudio drwy gyfrwng y Saesneg. Yn yr un modd canfuwyd yn 
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ystod yr ymchwil presennol bod gan addysgwyr hefyd eu dewis iaith a'u hoff iaith a 

hynny am amryw o resymau cymhleth. Trafodir hyn ymhellach wrth drafod datblygiad 

staff (Penodau 6, 7) . 

Beth felly yw person hollol ddwyieithog? Yn 61 Williams: 

When is a person truly bilingual? When he or she has achieved a facility 
in the use of a second language equal with that in the first? There are 
people who are bilingual in that sense and in the sense that they are 
accepted as one of their own by both groups who use one or other of the 
two languages. But that is an ideal bilingualism. Most bilinguals have a 
preferred language. Some understand a second language but never use 
it; others use it occasionally or in certain circumstances or when forced to 
do so. Many have been bilingual at one stage of their lives but have 
forgotten one of their two languages. (J EC Williams 1995: 29) 

Mae caffael iaith a dysgu ail iaith yn cymhlethu'r cysyniad ymhellach gan fod gallu 

ieithyddol person yn ei ail iaith yn medru gwahaniaethu. Mae diffyg parodrwydd 

dysgwyr iaith i gydnabod eu gallu ieithyddol yn nhermau dwyieithrwydd a defnydd o'r 

ddwy iaith yn amharu ymhellach ar gynllunio ieithyddol parthed addysg. Rhagwelodd 

Pattison (1966) y broblem hon wrth drafod dysgwyr ail iaith a'r ffaith eu bod o ddysgu 

iaith arall yn dod, i raddau , yn ddwyieithog. Yr elfen berthnasol yw gradd y 

dwyieithrwydd a'r defnydd rheolaidd o'r ddwy iaith . Cytunir gyda'r syniad o ddefnydd 

a defnyddioldeb a chydbwysedd gan Lyon (1996) wrth nodi fod dwyieithrwydd yn 

ymwneud a siarad dwy iaith a bod y term yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio 

cymdeithas neu unigolyn. Ond ei chasgliad hithau hefyd yw 'For the individual this 

description gives no indication of the balance between the languages either in terms 

of knowledge of them or in terms of their respective usage'. (Lyon: 1996: 47) Trafodir 

y defnydd o ddwyieithrwydd gan Baker (1993) yn nhermau pryd, ble a chyda phwy 

mae pobl yn defnyddio'r ddwy iaith . Gall person feddu ar sgiliau uchel mewn dwy 

iaith ond defnyddio ond un yn rheolaidd . Un o gasgliadau ymchwil Reynolds (1999: 

66-72) i sgiliau Cymraeg myfyrwyr mewn un sefydliad Addysg Bellach (AB), oedd 
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bod eu hyfedredd yn uwch ar lafar nag yn ysgrifenedig , a bod myfyrwyr yn llawer llai 

parod, os nad yn gwrthod , ysgrifennu'r iaith. Bwriedir cynnwys trafodaeth o'r elfen 

hon, sef sgiliau yn y Gymraeg, wrth gynllunio a darparu hyfforddiant ar gyfer 

darlithwyr / hyfforddwyr o fewn yr ymchwil presennol er mwyn canfod a yw'r 

amharodrwydd i ddefnyddio'r Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lefel pwnc yn amharu ar 

y posibilrwydd o ymestyn y defnydd o'r iaith a'r gallu i ehangu addysg ddwyieithog. 

Mae'r elfen hon o fewn datblygiad addysg ddwyieithog yn holl bwysig , a thrafodir hyn 

ymhellach yn nhermau'r hyn y gellid ei wneud i ddatblygu'r sgiliau priodol. (Penodau 

5, 6, a 7) Mae Baker yn cydsynio: 

Another may have simple skills in oracy and not literacy in a minority 
language, yet use that minority language almost all the time. Skill in, and 
usage of, a language are not necessarily related. (Baker 1985: 69) 

Cytunir gan Lewis (1981) nad oes unrhyw gyfraith ynglyn a'r radd o ddwyieithrwydd 

sydd yn angenrheidiol, a hyd yn oed mewn cymdeithas gwbl ddwyieithog mae 

unigolyn yn medru dewis graddau ac ansawdd ei ddefnydd o iaith. 

Adnabu Saunders (1982) ddau fodel o ddwyieithrwydd sef 'partial bilingualism' 

a 'full bilingualism' gan egluro'r diffiniadau fel a ganlyn: 

In partial bilingualism the speaker is proficient in either spoken or written 
forms of the two langauges. One form of partial bilingualism is 
monoliterate bilingualism, that is the person speaks both langauges, but 
reads and writes only one. Full bilingualism is identified when the person 
is able to use spoken and written forms of both languges'. (Saunders 
1982: 31) 

Deil yr elfen o allu yn rhan o bob trafodaeth ac mae Beardsmore yn cyfrannu 

ati, drwy ddweud: 

Bilingualism, ... must be able to account for the presence of at least two 
languages within one and the same speaker, remembering that ability in 
these two languages may or may not be equal. (Beardsmore 1982: 3) 

Mae'n anodd cynnig diffiniad o 'ddwyieithrwydd' a fydd yn dderbyniol a 

dealladwy i bawb, gan fod gwahanol ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried wrth drafod 
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y cysyniad . Mae nifer yn medru siarad iaith ond heb fedru ei hysgrifennu ac mae hyn 

yn gyffredin iawn yng Nghymru (Aitchinson & Carter 2004; Penodau 5, 6, a 7). Mae 

hynny yn effeithio'n uniongyrchol ar ddatblygiad, cynnydd a dilyniant addysg 

Gymraeg a dwyieithog. Gall eraill, gan gynnwys dysgwyr yr iaith, wrando gyda 

dealltwriaeth ond heb fedru naill ai siarad nae ysgrifennu'r iaith. Y ddwy brif sgil yn 

nhermau iaith yw'r gallu i siarad ac ysgrifennu , y ddwy sgil weithredol ; os meddir ar y 

ddwy sgil hynny yna mae'n anochel bod gan berson y gallu i ddarllen a gwrando, y 

ddwy sgil mwy goddefol. Ni ellir, hyd yn oed gyda'r esboniad ychwanegol, sicrhau 

cytundeb deallusol o'r gair, gan fod y gallu i ymgymryd a'r sgiliau yn medru bod ar 

gontinwwm o ddatblygiad a bod galluoedd yn gwahaniaethu. Gellid ychwanegu'r sgil 

atodol o 'wybodaeth' neu 'ddealltwriaeth' lie nad oes un o'r sgiliau arferol a gysylltir 

gydag iaith , gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu , yn bodoli. At bwrpas yr 

astudiaeth hon canolbwyntir ar y pedair sgil arferol wrth drafod anghenion dysgwyr 

ac addysgwyr ym maes addysg ddwyieithog. (Penodau 6, 7) 

Mae syniadaeth Bloomfield (1933), er yn safbwynt uchafsymiol o ran 

dwyieithrwydd, yn dal yn syniadaeth yr uniaethir a hi , ac mae unigolion yn dal i gredu 

os nad yw eu gallu yn gyfartal uchel yn y ddwy iaith, na allant, ac ni ddylent, 

ddefnyddio'r ddwy iaith yn effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Roedd hwn yn gasgliad 

clir gan Reynolds (1999) ac yn bwynt a fydd yn cael ei drafod ymhellach. (Penodau 

5, 6 , a 7) Mae'n gred gyffredinol gan y boblogaeth nad oes ganddynt r6I i'w chwarae 

o gwbl mewn addysg ddwyieithog os nad ydynt yn medru'r iaith Gymraeg; bwriedir 

gwrthbrofi hyn yn ystod yr ymchwil presennol gan geisio profi bod gan bawb 

gyfraniad sylweddol i'w wneud i addysg yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar hugain. 

(Pennod 7) 
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Gall elfennau hanesyddol, cymdeithasol, seicolegol, ieithyddol ac addysgol 

effeithio ar ddwyieithrwydd, yn enwedig yr agwedd tuag at y defnydd o iaith ac 

addysg ddwyieithog. Yn gymdeithasol mae'r defnydd o iaith leiafrifol yn medru 

cwmpasu elfennau negyddol, israddol ar un pegwn neu elitaidd a dosbarth canal ar y 

pegwn arall. Mae'r sefyllfa gymdeithasol yn dylanwadu ar yr angen i ddysgu iaith a'r 

defnydd a wneir ohoni yn ogystal a'r defnydd ymddangosiadol a wneir ohoni. (T G 

Jones, 1997, Lewis 1999, Heath 2001 , Williams 2002, Williams 2003) Yng Nghymru 

mae'n rhaid ychwanegu gwleidyddiaeth fel elfen i'w hystyried mewn unrhyw 

gynlluniau addysgol , ac amlygir hynny wrth drafod anghenion yr ystafell ddosbarth, 

hawliau dysgwyr a datblygiad staff. 

Bilingual education in Wales and Ireland can only be properly 
understood by the rise of nationalism and language rights movements 
... Bilingual education .. . is one component inside a wider, social, 
economic, cultural and political framework .... unless we try in some 
way to account for the socio-historical, cultural and economic-political 
factors which lead to certain forms of bilingual education, we will never 
understand the consequences of that education. (Baker 2002: 150) 

Mae ceisio diffinio beth yw dwyieithrwydd ac i ba raddau mae person yn 

ddwyieithog yn anodd gan fod cymaint o agweddau i'w hystyried. Mae Baker (1993) 

yn feirniadol iawn o syniad Bloomfield gan ei weld yn amwys ac yn amhosib i'w 

amddiffyn. Cred mai'r gwahaniaeth sylfaenol mewn dwyieithrwydd yw'r un rhwng 

gallu dwyieithog a defnydd o ddwyieithrwydd, ac mai hynny yw'r dull mwyaf 

defnyddiol o ddadansoddi a deall y cysyniad . Mae'r dealltwriaeth o'r defnydd a wneir 

o iaith o fewn sefyllfa benodol yn bwysig wrth drafod dwyieithrwydd mewn addysg 

ond mae'n rhaid gochel rhag i ddefnydd o iaith gael ei ystyried yn rhywbeth addysgol 

yn unig gan wneud dwyieithrwydd yn rhywbeth amherthnasol i alwedigaeth a'r byd o'r 

tu allan. (Jones, 1997, Baker 1985, Lewis 1999, Heath 2001) Daeth Rhys (1991) i'r 

un casgliad gan argymell sicrhau cyfleon i fyfyrwyr Addysg Bellach (AB) nid yn unig i 
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dderbyn addysg ddwyieithog, ond i gael cyfleon i gysylltu'n uniongyrchol gyda'r 

diwylliant dwyieithog sy'n bodoli yng Nghymru a gyda phrofiadau gwaith perthnasol. 

Trafodir y syniad o ddysgu iaith a'r defnydd o iaith wrth ddysgu gan Estyn (2005) a 

Bwrdd yr laith Gymraeg (BylG) (1999a, 2005). Dangosant gonsyrn bod pob plentyn 

sydd yn gadael yr ysgol yng Nghymru erbyn 2006 wedi cael un mlynedd ar ddeg o 

ddysgu'r Gymraeg fel pwnc gan ofyn pam nad yw cant y cant ohonynt yn medru 

cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg? A yw ein system addysg yn methu niter fawr o'r 

disgyblion, neu a yw'r ffaith fod ysgolion penodedig dwyieithog mewn ardaloedd yn 

amddifadu disgyblion ysgolion lleol eraill o unrhyw addysg ddwyieithog mewn 

pynciau, ac eithrio'r Gymraeg? A ddylid edrych ar y gyfundrefn addysg o bersbectif 

gwahanol erbyn hyn, gan sicrhau addysg Gymraeg yn yr ysgolion penodedig ac 

addysg ddwyieithog gyda chyfleon i ehangu a defnyddio'r Gymraeg yng ngweddill 

ysgolion Cymru? Pwysleisir hynny wrth drafod strategaethau addysgu ac asesu 

mewn penodau diweddarach ac wrth drafod damcaniaethau Baker (2002), Cummins 

(1984) a Williams (1996-99). (Penodau 5, 6, a 7) 

Mewn papur trafod Datblygu Llythrennedd Deuol (Estyn (2002: 1) tynnir sylw at 

fanteision dwyieithrwydd a diffinnir llythrennedd deuol fel: 

... gallu ychwanegol i symud yn hyderus ac yn esmwyth rhwng ieithoedd at 
ddibenion gwahanol. ... Y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu mewn dwy 
iaith yw dwyieithrwydd. Mae ymchwil yn awgrymu bod addysg ddwyieithog 
yn cynnig manteision ychwanegol i ddisgyblion, sef gallu defnyddio dwy 
iaith a bod yn ymwybodol o ddau ddiwylliant. Fel arfer, mae'r rheiny sy'n 
ddwyieithog yn gwneud cynnydd o ran dysgu a safonau sy'n cyfateb i'r 
hyn mae disgyblion uniaith yn ei gyflawni , ar draws y cwricwlwm. 

Byddai amcanu i sicrhau llythrennedd deuol yn ystod cyfnod addysg statudol yn 

fanteisiol i'r dysgwyr. Gallai hefyd arwain , nid yn unig at allu cyfathrebol dwyieithog 

ond at ddefnydd ehangach o'r Gymraeg mewn addysg 61-16. 
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1.1.1 Dysgu laith a Chyfrwng laith 

Wrth ymchwilio i ddwyieithrwydd ar y llwyfan rhyngwladol mae angen dealltwriaeth 

o'r term yn ei gyd-destun. Yn 61 Freeman (1998: 2) 'Technically, bilingual education 

means using two languages for instructional purposes'. Ond mae'r un term yn cael ei 

ddefnyddio mewn ystod eang o raglenni , ar gyfer gwahanol ideoleg a gwahanol 

amcanion. Gall hefyd olygu caffael ail iaith, yn aml iaith leiafrifol frodorol. Amcan 

addysg ddwyieithog yng Nghymru yw datblygu hyfedredd academaidd drwy 

ddefnydd o ddwy iaith ac felly y defnyddir y term yn yr astudiaeth hon. 

1.2 Addysg 

'Gwyrth fechan' yw'r iaith Gymraeg ac mae'n syndod bod cymaint o ddarpariaeth 

addysgol ddwyieithog yng Nghymru, er ei bod 'ymhell o fod yn gynhwysfawr'. 

(Williams 1988, Aitchinson & Carter 2004) Eto: 

... mae amrywiaeth y patrymau dysgu dwyieithog yng Nghymru, sy'n 
amrywio o gyfrwng hollol Gymraeg i wahanol raddau o Gymraeg a 
Saesneg o fewn y cwricwlwm ac o fewn pynciau, yn dibynnu'n bennaf ar 
natur gymdeithasol-economaidd dalgylch ysgol a pholisi iaith yr Awdurdod 
Addysg Lleol. (BylG 1999b: 13) 

Dywed hyn lawer am system na ellir ei dadansoddi na'i diffinio yn bendant gan fod 

iddi, ar waethaf Deddf laith a pholisYau cenedlaethol a lleol wahaniaethau ac 

afreoleidd-dra cenedlaethol, rhanbarthol , lleol ac unigol y mae'n anodd eu goresgyn. 

(Lewis 1999) Efallai bod cynllunio ieithyddol yng Nghymru yn parhau yn rhy 

'fympwyol ' (Williams: 1988) i fedru cynllunio'n genedlaethol effeithiol (Jones & 

Roderick, 2003). Wrth drafod addysg ddwyieithog dywed Saunders (1982): 

Bilingualism is the ability to speak, or listen, or read , or write, or any 
combination of these, in more than one language, bilingual education is 
concerned not only with instruction in more than one language, but also 
with the use of two or more languages as mediums of instruction. 
(Saunders 1982: 34) 
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Mae hefyd o'r farn y dylai'r ddwy iaith gael eu defnyddio fel cyfrwng dysgu / addysgu 

cynnws y cwricwlwm er mwyn sicrau cydraddoldeb. Os nad yw addysg ddwyieithog 

yn amcanu at lythrennedd yn y ddwy iaith yn ei farn ef mae yn addysg wahaniaethol. 

1.2.1 Hanesyddol 

Developments in education have been extensive, so that from pre-school 
nursery to University of Wales degrees, and to postgraduate qualifications 
also, it is now possible to follow schemes in Welsh. There are obvious 
lacunae, for example in the range of degree schemes offering teaching 
through the medium of Welsh , but progress has been considerable over 
the last two decades. (Aitchinson & Carter 1994: 117) 

Er honiad cadarnhaol Aitchinson a Carter (1994), nid yw'r darlun mor eglur a hynny, 

ac nid yw hi'n bosibl chwaith i ymgymryd ag addysg cyfrwng Cymraeg a/neu 

ddwyieithog ar draws yr holl sectorau, nae ym mhob pwnc. (Aitchinson & Carter 

2004). Er i awdurdodau addysg lleol wella eu cynllunio parthed addysg Gymraeg nid 

yw'r addysg honno yn ddigonol ac mae gwahaniaethau sylweddol rhwng 

awdurdodau a'i gilydd . (Estyn 2005). 

'Dechrau'r ymosodiad ar y Gymraeg oedd Brad y Llyfrau Gleision yn 1847 ... 

yr iaith oedd y bwch dihangol i holl broblemau economaidd, addysgol a 

chymdeithasol Cymru! ' yn 61 RO Jones (1997: 274-5). Deil dylanwad yr adroddiad ar 

addysg yng Nghymru ac ar feddylfryd y Cymro ac mae'r rhagfarnau yn erbyn addysg 

Gymraeg yn dal i fodoli mewn ardaloedd a pheuoedd penodol. Wrth drafod 

dewisiadau disgyblion ysgol parthed iaith pwnc 61-16 un o gasgliadau Heath (2001) 

oedd : 

These exit choices were informed by deep-seated beliefs that Welsh was 
second-rate and that English was preferred in the global labour market. 
(Heath 2001 : 476) 

Cyfeiria Jones (1997) at Adroddiad 1847 fel rhywbeth llawer amgenach na rhagfarn 

gan gyfeirio at fanylder y wybodaeth a gasgwlyd gan yr arholwyr. Mae Jones (1999: 

403) hefyd yn trafod y sefyllfa yr oedd yr arolygwyr yn ei chofnodi gan gynnig barn 
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fwy cytbwys wrth wahaniaethu rhwng y sefyllfa yng Nghymru a sefyllfa gyfatebol yn 

Lloegr. Ei gasgliad oedd bod y diffygion cyffredinol mewn addysg yn Lloegr yn dra 

thebyg i'r rhai yng Nghymru, ond bod y pwnc yn llai emosiynol gan nad oedd dwy 

iaith yn bodoli yno. Er hynny ni ellir gwahanu hanes datblygiad addysg Gymraeg yng 

Nghymru oddi wrth yr Adroddiad hwn yn 1847 gan i'r arolygwyr gasglu mai'r 

.. . allwedd i ddarpariaeth addysgol ddigonol ac i unrhyw ddyrchafiad bydol 
y gallai'r Cymry ddyheu amdano oedd meistrolaeth ar yr iaith Saesneg .... 
yr oedd y gagendor rhwng iaith y werin-bobl ac iaith yr ysgolion dyddiol 
eisoes yn ffaith yng Nghymru. .. . rhoddir i bl ant uniaith Gymraeg 
ddeunyddiau dysgu anaddas yn Saesneg, a'u cyflwyno heb gymorth yr un 
geiriadur na gramadeg Saesneg-Cymraeg, a hynny'n fynych gan athrawon 
yr oedd eu crap hwythau ar Saesneg yn bur elfennol. (Jones 1999: 403-4-
5) 

Tybir bod yr adnoddau yn parhau yn anaddas wrth geisio ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg yn enwedig wedi cyfnod addysg statudol, ac mae disgwyl lefel uchel o allu 

yn y Gymraeg er mwyn i athrawon, disgyblion a myfyrwyr fedru trawsieithu, a hyd yn 

oed gyfieithu, adnoddau. (Reynolds 1999, Heath 2001 ). Am y rhesymau hyn mae'r 

goblygiadau yn bellgyrhaeddol, a 

... hyd yn oed petai athrawon yn rhugl yn y ddwy iaith a phetai ganddynt yr 
adnoddau dysgu angenrheidiol , ... [roedd] rhagfarn rhieni Cymraeg yn 
erbyn eu mamiaith hyd yn oed fel cyfrwng egluro, yn faen tramgwydd 
pellach. (Jones 1999: 409) 

Gyda chyhoeddi Deddf Addysg 1870 anwybyddwyd y Gymraeg, ac ni 

chyflwynwyd y Gymraeg fel pwnc pan sefydlwyd Coleg y Brifysgol yn Aberystwyth yn 

1872. Deddf Addysg 1889 yn 61 R O Jones (1997: 286) oedd cyfrwng sefydlu 

Ysgolion Canolraddol ac yna'r Bwrdd Canolog i Gymru ac 'Erbyn troad y ganrif 

[20fed] roedd 95 Ysgol Ganolraddol yng Nghymru yn dysgu dros 10,000 o blant ond 

mae'n gwbl arwyddocaol mai mewn 47 o'r ysgolion hyn yn unig y ceid gwersi 

Cymraeg yn 1907'. Yr hyn sydd fwyaf arwyddocaol yw casgliad Jones (1997) am 

effaith y gyfundrefn addysg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg 'Ni chafodd cyfundrefn 
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addysg ... effaith addysgol drawiadol ar drwch poblogaeth Cymru ond yn sicr 

gadawodd ei h6I yn ddwfn ar feddwl , ewyllys ac ymagweddiad y Cymro. Drwy 

ddyrchafu'r Saesneg creodd ddelwedd wael o'r Gymraeg ... '. (Jones 1997: 287) 

Mae'r her wrth gyflwyno addysg mewn gwlad ddwyieithog yn parhau, ond erbyn 

heddiw, mae'r hyfforddiant ar gyfer athrawon yn safonol ac mae'r iaith Gymraeg yn 

ganolog i'r hyfforddiant hwnnw. Drwy Broseict ESCalate (2002: 20-21) gwnaed 

arolwg o ddwyieithrwydd mewn hyfforddiant cychwynnol athrawon, mewn un 

sefydliad nodwyd bod 'tua 25% o'r myfyrwyr yn flynyddol yn anelu at addysgu yn y 

sector cyfrwng Cymraeg - 24 allan o gyfanswm o 91 o fyfyrwyr yn 2001-02 ... mae 

tua 30 o fyfyrwyr o gyfanswm o tua 220 yn bwriadu addysgu yn y sector [uwchradd] 

cyfrwng Cymraeg'. Mae sefyllfa debyg yn y sefydliadau era ill a oedd yn rhan o'r 

arolwg yn ogystal. Er hyn digon araf mae'r ieithoedd lleiafrifol a gyfrifid yn 'Symbolau 

o ddealltwriaeth a diwylliant israddol ... led led yr Ymerodraeth ' (Jones 1999: 412) yn 

sicrhau cydraddoldeb. Saesneg felly fu iaith y dosbarth yn y cyfnod yn union wedi 

Adroddiad 1847 a bu'n rhaid aros tan yr 1880au cyn i'r Gymraeg gael ei 

chymeradwyo fel pwnc arbennig, er na fu hynny chwaith yn eang dderbyniol. 

Cytunai Evans (1999: 439) mai: 

... o 1891 ymlaen , felly, cynhwyswyd y Gymraeg fel pwnc penodol ar gyfer 
y disgyblion hynaf ... Cydnabyddid dwyieithrwydd yn swyddogol bellach 
mewn addysg elfennol, er mai pwnc dewisol yn unig oedd y Gymraeg o 
hyd. 

Yn rhyfedd ddigon un rheswm dros fabwysiadu dysgu Cymraeg fel pwnc oedd y 

galw cynyddol amdano mewn diwydiant, cymharer hyn yn gadarnhaol gyda chasgliad 

Reynolds (1999) fod hyfforddiant galwedigaethol dwyieithog cyfoes yn fwy 

llwyddiannus mewn meysydd lle'r oedd y myfyrwyr yn bwriadu aros yng Nghymru, ac 

yn eu cymunedau, i weithio. Rheswm arall a roddid , ac sydd wedi cael ei 

gymeradwyo gan seicolegwyr ieithyddol diweddarach, oedd bod 'gwerth i'r Gymraeg 
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tel cytrwng i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r Saesneg'. (G E Jones 1999: 440) Bu 

dadlau o du Dan Isaac Davies, (1839-1887) ls-Arolygydd Ysgolion (Hughes, 1984) a 

gredai fod dwyieithrwydd yn fantais ymenyddol, gan fod modd edrych ar syniadau 

mewn dulliau gwahanol ac mae'r ddadl hon yn cael ei detnyddio, a'i derbyn, yn eang 

erbyn hyn (Estyn 2002, Baker 2002, Cummins 2000, Haugen 1953, a Hoffman 

1991). Olynydd i Davies oedd OM Edwards, (1858-1920) Prit Arolygydd Ysgolion a 

chyfrifir et tel un o'r rhai tu fwyat gweithredol yn natblygaid addysg trwy gytrwng y 

Gymraeg yng Nghymru. Wrth drafod cyfraniad O M Edwards i addysg yng Nghymru 

noda Jones (1997) ei fod tel awdur ac arolygydd yn achub ar bob cytle i teithrin 

addysgu iaith a llenyddiaeth Cymru, ei hanes a'i daearyddiaeth ac yn rhoi pwyslais ar 

y cyswllt rhyngddynt. Delfryd O M Edwards oedd y dylai addysg adlewyrchu 

gwerthoedd y gymuned a'r genedl ac y dylai ysgolion uwchradd ddysgu Cymraeg tel 

pwnc gan sicrhau astudio pynciau eraill trwy gytrwng yr iaith (Jones 1997: 168). 

Nadir gan Jones (1999: 445): 

Ym 1908 cydnabu O M Edwards mai gwendid pennat cytundretn addysg 
ganolradd Cymru oedd y ffaith ei bod yn esgeuluso'r Gymraeg. 

Yn y cytnod hwn dysgid y Gymraeg trwy gytrwng y Saesneg, roedd prinder 

adnoddau a llyfrau Cymraeg, ac nid oedd plant yn cael eu hannog yn gyttredinol i 

siarad Cymraeg yn yr ysgol. Yn 61 Smith (1999: 454) 'ychydig iawn o barch ac 

anogaeth a gai'r Gymraeg yn yr ysgolion'. Deil agwedd, anogaeth a chetnogaeth i 

addysg ddwyieithog yn tater trafodaeth wrth teithrin a datblygu dilyniant ac ehangu'r 

ddarpariaeth. Mae'r cysyniadau yma yn bynciau i'w trafod wrth gynllunio datblygiad 

proffesiynol parhaus (OPP) , (Penodau 6, 7). Nid ydynt yn taterion yn unig i'r 

personau hynny sy'n medru'r ddwy iaith , gan fod cyfrifoldeb ar hall staff setydliadau 

mewn perthynas ag addysg ddwyieithog effeithiol ac effeithlon. 
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Gyda dechrau'r ugeinfed ganrif dangosodd cyfrifiad 1911 (R O Jones: 1997: 

328) fod canran siaradwyr y Gymraeg dan hanner y boblogaeth am y tro cyntaf 

erioed - 43%. Ond er sefydlu Amgueddfa a Llyfrgell Genedlaethol, a gyda sefyllfa 

Prifysgol Cymru yn cryfhau ac Ysgol Feddygol yn derbyn siartr yng Nghaerdydd, ni 

ddaeth y Gymraeg yn brif gyfrwng dysgu yn ysgolion cynradd y gogledd a'r gorllewin 

tan yr 1930au. Ni chafwyd yr un llwyddiant i fabwysiadu Cymraeg fel cyfrwng yn yr 

ardaloedd Seisnig a dwyieithog yn y cyfnod hwn. Ni thrafodwyd y mater, gan y 

credwyd y byddai yn amhosib atgyfnerthu'r Gymraeg yn yr ardaloedd hynny. Nid 

oedd polisi iaith bendodol gan y gwahanol awdurdodau addysg yn ystod y cyfnod. 

Roedd dylanwad y ddau ryfel byd a'r mewnfudo i'r ardaloedd diwydiannol hefyd wedi 

effeithio ar niferoedd y boblogaeth Gymraeg a dwyieithog. 

Ffeithiau moel parthed addysg yng Nghymru yw'r Deddfau. 'Mesur' yn 61 

Davies (1990) 'a anelwyd at blant y dosbarth gweithiol ... Deddf Addysg 1870. 

Addysg elfennol a roddai'r sgiliau sylfaenol i aelodau haenau isaf cymdeithas a 

arfaethid , rhywbeth a ystyrid yn gyflawn ynddo'i hun ac a ddarfyddai pan fyddai 'r 

plentyn yn dair ar ddeg.' (Davies 1990: 420-21) Gyda Deddf Addysg 1902 

diddymwyd y Byrddau Ysgol a'r Pwyllgorau Addysg oedd yn gyfrifol am yr ysgolion 

elfennol. Ym 1918 cafwyd Mesur Fisher, 'mesur a gododd oedran gadael yr ysgol i 

bedair ar ddeg .... '. (Davies 1990: 501) Tystia Morgan (2002) mai'r adroddiad mwyaf 

dylanwadol rhwng y ddau ryfel byd oedd Y Gymraeg Mewn Addysg a Bywyd. 'Yn ei 

ddydd yr oedd yn rymus gefnogol i'r Gymraeg ac i addysg Gymraeg. Ond, ar 

waetha 'r hyn a ddywedwyd gan rai haneswyr, ni chefnogodd yr Adroddiad y syniad o 

sefydlu ysgolion Cymraeg eu cyfrwng yn yr ardaloedd Seisnigedig ... Trwy wrthod 

argymell sefydlu ysgolion penodol Cymraeg yn yr ardaloedd Seisnigedig collwyd 

cyfle i hybu twf y Gymraeg fel cyfrwng yn ardaloedd mwyaf poblog Cymru. ' (Morgan 
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2002: 18) Llywodraeth Geidwadol oedd yn gyfrifol am Ddeddf Addysg 1944 a 

roddodd 'gydnabyddiaeth i ddymuniadau rhieni (yng nghyd-destun addysg grefyddol 

yn benodol), [ac a] agorodd y ffordd at greu rhwydwaith o ysgolion Cymraeg ... '. RA 

Butler oedd Llywydd y Bwrdd Addysg ar y pryd ac fe anogodd 'awdurdodau Cymru i 

ddyblu eu gweithgarwch dros yr iaith: 

Cyrhaeddodd yr anogaeth ar ffurf Cylchlythyr . . . fis Hydref 1942. 
Pwysigrwydd y Cylchlythyr oedd ei fod yn mynnu bod yr awdurdodau 
addysg yn paratoi cynlluniau i hyrwyddo dysgu'r Gymraeg yn eu hysgolion, 
a galw arnynt i drafod eu cynlluniau gydag undebau athrawon a chyrff 
perthnasol eraill. Arwyddocad hyn yw bod Cymru gyfan yn gorfod trafod 
gwella statws y Gymraeg a'i dysgu yn 1943, ar yr union adeg pan oedd y 
Llywodraeth yn paratoi'r mesur addysg a ddaeth yn Ddeddf Addysg yn 
1944. (Morgan 2002: 22) 

Ar 61 Deddf Addysg 1944 roedd y plant hynny a lwyddai yn yr 11 + yn mynd i'r Ysgol 

Uwchradd er 'bu'r ad-drefnu'n broses hir, ac ni adawodd yr arddegyn olaf yr ysgol 

'fach' tan 1968. Y flwyddyn honno, felly sy'n dynodi diwedd y syniad mai addysg 

elf en no I yn unig y dylid ei darparu ar gyfer haenau lleiaf ffodus cymdeithas'. (Davies 

1990: 614) Roedd tua 65% o blant Cymru yn cael rhywfaint o wersi Cymraeg yn y 

cyfnod yn union wedi'r Ail Ryfel Byd (Davies: 1990) ond Adroddiad Gittins (1967) ar 

addysg gynradd yng Nghymru a argymhellodd y dylai pob plentyn oedran cynradd 

ddysgu'r Gymraeg fel pwnc. Yn 1969 codwyd oedran gadael ysgol i un ar bymtheg. 

Erbyn hyn roedd ymgyrchu wedi sicrhau addysg feithrin , gynradd ac uwchradd 

cyfrwng Cymraeg. Yn ei Maniffesto ym 1975 roedd addysg ar agenda Cymdeithas yr 

laith Gymraeg, ac fel y dyfynna Phillips (1998: 160) cyhoeddwyd ganddynt 'mai 

addysg gyflawn Gymraeg a Chymreig o'r ysgolion meithrin hyd at ac yn cynnwys 

addysg uwch yw ein nod ym mhob rhan o Gymru'. 

Agorwyd yr ysgol gynradd Gymraeg gyntaf, ysgol breifat, yn Aberystwyth ym 

1939, dan nawdd Urdd Gobaith Cymru a chyda 7 o blant ynddi, mewn ymateb i 

15 



'broblemau addysg Gymraeg yn sgil y lliaws o newydd-ddyfodiaid o drefi Lloegr a 

ddisgwylid i ysgolion Aberystwyth ' (Morgan 2002: 21) ond yn 1947: 

.. . yn dilyn nifer o gyfarfodydd cyhoeddus yn y dref, [Llanelli] trefnwyd 
deiseb a gefnogwyd gan gapeli Cymraeg a chasglwyd enwau ugeiniau o 
blant a fyddai'n debyg o fynychu'r ysgol Gymraeg. Anfonwyd y ddeiseb at 
yr AALI ac at Adran Gymreig y Bwrdd Addysg ac ar Ddydd Gwyl Dewi, 
1947 agorwyd Ysgol Dewi Sant Llanelli , gyda 34 o blant rhwng tair ac wyth 
oed ... 

Yr ysgol hon, felly, oedd yr ysgol gynradd Gymraeg gyntaf o dan nawdd Awdurdod 

Addysg . Yn ystod yr hanner canrif wedi hynny bu ymgyrchu rheolaidd am ysgolion 

Cymraeg ledled Cymru. Yn 1949 agorwyd pedair ysgol Gymraeg yn y gogledd a 

phedair yn ne Cymru, ac erbyn hynny roedd yr egwyddor wedi ei sefydlu. Ond 'dim 

ond wedi ymdrechu ac ymgyrchu gan rieni yn lleol y cytunodd yr awdurdodau addysg 

i agor ysgolion Cymraeg newydd a'u cynnal' (Morgan: 2002: 28). 

Yn yr un cyfnod, Ebrill 1948, agorwyd Ysgol Feithrin Gymraeg breifat ym 

Maesteg, gan barhau gyda'r traddodiad o sefydlu addysg cyfrwng Cymraeg mewn 

ardaloedd llai Cymreig. 'O fewn deng mlynedd (1947-1956), felly yr oedd deg ar 

hugain o ysgolion Cymraeg wedi eu sefydlu, deuddeg ohonynt yn Sir Forgannwg ... 

Dyma'r degawd a achubodd yr iaith Gymraeg rhag dinodedd llwyr, onid difodiant. 

Gosodwyd seiliau cadarn i ddatblygiad addysg Gymraeg gweddill y ganrif'. (Morgan 

2002: 32-35) 

Cofnodwyd hanes sefydlu Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf Cymru, Ysgol Gian 

Clwyd, yn yr hen Sir y Fflint ym Medi 1956 (Ellis: 2002) a chyn pen pum mlynedd 

roedd ail ysgol Gymraeg wedi cael ei sefydlu yn yr Wyddgrug . Gwnaeth sefydlu 

Ysgol Maes Garmon Sir y Fflint yn unigryw. 'Brwydr hir a brwydr benderfynol yn 61 

pob hanes o du rhieni a Chymry blaengar' (Humphreys: 2002: 86) fu'r un i sefydlu 

Ysgol Rhydfelen ym Mhontypridd a ddaeth yn drydedd Ysgol Uwchradd Gymraeg 
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Cymru ym 1962 a hynny er mwyn sicrhau dilyniant mewn addysg Gymraeg i blant yr 

ysgolion cynradd Cymraeg cyfagos. 

Mae'r graddau y cyflawnir polis·1au swyddogol i hyrwyddo addysg 
ddwyieithog yn dangos anghysondebau rhwng yr hyn a argymhellir a'r hyn 
a ymarferid gan Awdurdodau Addysg Lleol. Cesglir na fu unrhyw ymgais i 
fesur ar effeithiolrwydd y polis·,au hynny, ... [ac] er ei 'bwriad i hyrwyddo a 
datblygu defnydd o'r Gymraeg ni fu unrhyw ymgais i hyrwyddo'r polisiau 
drwy ddulliau 'pwer-orfodol' neu ddeddfwriaethol ar unrhyw adeg'. (Lewis 
1999: 527, 540) 

Roedd angen i'r ysgolion hyn lwyddo nid yn unig yn ieithyddol ond hefyd yn addysgol 

a chafwyd y llwyddiant hwnnw drwy sicrhau lefel uchel o gyrhaeddiad academaidd 

sydd gyfuwch ag ysgolion cyfatebol cyfrwng Saesneg. (BylG1999b) 

1.2.2 Addysg Statudol - Y Sefyllfa Bresennol 

Darperir addysg statudol yng Nghymru i blant o 5 i 16 oed a hynny mewn dwy 

ran: cynradd (tan 11 oed) ac uwchradd (11-16 oed). Rhennir yr addysg i gyfnodau 

allweddol a ddiffinnir yn 61 Deddf Addysg 1988 fel a ganlyn: 

Tabl 1 - Cyfnodau Allweddol 

Ysgolion Cynradd: Cyfnod Allweddol 1 5- 7 oed Blwyddyn 1 a 2 

Cyfnod Allweddol 2 7 - 11 oed Blwyddyn 3 - 6 

Ysgolion Uwchradd Cyfnod Allweddol 3 11-14 oed Blwyddyn 7 - 9 

Cyfnod Allweddol 4 14 - 16 oed Blwyddyn 10 - 11 

(Bwrdd yr laith Gymraeg: 1999a) 

Mae'r ysgolion naill ai yn (a) ysgolion cyfrwng Cymraeg; (b) yn ysgolion dwyieithog 

neu (c) ysgolion lie mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu fel pwnc. Er hynny mae'r tri 

rhaniad hwn yn symleiddio maes sydd yn llawer mwy cymhleth mewn gwirionedd. 

Mewn ymchwil ar ddewis iaith disgyblion nodwyd bod Saesneg-Cymraeg yn 

ddeuoliaeth gyfleus sy'n methu cydnabod nae ymateb i gymhlethdodau bywyd yng 

Nghymru. (Heath 2001: 494) Mae'n honni bod categoreiddio cyfrwng Saesneg a 
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chyfrwng Cymraeg yn or-simplistig yn yr un modd a chategoreiddio myfyrwyr yn 

fyfyrwyr iaith gyntaf neu ail iaith. Mae Deddf Addysg 1998 yn datgan bod ysgol yn 

ysgol Gymraeg os yw dros hanner y pynciau (ac eithrio Saesneg a Chymraeg) y 

mae'r gyfraith yn dweud eu bod yn ofynnol fel rhan o gwricwlwm yr ysgol , yn cael eu 

dysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy'r Gymraeg. Bu'r Gymraeg yn bwnc gorfodol 

yng Nghyfnodau Allweddol 1 - 3 ers 1990 ac yng Nghyfnod Allweddol 4 ers 1999. 

(BylG1999b: 8). 

Mewn dogfen ymgynghorol , Defining Schools According to Welsh Medium 

Provision, (LICC 2006a) a luniwyd gyda'r bwriad i gysoni diffiniadau o ysgolion yng 

Nghymru ac sy'n ymateb i ymrwymiad LICC i faith Pawb (LICC 2003b), cynigiwyd 

diffriniadau o ysgolion yn 61 cyfrwng yr addysg , 'the categories must ... [be] accurate, 

mutually exclusive and capable of consistent application across Wales' (LICC 2006a: 

2). Byddai disgrifiadau cyson yn tystiolaethu 'n glir i iaith y seydliad ac yn sicrhau bod 

rhieni yn derbyn yr wybodaeth gyflawn parthed iaith yr addysg er mwyn gwneud y 

dewisiadau gorau ar gyfer eu plant. Nadir yn y ddogfen: 

'Welsh speaking schools' are currently defined for the purposes of the 
school curriculum in Section 105(7) of the Education Act 2002 which 
sates: 
. . . a school is Welsh-speaking if more than one half of the following 
subjects are taught (wholly or partly) in Welsh -
(a) religious education, and 
(b) the subjects other than English and Welsh which are foundation 

subjects in relation to pupils at the school. ' (LICC 2006a: 3) 

Crybwyllir dau ddull o ddiffinio ysgolion, un disgrifiadol a'r llall yn seiliedig ar 

ddadansoddiad rhifol. Cynigir niter o gategor'l'au disgrifiadol ac eglurir iaith y 

cwricwlwm ac iaith yr ysgol ym mhob un. Yn y sector gynradd ceir yr ysgol gynradd 

cyfrwng Cymraeg; yr ysgol gynradd gyda dwy ffrwd (un Gymraeg ac un Saesneg); yr 

ysgol gynradd lie defnyddir y Gymraeg rhan fwyaf o'r amser ond gyda defnydd 

arwyddocaol o'r Saesneg; yr ysgol gynradd cyfrwng Saesneg gyda defnydd 
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arwyddocaol o'r Gymraeg a'r ysgol gynradd cyfrwng Saesneg lie dysgir y Gymraeg 

fel pwnc. Cynigir pedwar categori ar gyfer ysgolion uwchradd sef yr ysgol uwchradd 

cyfrwng Cymraeg; yr ysgol uwchradd ddwyieithog; yr ysgol uwchradd cyfrwng 

Saesneg gyda defnydd arwyddocaol o'r Gymraeg a'r ysgol uwchradd cyfrwng 

Saesneg lie dysgir y Gymraeg fel pwnc. Cynigir hefyd ddiffiniadau yn seiliedig ar 

fformiwla sy'n ymateb i niferoedd a chanrannau iaith cyfrwng. Pan gyhoeddir 

canlyniadau'r ymgynghoriad y bwriad yw y bydd categor'i'au ysgolion yn 61 cyfrwng 

iaith yn fwy eglur, and mae lie i amau hynny gan fad y maes yn un anodd i'w 

ddiffinio. 

Ni luniwyd erioed bolisi unffurf ar ddefnyddio'r iaith Gymraeg ar gyfer Cymru 

gyfan. Mae polis·,au iaith cynghorau sirol yn amrywio ac yn ddibynnol ar fympwy'r 

athrawon a'r prifathrawon. Yn yr ysgolion cynradd 

. . . y mae faint o Gymraeg a ddefnyddir, faint o ddysgu dwyieithog a 
ddigwydd ac ym mha feysydd o'r cwricwlwm y defnyddir y Gymraeg yn 
amrywio o sir i sir a hefyd o fewn y siroedd unigol. Y mae'n ffaith nad oes 
yna batrwm unffurf i'r defnydd o'r Gymraeg yn ysgolion cynradd (ac 
uwchradd) Cymru. Mae'r amrywiad yma i'w weld o fewn yr ysgolion ac o 
fewn y cwricwlwm. (Baker a Jones 2003: 69) 

Yn yr un modd mae ysgolion uwchradd Cymru yn darparu addysg ddwyieithog 

amrywiol gan nad oes cynllun Cymru gyfan erioed wedi cael ei lunio. Er hynny mae 

'47 ysgol uwchradd Gymraeg benodedig neu ddwyieithog ... a dros 60 o ysgolion 

uwchradd eraill (yn yr ardaloedd Cymraeg yn bennaf) yn defnyddio'r Gymraeg fel 

cyfrwng i gyflwyno cyfran o'u gwersi '. (Baker a Jones 2003: 72) Erbyn 2004 roedd 53 

ysgol uwchradd yng Nghymru yn dysgu o leiaf chwe phwnc drwy gyfrwng y Gymraeg 

ac o'r 229 ysgol uwchradd a gynhelir gan AALI roedd 72 ohonynt yn dysgu'r 

Gymraeg fel iaith gyntaf ac fel ail iaith tra bod y gweddill yn cyflwyno'r Gymraeg fel ail 

iaith yn unig. (Aitchinson & Carter 2004: 22) Wrth ymchwilio i'r maes gellid canfod 

rhesymau ymarferol pam na fyddai polisi Cymru gyfan yn effeithiol. Gellid cynllunio 
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polisi arwynebol perthnasol ond byddai angen polisi unigol, neu gynlluniau iaith 

sefydliadol, i roi'r darlun lleol, cyfan. Wrth drafod dulliau a modelau ac anghenion 

OPP canfuwyd bod yn rhaid cynllunio nid yn unig yn 61 anghenion dysgwyr ond hefyd 

adnoddau o bob math, gan gynnwys adnoddau dynol. (Penodau 5, 6, 7) os am 

lwyddo i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg a hynny heb orfodaeth. 

1.2.3 Mudiad Ysgolion Meithrin 

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn 'darparu trochiad ieithyddol a chefnogaeth yn 

y Gymraeg i blant o gartrefi Cymraeg a Saesneg' (BylG 1999b: 15) ac yn 'darparu 

sylfaen dda ar gyfer datblygu medrau Cymraeg'. (Estyn 2005: 70) 'Ystyrir bod gan 

Fudiad Ysgolion Meithrin ran benodol i'w chwarae yn y broses gynllunio ieithyddol 

yng Nghymru .. . ac mae tystiolaeth gadarn ar gael i brofi bod mynychu Cylch Meithrin 

yn cyfrannu tuag at ddatblygu sgiliau ieithyddol Cymraeg plant' (Lewis a Gareth 

2004). Mae'r mudiad wedi hawlio lie anrhydeddus mewn addysg yng Nghymru ers ei 

sefydlu ym 1971. Mae'n debyg mai 'cymhellion cenedlaethol ac ieithyddol yn bennaf 

oll a symbylai rieni i roi addysg feithrin Gymraeg i'w plant' (Stevens: 1996: 19), acer 

bod tua 65 o ysgolion meithrin cyfrwng-Cymraeg yn bodoli cyn 1971 nid oedd i'r 

rheini berthynas gl6s gyda'r seicoleg addysgol o sicrhau datblygiad meddyliol ac 

addysgol y plentyn drwy chwarae, a hynny mewn awyrgylch ac amgylchedd addas. 

Cymharer hyn a phrofiad Genesee (1984) yng Nghanada: 

One of the more remarkable features about the Canadian French 
immersion programmes has been the extremely active and prominent role 
that parents have played in demanding and then helping to share 
innovative responsive language education programmes. (Genesee 1984: 
151) 

Gwelir fod dylanwad rhieni yn berthnasol iawn ddatblygiad addysg ieithyddol a 

chyfrwng iaith . 
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Cytuna Roberts (2003: 130) fad sefydlu'r 'Mudiad Ysgolion Meithrin yn 1971 yn 

adlewyrchiad o'r sefyllfa yng Nghymru a'r pryder nad oedd yr iaith yn cael ei 

throsglwyddo i'r genhedlaeth nesaf'. Mae Bwletin y mudiad, Meithrin, yn hyrwyddo 

manteision dwyieithrwydd a'r budd o gael cyfle i ddefnyddio'r iaith yn eang er mwyn 

sicrhau dwyieithrwydd a datblygiad dwyieithog. Roedd yr egwyddor o sefydlu 

cylchoedd Ti a Fi yn bwysig i roi cyfle i wneud defnydd o'r iaith o'r tu allan i'r 

cylchoedd meithrin gan gefnogi rhieni di-Gymraeg i ddatblygu'r iaith yn ogystal. 

Sefydlwyd y grwpiau chwarae dwyieithog gwirfoddol 'am resymau ieithyddol a 

chymdeithasol. .. '(BylG 1999b: 15). 

Dengys y ffigurau (Atodiad 1) y twf o fewn y Mudiad ers hynny, a chesglir bod 

llwyddiant y Mudiad yn rhannol gyfrifal am dwf a datblygiad addysg gynradd 

Gymraeg, gan fad rhieni yn gweld yr angen i sicrhau dilyniant o'r meithrin i'r cynradd 

yn eu hardaloedd, gan sicrhau hynny drwy ymgyrchu . 

Ar drothwy'r nawdegau, a Chyfrifiad 1991 ar y gorwel, gallai Mudiad 
Ysgolion Meithrin gyflwyno ystadegau trawiadol i ddangos twf a chynnydd 
yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Gyda 611 o gylchoedd meithrin a 352 
o gylchoedd Ti a Fi, yn darparu ar gyfer 13,900 o blant, roedd y Mudiad yn 
amlwg yn llwyddo i wireddu'r genhadaeth ddeublyg, unigryw a berthynai 
iddo; sef arwain yr adfywiad ieithyddol ar y nail! law a chynnig addysg 
feithrin gymdeithasol ac addysgol glodwiw ar y llaw arall . (Stevens 1996: 
145) 

Ar ddiwedd 2002 roedd 802 o gylchoedd meithrin ledled Cymru. 

Ond fel y cesglir gan Stevens (1996: 179) 'ymgyrchu uniongyrchol gweithwyr y 

saith a'r wythdegau yw sylfaen y llwyddiannau' sy'n sail i ddatblygiadau a chyfleon a 

ddeilliodd ar gyfer dilyniant i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg. Yn yr un modd wrth 

drafad datblygiadau addysg uwchradd yng nghanol Ceredigion canfu Jones (1997: 

74) 'Ymgyrchoedd neu weithredu gan rieni oedd yn gyfrifal am lawer o'r arloesi a 

ddigwyddodd'. Ni fu'r dilyniant o'r meithrin i'r cynradd yn bosib ar bob adeg a bu cryn 

ymgyrchu mewn niter o ardaloedd cyn sicrhau hynny. Y Cyngor Sir oedd yn gyfrifol 
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am bolis·1au addysg a chan mai 'ar lefel sirol yr oedd problem dilyniant o'r cylch 

meithrin i'r ysgol gynradd Gymraeg ... [roedd hyn] ... yn dal i fod yn ddraenen yn 

ystlys y Mudiad yn yr wythdegau' (Stevens 1996:108). 

Nododd BylG yn ei strategaeth: 

Mae darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg effeithiol a hygyrch yn hanfodol 
ar gyfer cynnig sylfaen dda o Gymraeg i blant sy'n siarad Cymraeg ac i 
blant sy'n dysgu siarad Cymraeg. Gellid dadlau mai dyma'r cyfnod mwyaf 
allweddol ac effeithiol o ran gosod sylfeini a fydd yn sicrhau fod plant yn 
gwbl rugl ddwyieithog ac yn barod i ddefnyddio'r Gymraeg trwy gydol eu 
hoes. (1996: 11) 

Cytunodd R O Jones ( 1997: 156) ' ... mor werthfawr yw meithrin addysg Gymraeg o'r 

cychwyn cyntaf'. Cadarnhawyd hyn gan Jane Davidson, Gweinidog Addysg a Dysgu 

Gydol Oes Llywodraeth Cynulliad Cymru, a gydnabu hefyd bwysigrwydd addysg 

ddwyieithog sylfaenol. Mewn Datganiad i'r Wasg yn Nhachwedd 2002 cyhoeddodd: 

£7 miliwn yn ychwanegol i gefnogi addysg feithrin ddwyieithog yn 2004-06. 
0 ganlyniad, ceir ymarferwyr ychwanegol a fydd wedi'u hyfforddi i allu 
darparu addysg feithrin Gymraeg i blant ychwanegol erbyn Medi 2006 
(www.cymru.gov.uk) 

Mewn ymchwil yn ystod 2000 - 2001 canfu Baker a Roberts (dim dyddiad) 

dystiolaeth gadarn fod cefnogaeth ariannol oddi wrth y llywodraeth yn cael effaith 

gadarnhaol ar atgynhyrchu iaith a bod: 

... plant sy'n mynychu cylchoedd Mudiad Ysgolion Meithrin yn datblygu'n 
sylweddol dros ystod eang o sgiliau iaith Gymraeg. Roedd y datblygiad 
mewn (a) gwrando a deal!, (b) siarad a chyfathrebu ac mewn (c) sgiliau 
llythrennedd cynnar yn amlwg iawn. (Baker a Roberts dim dyddiad: 1) 

Gwelwyd hefyd bod plant o gartrefi Saesneg yn datblygu wrth gaffael iaith ond 

argymhellwyd iddynt gael addysg drochi i ddyfnhau sicrwydd ieithyddol (Baker a 

Roberts: dim dyddiad) . Nodwyd mewn tystiolaeth a gyflwynwyd yn Ein Hiaith: Ei 

Dyfodol (LICC 2002a: 75) gadarnhad o allu plant ifanc i gaffael iaith yn yr oedran 

mwyaf priodol i 'feithrin agweddau cadarnhaol tuag at ddwyieithrwydd'. Er enghraifft 

ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain credir bod i ddwyieithrwydd fanteision enfawr 
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sy'n cynnwys y modd i ddatblygu sgiliau defnyddiol a phriodoleddau a werthfawrogir 

yn y farchnad waith fyd-eang. Mae'r rhain yn cynnwys meddwl llorweddol, 

creadigrwydd a goddefgarwch amlddiwylliannol. (Heath 2001: 495) Mae angen 

defnyddio technegau addysgu fydd yn cadarnhau ac yn ehangu'r posibiliadau 

ymhellach. 

Tystia Estyn (2003) bod addysg yn ystod y blynyddoedd cynnar yn cyflwyno 

dwyieithrwydd yn llwyddiannus i blant cyn oedran statudol ysgol yn gyffredinol (3 i 5 

oed) ond mae angen sicrhau ehangu'r ddarpariaeth i'r sefydliadau cyfrwng Saesneg 

gan sicrhau bod plant ifanc yn cael y cyfle i ddysgu'r iaith a chael eu dysgu drwy 

gyfrwng yr iaith. Mae hon yn agwedd y mae Estyn yn ymwybodol iawn ohoni: 

Bydd plant ifanc rhwng tair a phump oed yn cael sylfaen dda yn y 
Gymraeg yn aml mewn ysgolion, meithrinfeydd a grwpiau chwarae lie mae 
llawer o'r addysgu yn Gymraeg. Serch hynny, mewn ysgolion lie mai 
Saesneg yw iaith yr addysgu i gyd bran, mae ansawdd profiadau cynnar y 
plant o'r Gymraeg yn amrywio'n fawr o ysgol i ysgol, ac weithiau mae'n rhy 
gyfyngedig o lawer. Mewn grwpiau chwarae ... Saesneg yw'r brif iaith, mae 
llawer o blant nad ydyn nhw'n cael cychwyn cystal ag y gallen nhw yn y 
Gymraeg. Y ffaith nad oes digon o arweiniad ar gyfer arweinwyr meithrin 
ar y modd i ddatblygu Cymraeg fel ail iaith neu iaith ychwanegol yw'r 
rheswm am hyn. (Estyn, 2003: 76) 

Bwriad LICC yw integreiddio canlyniadau dymunol presennol addysg feithrin gyda 

chyfnod allweddol un (oedran 3 i 7) ac yn y papur ymgynghorol ar Y Cam Sylfaen 

(LICC 2003a) sonnir am yr 'angen am fwy o gyfleoedd ar blant i brofi a mwynhau 

defnyddio'r iaith Gymraeg yn eu gweithgareddau bob dydd'. Mynegir yr an gen am 

hyfforddiant ieithyddol perthnasol i staff 'i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r 

iaith Gymraeg er mwyn iddynt gynorthwyo datblygiad dwyieithog plant'. (LICC 

2003a: 12) Mae argymhelliad hefyd y dylid rhoi sylw i ddatblygu sgiliau dwyieithog i 

blant mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. 

Gellir gwneud hynny drwy ddatblygu arfer da presennol a thrwy ddarparu 
mwy o weithgareddau chwarae a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i'r plant. 
... Bydd angen cymorth .. . hefyd i ddarparu gweithgareddau ac adnoddau 
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priodol sy'n datblygu sgiliau dwyieithog plant ac o ran ffyrdd i gynyddu 
amrywiaeth a nifer y profiadau a ddarperir. (LICC 2003a: 12) 

Mewn Papur Trafod (ACCAC, 2004) archwilir y 'posibilrwydd o ddefnyddio'r Gymraeg 

fel cyfrwng dysgu mewn sefyllfaoedd cyfrwng Saesneg' er mwyn cyflwyno'r 

Gymraeg, neu ei hatgyfnerthu, mewn Ysgolion Cynradd di-Gymraeg yn yr ardaloedd 

Cymreig. Y bwriad yw ceisio 'integreiddio cynnwys ac iaith' er mwyn sicrhau gwell 

defnydd o'r iaith gan y plant yn gymdeithasol y tu allan i'r ysgol. (ACCAC 2004: 2, 7). 

Os llwyddir i fabwysiadu cwricwlwm y blynyddoedd cynnar, 'Y Cam Sylfaen', mewn 

addysg yng Nghymru, a fydd yn datblygu sgiliau personal a chymdeithasol plant drwy 

chwarae, a lie daw 'dealltwriaeth plant o gymunedau dwyieithog ac amlddiwylliannol 

Cymru ... yn faes dysgu ychwanegol o fewn cwricwlwm y Cam Sylfaen', yna bydd 

hyn yn rhoi dechrau cadarn i addysg ddwyieithog gyflawn yn y dyfodol. Mae LICC 

(2002a: 122) yn dweud bod 'Addysg Blynyddoedd Cynnar yn hanfodol i ddyfodol y 

Gymraeg' ac maent yn cydnabod y rhan werthfawr mae Mudiad Ysgolion Meithrin 

wedi ei chwarae yn natblygiad sgiliau iaith plant. Ond nodir yn y ddogfen hefyd y 

'bydd angen arweiniad a chymorth a llawer o hyfforddiant ar athrawon ac oedolion i 

wella eu sgiliau Cymraeg' er mwyn dod a'r maen i'r wal, ac er mwyn sicrhau 

ansawdd y ddarpariaeth cynigir bod Estyn, y corff sy'n arolygu addysg statudol yng 

Nghymru, yn cael y cyfrifoldeb i arolygu'r Cam Sylfaen er mwyn sicrhau cysondeb a 

dilyniant ar draws y sectorau. 

1 . 2 .4 Addysg Gynradd 

Mae addysg gynradd 'Gymraeg wedi cynyddu' (Estyn 2005: 70) a thrwy lwyddiant 

Mudiad Ysgolion Meithrin daeth galw cynyddol am ysgolion cynradd cyfrwng 

Cymraeg ac mae'r ystadegau canlynol yn dangos niferoedd: 
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Tabl 2 - Disgyblion mewn ysgolion cynradd a gynhelir 
(gan gynnwys disgyblion mewn meithrinfeydd) 

Ion 1992 Ion 1996 Ion 2001 Ion 2004 
Mewn dosbarthiadau lie 43,984 50,327 51,087 
mai'r Gymraeg yw prif 
neu unig gyfrwng y dysgu 16.0% 17.2% 17.9% 28.2% 

(o gyfanswm 
y disgyblion) 

Mewn dosbarthiadau lie 10,552 10,906 6,860 
defnyddir y Gymraeg ar 
qyfer rhan o'r cwricwlwm 3.8% 3.7% 2.4% 3.7% 
Mewn dosbarthiadau lie 165,019 209,103 223,328 
dysgir y Gymraeg fel ail 
iaith 60.2% 71 .6% 78.1 % 68.1% 
Heb fod yn dysgu unrhyw 54,761 21870 4,511 0% 
Gymraeg 

20% 7.5% 1.6% 
Holl ddisqyblion 274,286 292,206 285,786 

(Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 2002a: 126, 2006a:16) 

Rhennir yr addysg statudol bresennol i bedwar Cyfnod Allweddol: 5-7; 8-1 O; 11-

14 a 15-16 oed. Diffinnir safle 'r Gymraeg fel a ganlyn: 

Mewn ysgolion Cymraeg, mae'r Gymraeg yn bwnc craidd , ochr yn ochr a 
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, ac mae pob disgybl sydd rhwng 5 
ac 16 oed yn cael gwersi yn y Gymraeg. Mewn ysgolion nad ydynt yn 
ysgolion Cymraeg, dysgir y Gymraeg fel pwnc sylfaen hyd at 16 oed. 
(LICC 2002a: 79): 

ac yn 61 leithoedd Sy'n Cyfrif: 

Mae gofyn yn barod i bob plentyn ddysgu ail iaith o oedran cynnar ymlaen. 
Mae dysgu'r Gymraeg a'r Saesneg yn orfodol ym mhob ysgol gynradd a 
gynhelir - gyda'r Gymraeg yn cael ei hastudio fel iaith gyntaf mewn 
ysgolion Cymraeg, ac fel ail iaith mewn ysgolion eraill. Mae hyn yn rhoi i 
ni'r sail gadarnaf yn y DU i roi dechrau da i'n plant o ran cymhwysedd 
ieithyddol. ... (LICC 2002b: 7-9) 

Mae rhai AALI yn categoreiddio ysgolion yn wahanol, a gwelir ysgolion dwyieithog, 

ysgolion Cymraeg traddodiadol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ogystal a Chategori 

A, AB ac ati. 'Ar hyn o bryd mae disgyblion yn derbyn eu haddysg, yn gyfan gwbl neu 

yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, neu yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg, neu yn 

gyfan gwbl trwy gyfrwng y Saesneg, gyda'r iaith Gymraeg yn cael ei dysgu fel pwnc' 

(LICC 2002a: 79). 0 fewn y sefydliadau er hynny mae rhaniadau. Gall addysg 
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cyfrwng Cymraeg gael ei ddarparu i bob disgybl o fewn sefydliad ond gall gael ei 

ffrydio, gyda gwahanol grwpiau ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg cyfrwng 

Saesneg yn cael eu dysgu ochr yn ochr. 

Cymharer hyn gyda'r system sydd yn bodoli yng Ngwlad y Basg lie nad oedd 

hawl gan y brodorion i ddefnyddio'r iaith Fasgeg yn ystod teyrnasiad Franco (1939-

1975). Yn 1979 derbyniwyd yr iaith mewn cyfraith er i'r modelau addysg gael eu 

llunio yn 1978. Mae'r modelau yn ddibynnol ar gyfraith ranbarthol ac ar ddewis rhieni, 

nid ydynt felly yn orfodol. 

Model A 
Model D 
Model B 

Model X* 

(Errasti 2005) 

Sbaeneg fel cyfrwng , Basgeg fel pwnc. 
Basgeg fel cyfrwng, Sbaeneg fel pwnc. 
Sbaeneg a Basgeg fel cyfrwng a phwnc (hanner a 
hanner 
Sbaeneg fel cyfrwng - dim presenoldeb o'r Fasgeg. 
* Ddim yn fodel swyddogol - presenoldeb ymylol iawn. 

Mae defnydd o fodelau B a D wedi cynyddu ers 1978. Model D yw'r unig un sy'n 

sicrhau gwybodaeth o'r Sbaeneg a'r Fasgeg i'r un lefel. Mae dealltwriaeth dysgwyr 

Sbaeneg eu hiaith yn uchel yn y llafar ac yn ysgrifenedig ond nid yw eu gallu 

cynhyrchiol gyfuwch. Model D yw'r unig un sy'n sicrhau dwyieithrwydd gweithredol. 

Yn y model hwn mae'r amgylchedd ieithyddol yn effeithio'n gadarnhaol a'r ddefnydd 

o iaith. Os yw'r Fasgeg yn feunyddiol glywadwy yna me'r defnydd ohoni yn cynyddu. 

Mae agweddau a chymhelliant dysgwyr hefyd yn gwahaniaethu yn 61 yr 

amgylchedd ieithyddol. Yn 61 Errasti (2005) mae 46.73% o ddysgwyr yn dewis model 

D, 23.71 % Model Ba 28.7% yn dewis Model A. Nid yw Model Ayn sicrhau gallu yn y 

Fasgeg. 0 ganlyniad i lwyddiant y modelau mae twf sylweddol mewn gwybodaeth o'r 

Fasgeg. (Mercator Education 2000; Errasti 2005) 
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Yn Fryslan, yr lseldiroedd, gyda phoblogaeth o dros 600,000 (o'i gymharu a 

bron 16 miliwn yn yr lseldiroedd), meithrinnir defnydd o'r iaith yn y cartref. Rhennir y 

sector addysg tel a ganlyn: 

Cynradd - 4-12 

Uwchradd - ers 1991 
Addysg uwch 

(Mercator Education 2001 ) 

Gorfodol tel pwnc; ychydig o ddetnydd tel 
cytrwng 
Gorfodol tel pwnc am 3 blynedd. 
Mewn arholiadau llafar, ond ychydig tel pwnc na 
chytrwng 

Canmolir athrawon a'u paratoadau ar gyter meithrin sgiliau ieithyddol plant 

mewn ysgolion lie mae'r Gymraeg yn brit iaith. (Estyn 2003: 76) Datblygir sgiliau 

Cymraeg a Saesneg mewn gwahanol bynciau. Gan fod niter o blant sy'n mynychu 

ysgolion cynradd cytrwng Cymraeg, neu lie mae'r Gymraeg yn brit iaith, yn dewis 

mynd i ysgolion uwchradd lie mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu tel pwnc yn unig, nid 

yw niter o'r ysgolion cynradd cytrwng Cymraeg yn cyflwyno geirfa gwyddoniaeth a 

mathemateg Cymraeg i'r disgyblion ym mlynyddoedd 6 a 7: 

Mewn rhannau o Gymru, mae niteroedd uchel o ddisgyblion a ddysgodd y 
Gymraeg mewn ysgolion cynradd yn newid i gael eu haddysgu yn 
Saesneg pan maen nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd. Mae hyn yn digwydd 
yn aml hyd yn oed pan yw eu gallu i ddetnyddio'r Gymraeg yn ei gwneud 
hi'n bosibl iddyn nhw ddetnyddio'r iaith ar gyter eu hastudiaethau yn yr 
ysgol uwchradd. Mae llawer o'r disgyblion yma hetyd yn newid i ddysgu 
Cymraeg tel ail iaith yn yr ysgol uwchradd, er eu bod yn gallu siarad ac 
ysgritennu Cymraeg yn ddigon da i allu parhau i astudio Cymraeg tel iaith 
gyntat. (Estyn: 2003: 76) 

Mae adroddiadau diweddarat (Estyn 2005, 2007) yn parhau i weld disgyblion yn 

cetnu ar y Gymraeg tel iaith gyntat wrth symud i'r ysgol uwchradd. Mae lie i otni nad 

yw'r profiad dwyieithog yn sicrhau dilyniant o'r meithrin i'r uwchradd, a dengys 

ffigurau BylG (1999b) y gostyngiad mewn niteroedd wrth esgyn drwy'r sectorau. 

Gwelwyd 'gwanhad ledled Cymru yn y detnydd a wneir o'r Gymraeg mewn addysg 

uwchradd o'i chymharu ag addysg gynradd ... Ar hyn o bryd nid yw'r mwyafrit sy'n 
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dilyn llawer o'u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol gynradd yn parhau i 

wneud hyny yn yr ysgol uwchradd'. (Hallam a Gruffudd 1999: 33, 42) 

Mae S Williams (1997) yn trafod cwestiwn pwysig yn ei astudiaeth o ddulliau 

dysgu iaith a/neu gaffael iaith yn yr ysgol gynradd. Gofynna a oes modd dysgu iaith a 

chaffael iaith yn yr ysgol gynradd drwy weithgareddau iaith yn ogystal a thrwy 

weithgareddau cyfrwng iaith. Mae'n trafod y posibilrwydd nad yw'r dysgu trwy 

gyfrwng y ddwy iaith , y Gymraeg a'r Saesneg yn gyson gyfwerth. Teimlai bod 

athrawon yn ansicr o'r cyflwr angenrheidiol ar gyfer caffael iaith yn effeithiol o'i 

gymharu a dysgu iaith. Roedd nifer o'r athrawon yn teimlo bod y dysgwyr yn y 

dosbarth eisiau bod mewn sefyllfa o ddysgu ymwybodol er mwyn bod yn hyderus eu 

bod yn datblygu'n ieithyddol. Roedd yr athrawon yn bwrpasol yn gwahanu iaith a 

chynnwys gan eu bod yn gweld hynny yn angenrheidiol ar gyfer hyrwyddo datblygiad 

iaith . Mae'n ofni hefyd bod ' .. . the use of both languages ... led to tensions in 

attempting to integrate langauge and content teaching' a dywed ymhellach ' .. . the 

parity of langauge use in objective terms is probably unattainable'. (Williams 1997: 3, 

8) Mae'n derbyn bod angen cynllunio gofalus a chymhleth i sicrhau caffael iaith o 

fewn maes pwnc a'i bod yn haws dysgu iaith fel pwnc ar wahan ond nid yw hynny yn 

arwain at ddwyieithrwydd cyflawn, na gallu cyfathrebol yn y Gymraeg. 

Ensuring the integration of teaching content and language in both 
languages required a sophisticated and detailed level of planning, which 
schools attempted to achieve but were often unable to deliver in the 
classroom. (Williams 1997: 11) 

Mae Baker yn honni na ellir gwahanu gallu unigolyn mewn iaith gyda cynnwys y 

defnydd ohoni a disgwylir gweld perthnasedd hynny yn yr astudiaeth hon. 

In discussing an individual's language competence, it has become evident 
that language cannot be divorced from context. Language is not produced 
in a vacuum; it is enacted in changing dramas . .. . The social environment 
where the two languages function is crucial to understanding bilingual 
usage. (Baker 2002: 13) 
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Mae'n amlwg bod yn rhaid ystyried sgiliau iaith mewn perthnasedd a defnydd o iaith, 

ac o fewn addysg mae'n rhaid i'r gallu hwnnw ddatblygu wrth i'r addysg gael ei 

chyflwyno a'i hehangu. Rhaid gwneud defnydd addas o iaith mewn perthynas a 

phwnc, a gall hynny effeithio ar ddulliau cyflwyno traddodiadol. Gall effeithio hefyd ar 

ddefnydd iaith a dewis iaith y dysgwyr yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Mae newid iaith yn 

fympwyol mewn dosbarth yn ychwanegu at ddiffygion tybiedig a'r diffyg cydbwysedd 

ieithyddol. 

Another factor which can undermine attempts of curriculum planners to 
acheive compatibility is the fact that teachers regularly switch languages in 
an ad hoc manner. (Williams 1997:9) 

Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd mewn AB yn ogystal lie mae tiwtoriaid sy'n 

defnyddio'r Gymraeg yn ad hoc yn y dosbarth yn teimlo eu bod yn ymateb yn 

gadarnhaol i anghenion ieithyddol y dysgwyr. Rhagwelir hefyd yr her enfawr i 

ddatblygu iaith y dysgwyr mewn AB trwy ddefnyddio iaith fel cyfrwng yn unig. 

(Pennod 7) 

1.2.5 Addysg Uwchradd 

Mae amrywiaeth o raglenni dwyieithog yn cael eu cyflwyno yn y sector statudol ac 

mae ysgolion uwchradd dwyieithog wedi llwyddo mewn ardaloedd sy'n draddodiadol 

yn ddi-Gymraeg, 'ond mae'r duedd tuag at lai o Gymraeg a mwy o Saesneg ar bob 

achlysur wrth symud o'r Cynradd i'r Uwchradd' (Hallam a Gruffudd 1999: 46). Y 

ffactor pwysig yw bod pob disgybl 16 oed sy'n gadael addysg statudol naill ai wedi 

bod yn dysgu Cymraeg fel ail iaith neu yn dilyn y Gymraeg fel pwnc a/neu yn derbyn 

addysg gyfrwng Cymraeg am un mlynedd ar ddeg. Ers y flwyddyn 2001 mae 

disgyblion a ddechreuodd yn yr ysgol yn 5 oed wedi bod yn dysgu'r Gymraeg am un 

mlynedd ar ddeg (BylG 1999b: 10). Mae'r cwestiwn parthed safon cyrhaeddiad eto 

i'w ateb, ond rhaid dweud mai lleiafrif bychan o bobl ifanc sy'n ymgymryd a chyrsiau 
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6I-orfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Canfu Heath (2001: 12) yn ei hymchwil 

Language, Culture and Markets in Further Education wrth drafod y cymhlethdodau 

sy'n ymwneud a chefndir ieithyddol dysgwyr, cefndir ieithyddol addysg statudol a'r 

defnydd o iaith yn y sector 6I-orfodol, fod tystiolaeth gadarn mai ysgolion a cholegau 

sydd yn ffurfio dewisiadau 61-16 ac yn aml nad oes gan fyfyrwyr gyfle i ddewis 

cyfrwng iaith eu haddysg. 

Mae 53 o ysgolion uwchradd "Cymraeg" yng Nghymru. Diffiniad LICC (2002a) o 

ysgol Gymraeg yw ysgol lie mae mwy na chwe phwnc yn cael eu hastudio drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Deil disgyblion Cymraeg iaith gyntaf i astudio mathemateg a 

gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Saesneg mewn rhai ysgolion, er body cyfleon i ddewis 

hynny yn prinhau. (Estyn 2005) Mewn ysgolion nad ydynt wedi eu categoreiddio yn 

ysgolion cyfrwng Cymraeg caniateir i hyd at bum pwnc gael eu hastudio drwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

Ni chesglir gwybodaeth ynghylch nifer y dosbarthiadau a ddysgir trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Felly, nid yw'n hawdd asesu i ba raddau y mae 
cyfanswm yr addysg a ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector 
uwchradd wedi cynyddu. Serch hynny, gall y tabl canlynol fod o 
ddiddordeb: (LICC 2002a: 126-127) 

Tabl 3 - Disgyblion sy'n dysgu Cymraeg ym Mlynyddoedd 7 i 11 mewn ysgolion 
uwchradd 

Ion 1992 Ion 1996 Ion 2001 

Yn dysgu Cymraeg fel 19,416 21,845 26,135 
iaith gyntaf 

11.7% 12.4% 14.0% 
Yn dysgu Cymraeg fel 87,545 111 ,647 157,300 
ail iaith 

52.6% 63.2% 84.5% 
Heb fod yn dysgu 59,429 43,132 2,646 
unrhyw Gymraeg 

35.7% 24.4% 1.4% 
Holl ddisgyblion 166,390 176,624 186,081 
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Yn 2003 roedd 53 ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru gyda 39,458 o 

ddisgyblion ac yn 2004 54 ysgol gyda 40,169 disgybl. (LICC 2006: 17). Er hynny 

gofidia Jones (2005) nid am yr ysgolion dwyieithog a sefydlwyd drwy ymgyrchu ac 

'ymlafnio gan Gymry Cymraeg', ond am bod y cyfle wedi ei esgeuluso a'i golli i 'wella 

a chreu cyfleoedd i gryfhau dwyieithrwydd yn ein hysgolion di-Gymraeg'. (Jones 

2005: 16) Mae Williams (2002) yn awgrymu ein bod yn rhy barod i ganmol 'llwyddiant 

yr ysgolion dwyieithog a'r gyfundrefn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg, gan 

fodloni ar y ffaith mai dim ond un o'r 53 ysgol sy'n rhoi'r Gymraeg o'r newydd i 

ddosbarth cyfan o ddisgbylion rhwng 11 a 16 oed .. . y duedd yw bodloni ar sefyllfa lie 

mae'r 172 ysgol uwchradd arall yng Nghymru yn golchi'u dwylo'n Ian a defnyddio'r 

Gymraeg yn gyfrwng, gan ei chyflwyno fel ail iaith (neu fel iaith fodern yn unig)'. 

(Williams 2002: Cyflwyniad) Ymgymerodd Williams (2002) ag astudiaeth a 

... oedd yn edrych ar arferion addysgu llwyddiannus gyda dosbarth 
dysgwyr mewn ardal Seisnig [gan] geisio datrys y gyfrinach sydd yn troi'r 
disgyblion o fod bron yn uniaith Saesneg i fod yn rhugl ddwyieithog erbyn 
blwyddyn 11 . 

Cafwyd cryn lwyddiant yn ystod yr astudiaeth gyda phob addysgwr yn cefnogi'r iaith 

darged (y Gymraeg), ond gan mai ar yr iaith gyfathrebol roedd y pwyslais mwyaf 

roedd hynny yn 'golygu nad yw'r iaith gan y disgyblion i gyfathrebu'n naturiol rwydd 

trwy'r Gymraeg y tu al Ian i furiau 'r ysgol. .. . yn peidio a siarad yr iaith ... hyd yn oed 

pan ddaw'r cyfle ... Tristwch hynny ... y gallai holl ymdrech , dawn ac ymroddiad yr 

athrawon fynd yn ofer.' (Williams 2002: 42) Bydd yr un consyrn yn cael ei amlygu 

wrth drafod y posibiliadau o ehangu defnydd o'r Gymraeg mewn addysg mewn un sir 

benodol o gofio nad oes modd datblygu'r defnydd o'r Gymraeg mewn niter o 

sefydliadau. (Pennod 5) 

Rhagwelir newidiadau yn y ddarpariaeth addysg uwchradd pan wireddir y 

cynlluniau a gyflwynwyd yn Y Wlad Sy'n Oysgu (LICC 2002c). Y bwriad yw sicrhau 
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bod pobl itanc pedair ar ddeg oed yn cael y cytle i astudio cwricwlwm ehangach na'r 

hyn sydd ar gael o tewn ysgolion er mwyn dyrchatu eu dyheadau a'u disgwyliadau, 

'hyd nes erbyn 2015: 

bydd 95 y cant o'r bobl itanc yn barod ar gyter cyflogaeth sgiliau-uchel neu 
wedi cymhwyso ar gyter addysg uwch. (LICC 2002c: 8). 

Bydd y newidiadau arfaethedig yn cael eu hystyried ymhellach wrth drafod datblygiad 

proffesiynol parhaus, anghenion staff a modelau addysgu dwyieithog. (Penodau 6, 7) 

Bydd sialensiau diddorol yn wynebu'r Agenda 14 - 19 wrth i ysgolion a setydliadau 

megis Colegau AB gydweithio i gyflawni dyheadau'r Cynulliad ac i gyrraedd y 

targedau penodedig . Mae Jones yn ei astudiaeth o addysg uwchradd ddwyieithog 

yn nodi y gall addysg: 

... chwarae r6I dyngedtennol mewn cynnal Cymreictod y rhai sy'n medru'r 
Gymraeg (ac mae niter o'r rheini'n ddigon simsan eu gafael arni) ac mewn 
Cymreigio'r rhai na tedrant yr iaith. Gall hybu twf y Gymraeg, gall ledu ei 
gorwelion a chrythau ei diwylliant. (T G Jones 1997: 22) 

Y cymal mewn cromtachau uchod yw'r her ar bob achlysur ac ar bob letel ac er y 

nadir hon tel 'r6I dyngedtennol ' i addysg, ac telly i'r addysgwyr, ni all hynny yn unig 

sicrhau goroesedd y Gymraeg. Mae diogelu a hyrwyddo'r Gymraeg drwy'r system 

addysg yn rhan o agenda BylG ac maent yn 'gosod y Gymraeg yn gadarn yng 

nghanol y broses ddysgu ... datblygu arferiad da .. . i ddisgyblion i ddatblygu eu 

potensial i'r eithaf' (BylG1999b: 13, 14). Mae Williams (1988) yn cytuno bod 'addysg 

... yn agwedd hanfodol ar yr adtywiad cyfoes yn hanes y Gymraeg' and yn teimlo yn 

ogystal bod 'perygl gwirioneddol ein bod drwy ganolbwyntio'n gyfangwbl ar eltennau 

cymhleth addysg ddwyieithog, mewn perygl o esgeuluso'r cyd-destun cymdeithasol y 

mae'r addysg honno yn ei wasanaethu'. (Williams 1988: 8) 

Gwelir mewn gwahanol adrannau o'r ymchwil presennol her i sicrhau 

hyblygrwydd er mwyn darparu cyfleon i ddetnddio'r Gymraeg. Mae T G Jones (1997) 

32 



yn ei astudaieth o addysg ddwyieithog yn nodi rhai o'r datblygiadau yng nghanolbarth 

Ceredigion yn yr wythdegau . Er enghraifft cydweithio rhwng 'Dyfed, Gwynedd a 

Phowys ... [i] gyflwyno hunanastudiaeth gynaledig, a ddaeth i'w chydnabod yn 

hwyrach fel addysg hyblyg h.y. addysg a gyflwynir o fan arall ymhell i ffwrdd, fel arfer 

trwy loeren a chyfrifiadur a modem'. (T G Jones 1997: 60). 

Yn ei ymchwil ar argaeledd addysg Gymraeg mewn sefydliadau Addysg Uwch 

mae Williams (2003) yn trafod tueddiadau a dyheadau disgyblion blynyddoedd 12 a 

13 yn y sector cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ac yn gwneud argymhelliad o'i 

gasgliadau: 

Gan fad 'dilyniant naturiol' yn ddylanwad cryf ar ddewis cyfrwng y 
disgyblion wrth iddynt drosglwyddo i addysg uwch, ac er mwyn cynnig 
cyfle cyfartal i'r hall ddarpar fyfyrwyr, dylai pob ysgol uwchradd Gymraeg 
a'r colegau addysg bellach / trydyddol hynny sy'n gwasanaethu'r 
cymunedau Cymraeg eu hiaith, gynnig pob cwrs Safon Uwch trwy gyfrwng 
y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Dylai'r un peth fad yn wir lie mae'r ysgolion 
a'r colegau addysg bellach / trydyddol perthnasol yn cynnig llwybr 
galwedigaethol neu'r Fagloriaeth Gymraeg yn ddewis ar gyfer mynediad i 
addysg uwch. (Williams, 2003: 38) 

Yn ogystal cred y dylai sefydliadau addysg uwch a'r ysgolion uwchradd edrych ar 'eu 

r6I o safbwynt dilyniant cyrsiau cyfrwng Cymraeg' (Williams 2003: 42) gan ystyried 

'marchnata' gwerth. Wrth drafod dilyniant mae Heath yn cynnwys staffio ac 

agweddau staff tuag at y cyfrwng: 

Staffing was one reason , the characteristics of a particular subject 
provided another for determining the medium of instruction ... 'students' 
reported how their choices were restricted because of the language and 
medium of delivery ... complexity of bilingual provision ... student and staff 
bilingual competence ... Welsh-medium students not always given the 
opportunity due to staff shortages ... internal determinants ... financial , 
material , staff .... [and] staff attitude. (Heath 2001: 305) 

Mae'n bwysig cofio na all y system addysg sicrhau goroesiad y Gymraeg er mai hi 

... yw'r asiant unigol pwysicaf ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg. Fodd bynnag, 
dylai ein consyrn am yr addysg honno beri i ni edrych y tu hwnt i faes y 
cwricwlwm a'r ystafell ddosbarth a chanolbwyntio ar y ffyrdd mwyaf 
effeithiol o addysgu a'n galluoga ni i wneud y defnydd llawnaf posibl o'r 
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Gymraeg ym mhob agwedd ar y bywyd cyfoes, a hyrwyddo creu 
cymdeithas ddwyieithog ffrwythiannol. (Williams 1988) 

Ond mae'n cyfaddef fod: 

. . . the Welsh medium school system has done more than any other 
agency to reproduce the language and introduce it, and its related culture, 
to hitherto non-Welsh speaking families. (Williams 2000: 25) 

er bod Gruffudd (2000: 176) yn gweld deuoliaeth rhwng llwyddiant ysgolion cyfrwng 

Cymraeg a'r defnydd o iaith yn gyffredinol. 

1.2.6 Addysg Bellach (AB) 

'Mewn sawl ffordd, y sector 61-16 yw'r un sy'n cynnig yr her fwyaf i'r ddarpariaeth 

cyfrwng Cyrmaeg a dwyieithog' (Redknap 2006: 16) ac ar y cyfan prin yw'r 

ddarpariaeth ar 61 16 drwy gyfrwng y Gymraeg, ar wahan i ysgolion , ac yn yr 

ardaloedd Cymraeg mae'r ddarpariaeth fwyaf. (Jones 1999) Mae'r pwyslais ar y 

Gymraeg yn y gweithle yn cynyddu ymwybyddiaeth pobl o werth darpariaeth 

ddwyieithog ac mae'n annog cynyddu'r ddarpariaeth. 

'Colegau addysg bellach sy'n paratoi myfyrwyr yn bennaf ar gyfer byd 
diwydiant a busnes, gan gynnig amrywiaeth eang o addysg a hyfforddiant 
ar bob lefel. ... Mae darparu cyrsiau galwedigaethol Cymraeg yn raddol yn 
cynyddu gyda'r pwysau cyson ar gyrff arholi i ddilysu asesiadau ... Yr oedd 
derbyn y Gymraeg gan gyrff arholi tel cyfrwng dilys ar gyfer yr elfen 
gyfathrebol yn y cyrsiau yn gam pwysig ymlaen' (Jones 1999:22) 

Mae yna wahanol fathau o ddarpariaeth ar 61 16 ar gael yng Nghymru. (BylG 1999b: 

21) Mae Colegau AB yn cyflwyno amrywiaeth o raglenni addysg 61-16, gan gynnwys 

hyfforddiant galwedigaethol a chyrsiau addysg uwch. Mae cyflawniad cyfrwng 

Cymraeg yn dynodi tua 2% o'r cyfanswm. Gwelir hyn yn fwyaf arbennig mewn 

meysydd megis Busnes a Gweinyddiaeth ac lechyd a Gofal ond mae pynciau 

galwedigaethol eraill megis Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Amaethyddiaeth , 

Peirianneg ac Adeiladu yn datblygu rhaglenni cyfrwng Cymraeg erbyn hyn. 
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Mae 25 sefydliad Addysg Bellach yng Nghymru yn darparu 'o leiaf 70% o'r 
addysg 61-16 ac yn cyflwyno bran 80% o'r hall hyfforddiant 61-16'. (Fforwm 
2003) 

Ni fu traddodiad o addysgu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog 

mewn AB ac araf o hyd yw'r datblygiad gyda cholegau yn canolbwyntio ar un neu 

ddau o feysydd yn unig, yn bennaf mewn meysydd megis busnes, ysgrifenyddol, 

gweinyddol ac iechyd a gofal. Ar 61 yr ymgorfforiad o ganlyniad i Ddeddf Addysg 

1992 ad-drefnwyd AB a daeth y colegau yn annibynnol oddi wrth yr AALI , 'daeth yr 

ariannu yn ddibynnol ar nifer y myfyrwyr a fyddai 'n cofrestru ar gyrsiau dwyieithog, ac 

yn bwysicach ar y niferoedd a gai eu hasesu'n derfynol drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cai'r ddarpariaeth Gymraeg ei hariannu gyda phwysoli o 0.3% uwchlaw'r fformiwla 

sylfaenol.' (BylG 1999b: 12) Er hynny ni chafwyd cynnydd amlwg yn y nifer a 

dderbyniai eu haddysgu neu eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Er bod Reynolds 

(1999) wedi trafod y maes yn nhermau cyffredinol , canolbwyntir ar y sector hwn yn 

fanylach yn nhermau anghenion dysgu ac addysgu dwyieithog ac adnoddau dynol. 

(Penodau 5-7). Yn 61 LICC (2002a: 93) 'nid yw addysg 61-16 yng Nghymru yn llwyddo 

i ddarparu parhad ieithyddol i ddisgyblion sy'n derbyn addysg uwchradd cyfrwng 

Cymraeg a dwyieithog', ond darganfu Reynolds (1999) mewn astudiaeth o un coleg 

nad oedd myfyrwyr bob amser yn barod i ddilyn eu cwrs yn ddwyieithog pan oedd 

hynny yn bosib. Er y deil Estyn i ddatgan ei bod yn 'rhy anodd i lawer o ddisgyblion 

gael darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog wedi iddyn nhw gyrraedd 16 oed' 

(Estyn 2005: 71) yn aml roedd myfyrwyr wedi newid iaith eu haddysg yn ystod eu 

blynyddoedd yn yr ysgol, hyd yn oed mewn ysgolion dwyieithog, ac felly wedi cefnu 

ar y Gymraeg cyn iddynt gyrraedd AB. Nid oeddent yn teimlo bod eu Cymraeg yn 

ddigon da (ac roedd hynny yn wir am staff hefyd) , a thybient, yn gam neu yn 

gymwys, bod yr adnoddau yn brin. Mae'r diffyg hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn 
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rhwystr rhag gwella'r setyllta ddysgu cytrwng Cymraeg ar 61 16 ac mae prinder 

prosiectau i godi hyder athrawon i weithio yn y Gymraeg. (Estyn 2005). Parhau wna 

gofidiau Estyn (2007) bod 'prinder staff sy'n gallu gweithio yn y setydliadau' [AB] tra 

ar yr un pryd yn nodi bod 'rhaid cofio bod llawer o'r rhain [y staff] heb gael eu 

haddysgu trwy'r Gymraeg' (Estyn 2007: 73). Yr awgrym yw bod dylanwad iaith 

addysg addysgwyr yn effeithio ar eu detnydd o iaith yn y dosbarth. 

Cantu Heath (2001: 473) fod disgyblion ysgol yn ystyried iaith a diwylliant 

setydliad yn bwysig wrth ddewis eu pynciau. Gan rhai mytyrwyr, cytrwng iaith oedd y 

prit ffactor wrth ddewis maes astudiaeth, ac roedd yn un o'r ffactorau gan tytyrwyr 

eraill. Roedd mytyrwyr yn dewis y cytrwng mwyat naturiol iddynt hwy, yn arferol eu 

hiaith gyntat, ac roedd disgyblion ail-iaith o ysgolion cytrwng Cymraeg yn ei chael yn 

haws i astudio drwy gytrwng y Saesneg, pan oedd dewis. Roedd niter wedi astudio 

eu pynciau drwy'r Saesneg cyn un ar bymtheg, telly dilyniant naturiol iddynt hwy 

oedd dewis Saesneg tel cytrwng eu haddysg. Cantu Heath yn ogystal (2001 : 474) 

fod canran uwch o ddisgyblion ail iaith nag iaith gyntat yn astudio drwy gytrwng y 

Saesneg ar 61 un ar bymtheg a bod dewis cytrwng Cymraeg yn gymaint rhan o 

hunaniaeth, disgwyliadau a chymdeithaseg ag o naturioldeb a rhwyddineb. Roedd 

cymaint o ddisgyblion Cymraeg iaith gyntat yn astudio'n ddwyieithog ag a oedd yn 

astudio trwy gytrwng y Gymraeg yn y sampl a rhai hyd yn oed yn dilyn pynciau'n 

gyfan gwbl drwy gytrwng y Saesneg. (Heath , 2001) Roedd rhai mytyrwyr ail iaith 

hetyd yn dilyn eu pynciau'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly nid oedd y 

cantyddiadau yn rheolaidd, yn syml nae yn ddisgwyliadwy. Gobeithir cynnig 

awgrymiadau ar ffyrdd i ymestyn y cytrwng iaith yn nes ymlaen yn yr ymchwil. 

(Penodau 6, 7) 
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Mae LICC (2002a) yn cynllunio i sicrhau dilyniant mewn addysg Gymraeg i 

bob dysgwr. Dywedant 'Ar 61 buddsoddi'n drwm mewn addysg Gymraeg a chyfrwng 

Cymraeg fel rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol , mae'n hanfodol fod darpariaeth ar 

gael i fyfyrwyr wrth iddynt drosglwyddo i'r sector 61-16'. (LICC 2002a: 93) Ond gwelir 

nad yw'r achos mor syml a hynny. Er bod Estyn (2005) yn ei gweld hi yn rhy anodd i 

ddisgyblion cyfrwng Cymraeg ddarganfod cyrsiau dwyieithog sy'n addas iddynt hwy 

ac yn fwyaf arbennig cyrsiau sydd yn gysylltiedig a Chymru nid ydynt bob amser yn 

dewis eu hastudio pan mae hynny'n bosib. 

Dengys ffigurau fod sefyllfa cyrsiau Cymraeg mewn Addysg Bellach yn dal yn 

egwan (Atodiad 2), ac er bod y nifer o fyfyrwyr sy'n cael eu hasesu drwy gyfrwng y 

Gymraeg wedi codi, mae'r ganran yn 2001 yn dal yn fechan iawn. 

Mae Estyn yn cytuno: 

Mewn addysg bellach a hyfforddiant yn y gwaith, mae'r cynnydd yn dal yn 
araf o ran ymestyn maint y ddarpariaeth Gymraeg neu ddwyieithog. Mae 
hyn yn wir er gwaethaf cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr sydd wedi cael 
eu haddysg uwchradd yn Gymraeg. Mewn addysg bellach, mae llai na 2% 
o fyfyrwyr yn cael asesu'u gwaith yn Gymraeg. Mewn ardaloedd 
traddodiadol Gymraeg, mae rhai sefydliadau addysg bellach yn darparu 
dewis da o gyrsiau yn Gymraeg, neu'n addysgu'n ddwyieithog, gan 
ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg yn yr un wers. Fodd bynnag, dyw 
addysgu dwyieithog ddim yn nodwedd mor gyffredin ag y gallai fod yn yr 
ardaloedd yma. (Estyn 2003: 77) 

1.2. 7 Addysg Uwch (AU) 

Mae'n ofynnol i Golegau AB a sefydliadau Addysg Uwch (AU) yng Nghymru i gytuno 

Cynllun laith Gymraeg gyda BylG sydd yn cynnwys targedau i ddatblygu ac ehangu 

addysg Gymraeg / ddwyieithog. Er hynny cynnydd bychan a welwyd mewn 

asesiadau Cymraeg yn y cyfnod diweddar. (Estyn, 2005). Mae datblygu cynlluniau o'r 

fath wedi rhoi cryn sialens i'r sefydliadau ac maent yn dangos fod yr ystod o 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a/neu ddwyieithog yn amrywiol iawn. 
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Yr iaith a'r diwylliant Cymraeg a Chymreig sy'n gwneud Cymru yn wahanol 
i wledydd eraill y Deyrnas Gyfun. Mae sicrhau darpariaeth addysg, 
ddigonol, safonol yn yr iaith Gymraeg yn ddyletswydd ac yn her (neu'n 
faich) statudol ar sefydliadau Addysg Uwch Cymru ac nid yw'n gyfrinach 
bod sefyllfa Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg, er gwaethaf ymdrechion 
ambell sefydliad a llu o unigolion ymroddgar, yn methu. (Young, 2005: 5) 

Mae'r ddarpariaeth Gymraeg mewn AU wedi tueddu i ddatblygu mewn rhai 

sefydliadau o ganlyniad i ymrwymiad o'u mewn i ehangu defnyddio'r Gymraeg ar bob 

lefel mewn addysg. (Jones 1999: 23) Cytuna Young (2005): 

Dibynna llawer gormod o'r ddarpariaeth [cyfrwng Cymraeg] (ac mae'n 
anodd dros ben meintioli hyn) yn llwyr ar ewyllys da saff sy'n dysgu drwy'r 
Gymraeg ar draul eu gyrfaoedd, ar draul eu gwaith ymchwil a hwythau'n 
cael eu hystyried yn fwrn ac yn gost ar eu hadrannau. (Young 2005: 11) 

Mae diffinio beth yn union yw addysg ddwyieithog ar y lefel hon wedi bod yn 

bwnc trafod pellach, fel yr eglura Lindholm-Leary yng nghyd-destun diffinio addysg 

ddwyieithog yn yr Unol Daleithiau: 

... [the] variety of programs that call themselves bilingual seems limitless, 
including programmes in which the primary language is used for 1 % of the 
day as well as those in which it is used for the entire instructional day. 
Bilingual education is also used to refer both to classrooms in which 
teaching is carried out by a certified bilingual teacher in that language and 
also to classrooms in which a volunteer with no professional training 
provides the student(s) with instruction or translation. (Lindholm-Leary 
2001: 3) 

Dyna'r profiad yng Nghymru hefyd. Yn ychwanegol mae diffyg arall sydd eto yn cael 

ei werthfawrogi: 

.. . problem of using the term bilingual education so loosely does not result 
in any lack of understanding among bilingual educators, but rather is 
because definitions have not been carefully used in implementation. Thus 
there is no operational definition that is stringently used to clarify whether 
or not a classroom is following a bilingual education model. (Lindholm
Leary 2001 :3) 

Cyflwynir rhaglenni dwyieithog drwy fethodolegau gwahanol a hynny yn 

llwyddiannus. Mae dewis iaith y ddarpariaeth yn aml yn ddibynnol ar amrywiaeth o 

ffactorau a bu'n rhaid wrth bragmatiaeth i ddatblygu rhaglenni astudio. Mae agwedd 
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wedi chwarae rhan allweddol yn yr ehangu yn ogystal ag ymgyrchu, anghenion 

dysgwyr, prinder adnoddau a gallu ieithyddol staff a myfyrwyr. Nid oes modd 

cyflwyno pob cwrs am amrywiaeth o resymau cadarn, ymarferol tel arfer. Er mwyn 

ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i bynciau lie nad yw hynny yn 

bosib ar hyn o bryd yna mae'n rhaid ymateb i'r her a bod yn greadigol yn ogystal a 

chynllunio'n fanwl. Mae Williams (2003) yn argymell y dylai 'r cyrff yng Nghymru sy'n 

ymwneud ag addysg 'sicrhau dilyniant' cyfrwng Cymraeg o fewn pob maes yn yr 

ysgolion uwchradd, a 'thrwy hynny, gellir sefydlu cyrsiau a fydd yn sicrhau dilyniant 

cyfrwng Cymraeg pellach ar lefel 16+ ac addysg uwch yn y meysydd hynny'. 

(Williams 2003: viii) Mae'n argymell ymhellach y 'Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

... hyrwyddo dilyniant ieithyddol mewn cyfrwng wrth drosglwyddo o TGAU i Safon 

Uwch a chyrsiau galwedigaethol. Nid yw dilyn y galw yn ddigonol yn y cyswllt hwn; 

byddai sicrhau dilyniant yn creu galw' (Williams 2003: 49). 

Dyma fydd byrdwn y bennod ar fethodoleg ddwyieithog a defnydd o iaith mewn 

gwahanol gyrsiau yn fwyaf arbennig mewn addysg bellach, ond gall yr awgrymiadau 

hefyd fod yn berthnasol i'r sectorau eraill. (Pennod 6) 

1.3 Yr laith Gymraeg 

Deil rhagfarnau , rhagdybiaethau ac agweddau yn rhan o'r agenda cynllunio 

ieithyddol er bod awgrym nad yw'r agweddau mor negyddol ag y bu. Wrth drafod 

ffigurau cyfrifiad 2001 nododd Aitchinson & Carter (2004): 

Public opinion ... steered away from the attitude which had dominated the 
language over the last century or more, where Welsh was perceived as a 
dying language best left to decay, to one of committed support, or at the 
very least tacit acceptance. (Aitchinson & Carter 2004: 33) 

0 fewn y sector addysg, yn enwedig addysg 6I-orfodol, clywir addysgwyr yn son am 

ddiffyg galw am addysg Gymraeg / ddwyieithog, neu fod y cynnig wedi ei wneud ond 

nad oedd neb wedi cymryd mantais o'r cynnig hwnnw. (Reynolds 1999). Wrth drefnu 
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cyrsiau hyfforddiant ar gyfer staff (Penodau 6, 7) ym maes addysg ddwyieithog ceir 

ymatebion cadarnhaol parthed yr hawl i ddewis cyfrwng iaith, a chefnogaeth i 

fyfyrwyr and nid yw hynny bob amser yn trosglwyddo i sicrhau argaeledd. Mae 

ffigurau Cyfrifiad 2001 (Atodiad 3) yn galonogol. 

Dywedodd dros un rhan o bump (21 y cant) o boblogaeth Cymru eu bod 
yn gallu siarad Cymraeg yng Nghyfrifiad 2001 gyda chyfrannau tebyg yn 
gallu darllen (20 y cant) ac ysgrifennu (18 y cant) Cymraeg. Cofnododd un 
ar bymtheg y cant bod ganddynt yr hall sgiliau hyn. Am y tro cyntaf, 
gofynnodd y Cyfrifiad i ymatebwyr ynglyn a deall Cymraeg; dywedodd 
bran chwarter (24 y cant) eu bod yn gallu deall yr iaith. 

Cafodd cwestiwn am siarad Cymraeg ei gynnwys ym mhob Cyfrifiad ers 
1891 , pan oedd mwy na hanner (54 y cant) o'r boblogaeth yn dweud eu 
bod yn gallu siarad Cymraeg. Ers hynny, gostyngodd y gyfran o bobl sy'n 
siarad Cymraeg yn sylweddol cyn cyrraedd isafbwynt (19 y cant) yn 1981 
a 1991 . (http://www.statistics.gov.uk/) 

Ymhellach nododd 67% o'r boblogaeth eu bod yn 'Gymry' o ran hunaniaeth ac o 

fewn sir yr arolwg, maes yr ymchwil presennol (Pennod 5) mae'r ffigwr rhwng 91 .2 a 

93.1 %. Dengys y ffigurau canlynol y gymhariaeth rhwng gallu ieithyddol poblogaeth 

awdurdod unedol y sir dan sylw a'r ffigurau ar gyfer Cymru gyfan. 
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Tabl 4 - Ystadegau Cyfrifiad 2001 

Cvmru Sir yr Arolwg 
Pob person 3 oed a throsodd 

2,805,701 167,373 
Nifer yn v grwp oedran 

1. 3-15 oed 489,771 28,170 
2. 16-64 oed 1,811,156 105,498 
3. 65 + 504,774 33,705 

Canran o bobl mewn grwp oedran sy'n meddu ar un sgil neu fwy 
yn y Gymraeq1 

1. 3-15 oed 45.88 69.03 
2. 16-64 oed 24.14 60.30 
3. 65 + 26.91 69.35 

Canran y personau 3 oed a throsodd 
Yn deall Cymraeq llafar yn unigL 4.93 10.45 
Yn siarad Cymraeg 20.76 50.30 
Yn siarad, darllen ac ysgrifennu 
Cvmraeq 16.32 38.96 

Canran o bobl yn y grwp oedran sv'n qallu siarad Cymraeg 
1. 3-15 oed 37.65 58.67 
2. 16-64 oed 16.54 45.21 
3. 65 + 19.50 59.25 

Nodiadau: 
1. Golyga 'Un sgil neu fwy yn y Gymraeg' un neu fwy o'r canlynol: deal! Cymraeg llafar; siarad Cymraeg; darllen 
Cymraeg; ysgrifennu Cymraeg. 
2. Golyga 'deal! Cymraeg llafar yn unig' bod y person yn deal! Cymraeg llafar ond nad oes ganddo/ganddi 
sgiliau eraill yn yr iaith. 

Ffynhonne!I: <http://www.statistics.qov.uk/ Hawlfraint y Goron 2004>. 

Er mor galonogol yw'r ffigurau maent yr un mor amrwd a ffigurau cyfrifiadau'r 

gorffennol a ofynnai am 'allu' yn y Gymraeg heb gwestiynau atodol a argymhellwyd 

gan Williams (1988: 8) a Aitchinson & Carter (2004) ynghylch pa mor aml y defnyddir 

y Gymraeg, ym mha gylchoedd ac ym mha gyd-destun. Er bod cyfrifiad 2001 yn 

gofyn i'r ymatebwyr am eu rhuglder wrth 'ddefnyddio'r' Gymaeg yr un yw'r amwysedd 

parthed rhuglder y defnydd hwnnw. Mae mesur rhuglder yn bwnc anodd ac mae'r 

ymateb yn ddibynnol ar unigolion. Gall rhieni , sy'n cwblhau'r ffurflenni ar ran eu plant 

er enghraifft ymateb yn gadarnhaol heb ddeall gwir ruglder cyfathrebol y plant yn yr 

iaith, yn enwedig os yw'r rhieni yn ddi-Gymraeg ac wedi dewis anfon eu plant i 
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ysgolion Cymraeg. Mae angen mesuriadau mwy uniongyrchol i fesur gallu a defnydd 

er mwyn cael darlun eglurach i'w ddehongli. Gwelir bod canran uchel o boblogaeth y 

sir dan sylw yn meddu ar sgiliau yn y Gymraeg a dylid sicrhau eu bod yn cael y cyfle i 

dderbyn eu haddysg yn ddwyieithog. 

1.3.1 Dysgu Cymraeg 

Mae gwahanol seicolegwyr yn cefnogi gwahanol batrymau o gaffael iaith gan 

wahaniaethu rhwng dysgu ail iaith a chaffael iaith. (Piaget 1970, Chomsky 1972, 

Vygotsky 1978, Skinner 2003, Krashen 2004) Dywed Baker (2000): 

Some linguists distinguish between language acquisition and 'language 
learning' of a second language, using the former to describe the informal 
development of a person's second language, and the latter to describe the 
process of formal study of a second language. Other linguists maintain 
that no clear distinction can be made between informal acquisition and 
formal learning. (Baker 2000: 176) 

Wrth drafod dulliau dysgu ac addysgu a gallu ieithyddol dysgwyr mae'r pwnc hwn yn 

cael ei wyntyllu (Penodau 6, 7) , gan foci ymwybyddiaeth pobl o'u gallu mewn iaith yn 

gysylltiedig a'u rhagdybiaethau o'r gwahaniaeth rhwng Cymraeg iaith gyntaf, dysgu 

Cymraeg fel ail iaith a chaffael iaith yn naturiol, drwy ba bynnag broses. 

Becoming bilingual often involves second language acquisition, either 
achieved formally (e.g. in the classsoom) or informally (naturally, for 
example, in the street and playground, via television and radio). (Baker 
1993: 98) 

Mae'r gwahanol brofiadau mae dysgwyr wedi eu cael wrth ddysgu a datblygu gallu 

ieithyddol yn medru dylanwadu ar eu hagweddau, yn gadarnhaol ac yn negyddol. 

Mae'r dulliau hyn yn amrywio o gaffael iaith o fewn addysg feithrin , dysgu iaith yn yr 

ysgol gynradd neu uwchradd, cael addysg drochi yn ystod y cyfnod cynradd neu cyn 

dechrau'r cyfnod uwchradd, er nad oes modd manteisio ar drochi hwyrach, neu 

ddysgu iaith fel oedolion. Mewn ymateb i Ein Hiaith: Ei Dyfodol (2002: 82) nododd 

Estyn eu gofid bod plant a oedd wedi mabwysiadu'r Gymraeg yn y cyfnod cynradd yn 
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dilyn cwrs ail iaith yn y cyfnod uwchradd ac o'r herwydd yn derbyn llai o her i 

ddatblygu'r iaith ond yn fwy na hynny yn colli'r gallu i'w defnyddio i astudio pynciau 

eraill . Nid ydynt chwaith yn cael cyfle i ymestyn geirfa na chadarnhau sgiliau , ac mae 

hyn yn negyddu'r holl brofiad blaenorol. Mewn erthygl yn y Western Mail cyfeiria 

Shipton (2006) at Ken Hopkins, cyn brifathro a chyn gyfarwyddwr addysg ym 

Morgannwg Ganol, un a fu ar hyd ei oes yn wrth-genedlaetholwr ond a gynigiodd 

gynllun blaengar i sicrhau gwneud Cymru yn wlad gyfangwbl ddwyieithog. Rhagwelai 

mai ond un ffordd oedd i sicrhau goroesedd y Gymraeg a hynny 'if schoolchildren in 

English-medium schools get high-quality tuition in it. ' (26 Mehefin 2006: 6). Mae 

Lindholm-Leary yn cytuno gan ychwanegu'r angen am amgylchedd gadarnahol: 

... language-learners should be provided a positive school context in which 
to develo bilingualism, biliteracy and academic competence. Further, both 
language minority and majority students should have access to an additive 
bilingualism environment in which both languages and cultures are equally 
valued , and all students are treated equally. (Lindholm-Leary 2001 : 49-
50) 

Mae addysg drochi wedi cael ei chyflwyno yn llwyddiannus yng Nghanada lie 

mae'r Saesneg a'r Ffrangeg yn cael eu defnyddio fel cyfrwng addysgu. Mewn addysg 

drochi mae'r disgyblion yn dysgu'r iaith a'i defnyddio fel cyfrwng ar yr un pryd, 'the 

most common form of bilingual education for majority students ... in that students are 

immersed in a second language classroom, initially with little or no instruction 

through their first language'. (Baker a Hornberger 2001). Yng Nghanada, mae'n rhaid 

sicrhau bod dysgwyr yn medru siarad, darllen ac ysgrifennu yn y ddwy iaith. I 

gyrraedd cyflawniad arferol drwy'r cwricwlwm rhaid gwerthfawrogi traddodiadau a 

diwylliant pobl Canada o gefndiroedd Saesneg neu Ffrangeg. (Baker 2002). Y bwriad 

yw y bydd y dysgwyr yn cyrraedd dwyieithrwydd ac yn deall dau ddiwylliant heb 

anfanteision addysgol. 
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1.3.2 Cymraeg i Oedolion 

Er nad yw'r ddarpariaeth ar gyfer addysgu Cymraeg i Oedolion yn y gymuned neu o 

fewn y sector addysg yn rhan o ddilyniant addysgol arferol mae gan y sector hwn 

gyfraniad pwysig ac mae eu safonau yn 'dda ar y cyfan' (Estyn 2005: 71) ac mae 

Redknap (2006: 4) yn nodi bod y maes yn 'elfen greiddiol o'r continuum dysgu gydol 

oes'. Drwy'r ddarpariaeth datblygir myfyrwyr ail iaith a all ddod yn fyfyrwyr cyfrwng 

Cymraeg yn enwedig mewn sefydliadau sy'n darparu addysg wedi'r cyfnod statudol. 

Gwel BylG gyswllt pendant rhwng y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion a 'datblygiad 

addysg Gymraeg gan fod niferoedd cynyddol o rieni am rannu gallu eu plant i siarad 

Cymraeg'. (BylG. 1999: 24) 0 fewn y sefydliadau mae'r ddarpariaeth yn cyfrannu at 

uwch sgilio myfyrwyr ac yn darparu cyrsiau gloywi iaith lafar ac ysgrifenedig yn 

ychwanegol at yr hyn y mae'r adrannau/ysgolion Cymraeg yn ei wneud. Trafodir yr 

angen am gefnogaeth ieithyddol a'r hyn a wneir wrth drafod y cynllun OPP. (Penodau 

5-7) Mae'n bwysig cofio na ellir gor-bwysleisio'r angen am gefnogaeth ieithyddol er 

mwyn ehangu'r ddarpariaeth a'r defnydd o'r ddarpariaeth. 

Tabl 5 - Cofrestriadau a ariennir ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion rhwng 1994/95 a 
2000/01 

Blwyddyn 
academaidd 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 
Nifer y cofrestriadau 
a ariennir 15894 18966 20762 21643 21500 23634 21011 

Ffynhonnell: RFM (Ffurflen C cyllidol - y gorau o FEES/MIDFESS gan gynnwys rhagdybiaethau). 

1.4 Clo 

Bu llawer o drafodaethau i gyflwr addysg yng Nghymru, ac am anfanteision tybiedig 

i'r Cymry dwyieithog, ers Adroddiad 1847. Deil llawer i gredu bod yn well 

mabwysiadu'r iaith Saesneg ar gyfer addysg a gwaith i sicrhau llwyddiant. 0 

ganlyniad mae'r Cymry yn amharod i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol ac yn methu 

gweld manteision dwyieithrwydd sy'n arwain at gyfathrebu ehangach a chryfhau 
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dwylythrennedd dysgwyr. Gwelir hefyd eu hanallu i werthfawrogi llwyddiannau'r 

sector addysg ddwyieithog sy'n ceisio sicrhau'r iaith Gymraeg ar bob lefel. 

Mae'r gwrthdaro o blaid ac yn erbyn yr iaith Gymraeg yn parhau er bod 

tystiolaeth o ddadeni ieithyddol yn sgTI addysg statudol ddwyieithog. Hyrwyddwyd y 

Gymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith yn llwyddiannus ac mae strategaethau 

cenedlaethol yn tystiolaethu i'r newid mewn agweddau tuag at yr iaith gyda'r di

Gymraeg yn derbyn yn ogystal a chefnogi'r iaith. (Aitchinson & Carter 2004) Er 

hynny deil addysg Gymraeg yn 'fympwyol' (Williams 1988) er bod yr egwyddor wedi 

ei sefydlu a'i chadarnhau. Tybir bod hyrwyddo a sicrhau ymestyn y ddarpariaeth yn 

ddibynnol ar agweddau ac ar ymroddiad unigolion. (T G Jones 1997, Lewis 1999, 

Reynolds 1999, Williams 2002, 2003). Mae polis·,au cenedlaethol, rhanbarthol a lleol 

yn cefnogi'r ddarpariaeth er bod gwendidau o du adnoddau (Heath 2001 , Reynolds 

1999) Cytunir bod addysg gynnar drwy'r Mudiad Ysgolion Meithrin yn llwyddiannus 

wrth drosglwyddo, cadarnhau ac ymestyn iaith gyfathrebol plant ifanc (T G Jones 

1997, Hallam a Gruffudd 1999, Lewis 1999, BylG 2005, Estyn 2005) a bod ysgolion 

cynradd yn adeiladu ar y llwyddiant ieithyddol hwnnw. Lleihad a welir yn y niferoedd 

sy'n dilyn cyrsiau Cymraeg iaith gyntaf, cyrsiau cyfrwng Cymraeg ac sy'n mynychu 

ysgolion uwchradd dwyieithog yng Nghyfnod Allweddol 3. Lleihad a welir hefyd wrth 

symud o Gyfnod Allweddol 3 i Gyfnod Allweddol 4 ac i Safon Uwch. (Estyn 2005) 

Mewn cynllun gan Fwrdd yr laith Gymraeg (Awst 2005) un o'r targedau a osodwyd 

yw 'annog rhieni i sicrhau fod eu plant yn parhau i ddilyn pynciau trwy gyfrwng y 

Gymraeg neu'n ddwyieithog wrth iddynt symud o un cyfnod allweddol i'r llall '. (BylG, 

Awst 2005: 3.2). 

Os yw'r niferoedd sy'n dilyn cyrsiau mewn sefydliadau addysg bellach ac 

uwch drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu yn ystod y ddegawd olaf, mae'r ffigurau 
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yn dal yn otnadwy o tychan (Estyn 2005) ac mae'r sector hon yn flaenoriaeth tel 

sector i'w datblygu i ateb y galw am addysg ddwyieithog. (BylG Awst 2005: 3.2) 

Gyda Deddt yr laith Gymraeg 1993 yn mynnu cytartaledd i'r Gymraeg a'r 

Saesneg a chenhedlaeth a mwy o ddisgyblion yn gadael addysg statudol 

ddwyieithog i tynychu cyrsiau pellach mae'n rhaid gotyn y cwestiwn a ellid gwneud 

mwy i sicrhau bod modd i'r darpar tytyrwyr hynny tedru ymgymryd a'u hastudiaethau 

drwy gytrwng eu mamiaith (neu eu hail iaith fabwysiedig)? Dargantu Heath (2001) 

bod y rhagdybiaeth o ddiffyg argaeledd cyrsiau cytrwng Cymraeg mewn addysg 

uwch yn dylanwadu ar ddewisiadau disgyblion ar ddechrau Cytnod Allweddol 4, a 

hynny o ran pwnc ac iaith. Mae lie i otni telly bod y disgyblion hynny yn golledig i 

addysg cytrwng Cymraeg 6I-orfodol gan eu bod wedi colli'r cyfle i ddetnyddio'r iaith 

yn berthnasol i'w pwnc yn ystod eu hamser yn yr ysgol. Un o'r cantyddiadau a 

ddisgwylir o'r ymchwil presennol yw dylanwad iaith addysg statudol ar ddetnydd iaith 

addysgwyr ac o ganlyniad y dylanwad ar gytrwng iaith y dysgwyr a'r addysgwyr 

presennol. 

Mae lie i fod yn galonogol yn ogystal wrth sylweddoli bod dysgwyr eraill yn 

derbyn eu haddysg yn ddwyieithog hyd Safon Uwch, yn mynychu addysg uwch 

cytrwng Saesneg, ond eto yn dychwelyd i weithio yn y sector statudol dwyieithog. 

Felly nid yw'r ddadl yn unochrog. 

Er mor getnogol yw polis'fau'r Llywodraeth , ganolog a chenedlaethol, i addysg 

Gymraeg mae iddynt eu gwendidau amlwg (Lewis 1999, Daughterty et al 2000) Sut 

telly mae hyrwyddo, ymestyn a darparu addysg ddwyieithog yn y sector 61 orfodol 

sydd wedi ei chynllunio'n effeithlon ac a tydd yn medru ymateb i anghenion darpar 

tytyrwyr a'u cetnogi i ddetnyddio'r iaith ymhellach gan ymateb i her faith Pawb (LICC 

2003b) a BylG (Awst 2005). Os yw'r polis'fau'n ymarferol a chynhwystawr pam nad 
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ydynt yn llwyddo i ymateb i'r her a darparu addysg 61-orfodol ddwyieithog gyflawn? A 

yw'r darpar tytyrwyr wedi eu cyflyru i dderbyn addysg uwch drwy gytrwng y Saesneg? 

Ac eithrio niter techan o ymgyrchwyr a yw'r ymgyrchu, a tu mor llwyddiannus yn y 

sector statudol, yn llai grymus wedi oedran addysg orfodol? A yw dylanwad rhieni ar 

ddewis iaith dysgwyr yn llai? A yw disgyblion a mytyrwyr yn dewis cytrwng Saesneg 

o'u g'wirfodd pan mae cyfle? A yw disgyblion ysgolion dwyieithog yn dewis cyrsiau 

addysg bellach er mwyn eithrio o addysg uwchradd Gymraeg? A tyddai disgyblion yn 

dilyn eu cwrs yn ddwyieithog mewn setydliadau pe bai hi'n bosib? A yw darpar 

tytyrwyr yn otni'r iaith ac yn tybio eu bod hi'n anos astudio drwyddi ac o'r herwydd yn 

dewis peidio a gwneud? A tyddai mytyrwyr yn hapus i wneud cyfran o'u gwaith drwy 

gytrwng y Gymraeg petai hynny yn bosib? A yw'r dyb bod yn rhaid dilyn cwrs cyfan 

drwy gytrwng y Gymraeg yn gelyniaethu yn hytrach nae yn hyrwyddo dwyieithrwydd? 

Os oes modd ymateb i'r cwestiynau hyn yna mae'n rhaid wrth addysgwyr tydd 

yn medru darparu'n addas ar gyter darpar tytyrwyr sydd yn gadael sector statudol 

ieithyddol nad yw'n unffurf. Petai modd hyfforddi staff i tedru ymateb i'r her a tyddai 

hynny yn gwneud gwahaniaeth nid yn unig i'r ddarpariaeth ond i'r niteroedd tyddai'n 

dilyn cyrsiau dwyieithog? 

Ni ellir gorfodi cytrwng iaith ar ddysgwyr ac yn yr un modd ni ellir gorfodi hynny 

ar addysgwyr chwaith. Bwriedir telly archwilio anghenion OPP addysgwyr a all eu 

cetnogi i ddarparu addysg ddwyieithog gynaladwy i grwpiau iaith cymysg. Gan fod y 

darpar 'ddysgwyr' a tydd yn derbyn hyfforddiant yn oedolion proffesiynol, yn 

arbenigwyr yn eu maes ac yn addysgwyr profiadol mae'n hanfodol eu bod yn derbyn 

hytforddiant pwrpasol. Mae seicoleg addysgol telly yn rhan bwysig o'r cynllunio a'r 

adnabod anghenion. Prin yw'r ddealltwriaeth o ddysgu mewn dosbarth lie detnyddir 

dwy iaith. A ellir canfod damcaniaethau y gellir eu mabwysiadu i getnogi dysgu 
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dwyieithog ac a all gyfrannu at gyfiawnhau'r hyfforddiant arfaethedig? Archwilir y 

damcaniaethau yn y bennod nesaf . (Pennod 2) 
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PENNOD 2 

DAMCANIAETHAU DYSG 

2.0 Rhagarweiniad 

Prif bwrpas addysg yn ei amryfal wisgoedd yw cefnogi dysgwyr i ddatblygu'n 

effeithiol. Er mwyn sicrhau hynny mae angen dealltwriaeth o'r broses ddysgu -

seicoleg addysg ac yn y bennod hon trafodir egwyddorion sylfaenol y prif 

ddamcaniaethau, a seiliau sylfaenol athroniaeth y prif seicolegwyr. Derbynnir bod 

damcaniaethau yn datblygu ac yn newid ac yn y bennod hon ceir amlinelliad yn unig 

o'r prif elfennau sy'n sylfaen i ddysgu ac addysgu. Cyflwynir braslun o'r prif 

ymdriniaethau a'u perthnasedd i theori dysg ac olrheinir prif nodweddion y 

seicolegwyr mwyaf dylanwadol o fewn yr ysgolion damcaniaethol. Ceisir yn ogystal 

berthnasu'r damcaniaethau, nid yn unig i addysgu oedolion fel rhan o raglen OPP 

ond hefyd i faes addysg ac addysgu dwyieithog. 

Y seicolegydd Rwsiaidd Pavlov (1849-1936) yw prif lais addysg ymddygiadol 

gyda'i syniadaeth yn parhau yn ddylanwadol. Arbrofi gyda chyflyru clasurol ym myd 

anifeiliaid a chyffredinoli 'r casgliadau a wnaeth tra roedd Thorndike (187 4-1949), 

Watson (1878-1958) ac yn enwedig Skinner (1904-1990) yn yr Unol Daleithiau yn 

arbrofi gyda chyflyru gweithredol gan ddod i'r casgliad bod ymddygiad sy'n cael ei 

atgyfnerthu yn sicrhau'r gallu i ailadrodd yr ymddygiad hwnnw. Mae'r angen 

atgyfnerthu ymddygiad er mwyn sicrhau gallu yn ganolog i ddysgu effeithiol. 

Gellir dadlau bod addysg ymddygiadol wedi dioddef o'r datblygiadau mwy 

diweddar mewn seicoleg addysg wybyddol sy'n dylanwadu fwyfwy ar syniadaeth 

addysg. Tra'r oedd ymddygiadaeth yn ymwneud ag ymateb i ysgogiad mae addysg 

wybyddol yn ymwneud a'r wybodaeth a'r deallusrwydd o'r deunydd a ddefnyddir i 

ysgogi'r ymateb hwnnw a thrwy hynny addysgu. Dechreuodd yr ysgol hon gyda 
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theor'fau Gestalt a ddatblygodd o'r syniadaeth wreiddiol am ganfyddiadau a dulliau'r 

ymennydd i greu patrymau ac i ddysgu drwy ddatrys problemau. Felly mae theori 

wybyddol yn ymwneud a'r gallu i ddeall deunydd, a thrwy hynny gallu a thueddfryd y 

dysgwr i ddysgu, a'r arddulliau dysgu cysylltiedig. 

Carl Rogers (1902-1987) yw sylfaenydd a phrif ladmerydd yr addysg 

ddyneiddiol a ddeilliodd o'i waith fel cynghorydd a'r seicotherapi person-ganolog a 

ddatblygodd. 0 hynny y tyfodd yr ysgol ddyneiddiol o addysg. Gwrthododd Rogers a 

Maslow (1908-1970) yn ddiweddarach syniadaeth yr ymddygiadwyr, a oedd yn cyfrif 

pobl yn rhan annatod o'u hamgylchedd ac yn bethau difeddwl a diddychymyg, yn 

llwyr. Credai Rogers fod pob person yn unigryw a bod profiadau goddrychol yn 

datblygu gwerthoedd dynol. Mae'r seicoleg ddyneiddiol yma wedi cael cryn 

ddylanwad ar addysg ers yr 1970au gan arwain at ddull o addysgu sy'n ddysgwr

ganolog. Yn yr ysgol hon nid yw'r addysgwr yn cael ei gyfrif fel awdurdod perffaith 

sy'n rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'r dysgwyr. Yn hytrach mae'n rhoi 

cyfarwyddyd iddynt sut i ddysgu ac yna sicrhau'r cyfleoedd a'r profiadau gwahanol er 

mwyn galluogi 'r dysgu, tra'n hwyluso'r hall broses. Un o'r pethau sydd wedi amlygu 

gwaith Rogers yw'r cynnydd mawr mewn gwaith grwp ers canal yr 1970au a gwelir 

hyn hefyd yn fantais eglur yn y sefyllfa ddwyieithog a drafodir maes o law. (Penodau 

5-7) Mae'r datblygiad i ddysgu hyblyg a dysgu sy'n seiliedig ar hyfedredd yn rhan o'r 

addysg ddyneiddiol a darddodd o syniadaeth Rogers ac mae'r dulliau a fabwysiedir 

ar gyfer addysgu a hyfforddi oedolion yn berthnasol i hyn. 

Mae ymateb yr adeileddwyr i ddysgu ac addysgu wedi datblygu o waith 

seicolegwyr ac addysgwyr megis Bruner (1915 - ), Piaget (1896-1980) a Vygotsky 

(1896-1934) er bod Piaget a Vygotsky hefyd yn rhan o'r theori addysg wybyddol. 

Mae dwy ffrwd i'r addysg adeilyddol sef gwybyddiaeth adeilyddol ac adeilyddiaeth 
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gymdeithasol. Prif thema'r fframwaith ddamcaniaethol hon yn 61 Bruner (1966) ydyw'r 

ffaith bod dysgu yn ffenomenon weithredol lie mae'r dysgwyr yn adeiladu syniadaeth 

allan o'u gwybodaeth gyfredol neu wybodaeth o'u gorffennol. Y dysgwyr sy'n dewis a 

newid y wybodaeth, yn adeiladu arni ac yn gwneud penderfyniadau. Mae theori 

Bruner yn seiliedig ar y syniad bod dysgwyr yn adeiladu gwybodaeth wedi ei seilio ar 

eu rhyngweithio gyda'u hamgylchedd. Mae theori Piaget yn debyg i Bruner a 

Vygotsky er bod ei waith yn bennaf yn ymwneud ag ymchwil sydd wedi effeithio ar 

ein dealltwriaeth o ddatblygiad y plentyn yn hytrach na'r oedolyn . Yn 61 Piaget mae 

datblygiad gwybyddol yn cynnwys ymdrech barhaus i wneud synnwyr o'r 

amgylchedd. Mae Vygotsky yn ei fframwaith ef hefyd yn cytuno bod gan y 

rhyngweithiad cymdeithasol r6I sylfaenol yn natblygiad gwybyddiaeth. 

Ychwanegir at yr ymchwil i theori addysg gan niter o addysgwyr nad ydynt yn 

gweddu i'r categor"fau blaenorol. Mae'r rhain, megis Knowles (1913-1997) , a fathodd 

y term andragogy, yn bwrpasol ar gyfer oedolion sy'n dysgu, yn dad i'r casgliad bod 

angen mwy o ffocws ar y broses, a llai ar gynnwys yr hyn sy'n cael ei ddysgu, gan 

oedolion. Dosbarthodd Bloom (1913-1999) amcanion dysgu i dri chategori , y cyntaf 

yn ymwneud a gwybodaeth, yr ail gydag agwedd a'r trydydd yn ymwneud a sgiliau. 

Mae Kolb (1939-) ac yn ddiweddarach Schon (1930-1997) wedi dad i'r casgliad bod 

dysgu trwy brofiad, gan fyfyrio'n feirniadol ar y profiad hwnnw, yn ddull effeithiol o 

ddysgu. Yn yr un modd mae Steinaker a Bell (1979), ym maes meddygaeth yn fwyaf 

arbennig , yn trafod myfyrio ac adfyfyrio beirniadol ac mae'r rhain hefyd wedi 

dylanwadu ar seicoleg addysg ac ar ddatblygiad dysgu ac addysgu yn gyffredinol. 

Trafodir dwyieithrwydd a seicoleg addysg ddwyieithog yn gyson yma ac mewn 

penodau eraill , and ni ellir mewn gwirionedd wahaniaethu rhwng y theor"iau yn 

gyfleus gan fad cynnwys theor"iau'r bennod hon yr un mar berthnasol i'r sefyllfa 
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ddwyieithog ag i unrhyw sefyllfa addysgol arall. Yn yr un modd bydd angen dewis 

dulliau dysgu, addysgu ac asesu perthnasol i'r dosbarth iaith gymysg gan ei bod yn 

bosib na fydd pob dull effeithlon mewn dosbarth unieithog yr un mor effeithiol mewn 

dosbarth lie defnyddir dwy iaith. (Penodau 6- 7) 

2.1 Ymddygiadaeth (Behaviourism) 

Cred greiddiol ymddygiadaeth yw bod yr amgylchedd lie mae'r dysgu yn digwydd yn 

dylanwadu ar y dysgu hynny. Mae'r cyswllt hwn yn bwysig gan fod modd cysylltu 

digwyddiadau mewn sefyllfa arbennig gyda'r un math o ddigwyddiadau a sefyllfa ar 

achlysur blaenorol. Mae gwreiddiau dulliau ymddygiadol o ddysgu yng ngwaith 

Thorndike (1874-1949), Pavlov (1849-1936), a Skinner (1904-1990) , er mai Watson 

(1878-1958) a ddefnyddiodd y term ymddygiadaeth yn gyntaf yn 1913. Roedd Pavlov 

a Thorndike wedi astudio'r dylanwad o newid amgylchedd ac amodau ar ymddygiad 

anifeiliaid. 0 ganlyniad i astudiaeth Thorndike (1874-1949) o ddeallusrwydd 

anifeiliaid y ffurfiodd ei gyfraith effaith (law of effect) sy'n nodi bod ymddygiad 

arbennig yn cael ei ddysgu drwy hap a damwain, a'i fod yn fwy tebygol o fod yn 

foddhaol a llwyddiannus os yw'r canlyniad yn bleserus. Casglodd Thorndike bod 

ymateb i brofiad pleserus yn fwy tebygol o gael ei ailadrodd tra bod ymateb i 

brofiadau a arweiniai at anfodlonrwydd yn debygol o leihau a gwanhau. Er mai ym 

maes seicoleg anifeiliaid y gwnaeth Thorndike ei gyfraniad llwyddodd i ddadlau bod 

ei gasgliadau hefyd yn bwrpasol ar gyfer seicoleg ddynol. 

Roedd Pavlov hefyd yn grediniol fod addysg ddynol yn rhwym wrth gyflyru a 

bod cyflyru yn bwysig yn y broses o ddysgu. Roedd y gwr hwn o Rwsia yn un o'r prif 

ymddygiadwyr ac yn credu'n glir fod ymddygiad dynol yn ymateb i ryw ysgogiad. 

Gwnaeth ei ymchwil ar anifeiliaid , ac yn arbennig ar gwn. I Pavlov ni ellid gwahanu 

dysgu oddi wrth gysylltiadau'r dysgwyr. Felly roedd hi'n bwysig ar gyfer astudio 
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hyfforddiant i wybod beth oedd yr hyfforddwyr yn ei wneud, sut roeddent yn ei 

wneud, ym mha amgylchiadau ac i ba bwrpas. Drwy ei ymchwil i systemau bwyta 

anifeiliaid y datblygodd ei gyflyru clasurol sy'n cyflwyno'r cyswllt rhwng ysgogiad ac 

ymateb. Dysgodd Pavlov gwn i gysylltu swn gyda'r wobr o fwyd. Yn y cyflyru clasurol 

mae'r ysgogiad yn rhan o'r ymateb. 

Datblygodd Watson (1919) y syniad ymhellach. Dechreuodd ef hefyd gydag 

ymddygiad anifeiliaid a gwelodd fod cyflyru yn sylfaenol ar gyfer dysgu. Roedd 

datblygu arfer yn rhan bwysig o ddysgu yn 61 Watson a chredai fod ysgogiad yn 

sbardun i symud unigolion. Mae'n debyg bod angen i addysgwyr gofio bod agwedd 

dysgwyr wedi cael ei ffurfio drwy ryw fath o broses o ysgogiad a chyflyru . Roedd 

Thorndike yn cytuno gyda'r syniad hwn ac roedd Guthrie (1886-1959) o'r un tarn. 

Gellid, yn 61 Guthrie (1935), ddiffinio addysg fel newid ymddygiad o ganlyniad i 

brofiad. Roedd ei ddamcaniaeth ef o ddysgu yn seiliedig ar un cysyniad yn unig sef 

bod ond un math o ddysgu ac un egwyddor sylfaenol sef cyflyru . Hynny yw, os 

gwneir rhywbeth mewn sefyllfa arbennig , yna'r tro nesaf yn yr un sefyllfa mae 

tueddiad i wneud yr un peth, ' .. . provided that the conditioned stimulus and reaction 

occur together learning will take place'. Ymddygiadwr oedd Guthrie hefyd, yn perthyn 

i'r ysgol seicoleg a oedd yn credu bod angen i seicoleg fel gwyddoniaeth ragdybio o 

ganlyniad i astudiaeth o destun gweledol. Arbrofi oedd prif ddull ymchwilio'r 

ymddygiadwyr gan ganolbwyntio ar y cysyniad o gyswllt a'i derfynau i egluro sut yr 

oedd dysgu yn llwyddo. Er i ymchwil Guthrie fod yn gysylltiedig ag anifeiliaid 

cymhwysodd y fframwaith i anhwylderau personoliaethau yn ogystal. Watson (1919) 

sylfaenodd yr ysgol seicoleg a adnabyddir fel ymddygiadaeth, lie mae ymddygiad yn 

cael ei ddisgrifio yn nhermau ymateb ffisiolegol i ysgogiad. Dylanwad Watson yn 

bennaf sydd ar waith Skinner (1953) yn ei astudiaeth o gyflyru gweithredol (operant 
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conditioning). Yn ei waith cyflwynodd Watson (1919) seicoleg fel gwyddoniaeth 

annibynnol naturiol gan bwysleisio pwysigrwydd rheolaeth ymddygiad a'r angen am 

fwy o drafodaeth o'r syniad o ysgogiad-ymateb. 

Tri seicolegydd pellach yn ysgol yr ymddygiadwyr yw Tolman (1886-1959); 

Skinner (1904-1990) a Gagne (g.1916) er body rhain weithiau yn cael eu galw yn 

neo-ymddygiadwyr. Credent fod y gwir i'w ganfod drwy arsylwi yn hytrach na 

dehongliad o'r arsylwi , bod ymddygiad yn cael ei reoli yn bennaf gan yr amgylchedd. 

0 weld newid mewn ymddygiad drwy arsylwi yna gellid gweld bod dysgwr wedi dysgu 

rhywbeth. Credai Tolman bod rhaid cael pwrpas i ymddygiad , ei bod hi'n bwysig nid 

yn unig i ymateb i ysgogiad , ond i symud at ryw bwrpas yn gysylltiedig a chredoau 

neu agwedd. Cofir am Tolman yn bennaf fel arloeswr ym maes seicoleg wybyddol yn 

ystod y cyfnod pan oedd ymddygiadwyr yn arglwyddiaethu yn y maes. Mae'n cael ei 

ddosbarthu fel ymddygiadwr gwybyddol erbyn hyn er iddo'i gyfrif ei hun yn 

ymddygiadwr. 

Skinner yw'r seicolegwr cyfoes mwyaf dylanwadol yn yr ysgol seicoleg hon er 

bod ei ymchwil ef hefyd yn bennaf gysylltiedig ag anifeiliaid ac mae ei gyffredinoli 

wedi cael ei feirniadu'n hallt gan rai sy'n credu nad yw astudio anifeiliaid yn 

berthnasol i'r bod dynol. Yn 61 Skinner: 

Learning is, in essence, the result of the creation of conditioned 
connections between the learner's operant behaviour and its 
reinforcement; it involves a change in the form or probability of the 
learner's response. (Skinner 2003: http://www.bfskinner.org) 

Mae Skinner hefyd yn pwysleisio na all system addysg effeithiol fodoli tan i'r broses o 

ddysgu ac addysgu cael ei deall yn iawn. Mae addysg i Skinner yn 'establishing of 

behaviour which will be of advantage to the individual and to others at some future 

time'. (Skinner 2003: <http://www.bfskinner.org>) 
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Skinner (1953) ddatblygodd y syniad o gyflyru gweithredol (operant 

conditioning) mewn gwrthgyferbyniad i'r cyflyru clasurol a ddatblygwyd gan Pavlov. 

Cydweithiodd Skinner gyda Thorndike gan arbrofi gyda chathod , llygod a 

cholomennod. Atgyfnerthu yw prif elfen Skinner yn ei theori o ysgogiad-ymateb. Mae 

atgyfnerthydd yn unrhyw beth a all gryfhau'r ymateb a chwenychir. Gall fod yn 

ganmoliaeth !afar, yn radd dda neu yn deimlad o foddhad gyda gwaith. Mae theori 

Skinner hefyd yn cynnwys atgyfnerthwyr negyddol. Mae atgyfnerthydd cadarnhaol yn 

atgyfnerthu pan fo'n cael ei gyflwyno; un negyddol pan fo'n cael ei dynnu 'n6I. Mae 

cyflyru gweithredol yn cael ei dderbyn yn eang mewn sefyllfaoedd clinigol, mewn 

addysgu, a datblygu hyfforddiant. Yn rhyfedd iawn roedd Skinner (1950) yn gwrthod 

y syniad o ddamcaniaethau dysg. Yn hanesyddol mae pobl , yn enwedig mewn 

addysg plant, wedi cael eu rheoli drwy atgyfnerthu negyddol, hynny yw cael cosb pan 

nad ydynt wedi gwneud yr hyn a ddisgwylir. Nid yw atgyfnerthu cadarnhaol wedi cael 

ei ddefnyddio mor aml gan nad yw'r effaith mor amlwg ond gall fod yn fwy effeithiol 

gyda llai o sgil-effeithiau emosiynol ac ymddygiadol ac yn sicr mae'n berthnasol wrth 

addysgu a datblygu oedolion. 

Mae gwaith Gagne (1965) yn ymwneud a'r prosesau cyffredinol o ddysgu er 

mwyn i'r cynllunio a'r strategaethau wella. Mae'n gweld y broses o ddysgu tel 

cyfanwaith gan ddechrau gyda'r ysgogiad ac mae'n rhaid i'r dysgwr feddu ar y 

galluoedd addas ar gyfer y dasg cyn iddo fedru dysgu. Rhaid i'r addysgwr sicrhau fod 

y sgiliau elfennol wedi cael eu meistroli cyn symud ymlaen i'r lefelau uwch. Mae'n 

rhaid canfod beth mae'r dysgwr yn ei wybod yn gyntaf cyn dechrau hyfforddi o'r 

pwynt hynny ymlaen . (Ausubel 1978) Roedd Gagne (1965) hefyd yn un o gefnogwyr 

adborth o fewn y dosbarth a'i bwysigrwydd er mwyn cwblhau'r broses o ddysgu. 
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Tybir y bydd adborth yn rhan bwysig o unrhyw gynllun OPP a gynllunnir i ymateb i'r 

anghenion a adwaenir. (Pennod 6) 

Cyfraniad Gagne (1965) i theori ymddygiadol yw ei bum math o ddysgu a'i 

naw digwyddiad hyfforddiant. Y pum prif gategori o ddysgu yn 61 Gagne yw: 

gwybodaeth lafar, sgiliau meddyliol, strategaethau gwybyddol, sgiliau moduro ac 

agwedd. Haera bod angen cyflwr gwahanol yn fewnol ac yn allanol ar gyfer pob math 

o ddysgu. Yn ychwanegol mae'r theori yn amlinellu digwyddiadau hyfforddi sy'n 

cyfateb i'r broses wybyddol sef: sicrhau sylw, cyflwyno'r amcanion, ysgogi 

gwybodaeth flaenorol , cyflwyno ysgogiad, darparu cyngor ar gyfer dysgu, ymateb i'r 

perfformiad, darparu adborth, asesu'r perfformiad, gwella'r daliad a'r trosglwyddiad. 

Gwelir o'r datblygiad hyn yn theori ymddygiadol y gall syniadaeth Gagne fod yn fwy 

perthnasol i addysgu cyfredol nag eraill yn y maes. 

Yn 61 Huitt a Hummel (1998) gellir diffinio addysg ymddygiadol fel newid 

parhaol mewn ymddygiad o ganlyniad i brofiad neu ymarfer. Mae'r dysgu yn cael ei 

dystiolaethu drwy newid yn yr ymddygiad ac mae'r dysgu hwnnw yn weledol. Nid yw'r 

ymddygiadwyr, er hynny, yn ymwrthod a gwybodaeth, ond nid ydynt, tan Gagne, yn 

ei gynnwys yn eu trafodaethau. Gwelir dylanwad ysgogiad, sbardun a phrofiadau 

blaenorol ar negyddiaeth agwedd tuag at addysg Gymraeg I ddwyieithog. (Heath 

2001 , Reynolds 1999). 

2.2 Gwybyddiaeth (Cognitivism) 

Yn greiddiol i safbwynt ymddygiadwyr o ddysgu yw'r ffaith bod y dysgu yn fesuradwy. 

Ond a ellir arsylwi ar bob dysgu? Roedd theori Gestalt (Wertheimer 1924) yn 

canolbwyntio ar drefn uwch y broses ymddygiadol a'r ffocws ar y syniad o grwp, sef 

strwythuro elfennau mewn dull arbennig. Y prif ffactorau a oedd yn dylanwadu ar y 

grwp oedd (1) agosatrwydd - grwpio'r elfennau yn 61 eu hagosrwydd at ei gilydd; (2) 
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tebygrwydd - eitemau tebyg i'w gilydd mewn grwp; (3) cloadur - eitemau sy'n cael eu 

grwpio os ydynt yn cwblhau endid a (4) symlrwydd - eitemau yn cael eu trefnu yn 61 

cymesuredd, rheoleidd-dra a llyfnder. Cyfraniad seicoleg Gestalt ('patrwm' neu 'ffurf' 

mewn Almaeneg) i ddysgu yw'r drafodaeth ar y ffordd y gwelir patrymau fel 

cyfanwaith. Sylfaenwyd yr ysgol seicoleg hon gan Wertheimer, Kohler a Koffler yn 

1920au'r ganrif ddiwethaf. (Wertheimer 1959) Arbrofwyd gyda lluniau lie gellid gweld 

dau ddadansoddiad o'r un llun (e.e. dau wyneb neu lestr) a chasglwyd bod yr hyn a 

welir yn ddibynnol ar brofiadau blaenorol. Mae dealltwriaeth yn bwysig, ymateb i'r 

sefyllfa gyflawn nid ymateb gwahanol i gyfres o ysgogiadau fel mae'r ymddygiadwyr 

yn gynnig. Disgrifiad sy'n cael ei dadogi i'r Gestaltwyr yn aml yw bod y cyfan yn fwy 

na chyfanrwydd y rhaniadau, sy'n awgrymu bod rhywbeth ar goll yn theori'r 

ymddygiadwyr. Cred y Gestaltwyr bod dysgu yn broses gymhleth sy'n ddibynnol ar y 

rhyngberthnasedd rhwng problemau newydd a phrofiadau blaenorol. Mae'r 

rhyngberthnasedd hwn yn medru bod yn faen tramgwydd wrth ymdrechu i ehangu 

addysg ddwyieithog yn y sector 6I-orfodol gan fod dylanwadau addysg statudol a 

dwyieithrwydd cymdeithasol yn bell gyrhaeddol. (Reynolds 1999, Heath 2001) 

Jean Piaget (1896-1980), seicolegydd o'r Swistir, yw un o'r prif 

ddamcaniaethwyr gwybyddol mwyaf amlwg. Er bod ei waith wedi canolbwyntio ar 

ddatblygiad y plentyn, sefydlodd fod dysgu yn gyffredinol yn rhywbeth datblygiadol. 

Yn 61 Piaget (1970) mae pedair adran i'r strwythurau gwybyddol sy'n cyfateb i oedran 

y plentyn, sef 0-2, 3-7, 8-11 a 12-15 oed. Egwyddorion theori Piaget oedd y byddai'r 

plentyn yn medru rhoi eglurhad gwahanol i bethau ar wahanol adegau o'i fywyd. 

Casglodd hefyd bod rhaid cefnogi datblygiad y deallusrwydd hwnnw a'r wybodaeth a 

ddaw yn ei sgil drwy ddarparu gweithgareddau sy'n ysgogi defnydd neu gynhwysiad 

o'r wybodaeth newydd honno. Rhaid i'r adnoddau dysgu gymell a sicrhau defnydd o 
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sgiliau drwy ddefnyddio dulliau sy'n cynnwys y dysgwyr yn weithredol. Er bod 

cyfyngiadau yng ngwaith Piaget gan nad oedd ganddo'r bwriad i gyflwyno ei 

syniadau i'r sefyllfa ddosbarth, nid ystyriodd chwaith r6I yr addysgu yn y broses na'r 

canlyniad i'r dysgwyr na'r addysgwyr yn nhrefniadaeth addysgiadol, megis y 

dosbarth. Er hyn cafodd syniadau Piaget ddylanwad ar bolis'fau addysg ym Mhrydain 

a chynhwyswyd llawer o'i agweddau yn Adroddiad Plowden (1967) a thrwy'r 1960au 

ac 1970au'r ganrif ddiwethaf roedd athrawon dan ei ddylanwad yn ceisio darparu 

sefyllfaoedd dysgu lie gallai'r plentyn ddatblygu'n effeithiol. Yn wahanol i Vygotsky 

roedd diddordeb Piaget mewn strwythuro gwybodaeth, yn hytrach nag mewn 

ffactorau cymdeithasol a diwylliannol, a thrwy'r strwythuro hynny bod y plentyn yn 

ymarfer ei syniadau ac yn adeiladu ei safbwynt personol ei hun. 

Ffactor allweddol yn y theori wybyddol yw bod gwybodaeth yn cael ei datblygu 

drwy berthynas gyda'r amgylchedd. Mae'r broses wybyddol yn cynnwys ennill 

gwybodaeth newydd sy'n galluogi'r dysgwr i ddatblygu a newid ei wybodaeth gyfredol 

a defnyddio neu gymhwyso'r wybodaeth newydd mewn sefyllfaoedd newydd. Mae 

patrymau newydd o ddeallusrwydd yn ffurfio sylfaen i ddysgu pellach. 

Addysgwr a seicolegydd Americanaidd arall a wnaeth waith ar holl agweddau'r 

theori wybyddol a phlant ifanc oedd Bruner (g.1915). Bu'n athro seicoleg yn Harvard 

ac yn Rhydychen ac ef a Piaget yw prif gyflwynwyr y theori wybyddol. 'True learning ' 

yn 61 Bruner, 'involves figuring out how to use what you already know in order to go 

beyond what you already think." 

Honnodd Vygotsky (1979) bod pob dysgu yn gymdeithasol a bod rhaid wrth 

gyd-ddysgwyr ac addysgwyr ar gyfer pawb sy'n cael eu dysgu. Er y gellid gweld y 

gwrthgyferbyniad rhwng plentyn unig Piaget yn darganfod gwybodaeth yn unigol a 
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phlentyn Vygotsky sy'n gyfathrebydd cymdeithasol eto mae llawer o'u daliadau yn 

gymharol. Nododd Vygotsky: 

Every function in the child's cultural development appears twice: first, on 
the social level; and later, on the individual level; first between people 
(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological). This 
applies equally to voluntary action, to logical memory, and to the formation 
of concepts. All the higher functions originate as actual relationships 
between individuals. (Vygotsky 1978: 57) 

Datblygodd Vygotsky ei theori wreiddiol yn gysylltiedig a dysgu iaith i blant. 

Mae'r model o'r theori wybyddol gymdeithasol yn honni mai prif ddylanwad 

datblygiad yr unigolyn yw diwylliant. Dynoliaeth yw'r unig adran sydd wedi creu 

diwylliant ac telly mae pob bod dynol yn datblygu o fewn y diwylliant hwnnw. Yn 61 

Vygotsky (1978) mae diwylliant yn cyfrannu dau beth i ddatblygiad deallusol y 

plentyn. Yn gyntaf mae'r plentyn yn ennill ei wybodaeth drwyddo ac yn ail mae'n 

cyfannu'r prosesau - hynny yw beth i'w feddwl a sut i feddwl. Mae'r ffaith fod 

unigolion dwyieithog yn rhan o ddau draddodiad ac yn byw mewn cymdeithas 

amlddiwylliannol yn her bellach i'r datblygiad deallusol, yn enwedig os teimlir bod 

gwrthdaro rhyngddynt. 

Wertsch (1991 : 18) a ddywedodd 'action is mediated and cannot be separated 

from the milieu in which it is carried out'. Ac mae Nicholl yn cefnogi Vygotsky hefyd: 

It is through language that we construct reality. With words we define, 
shape, and experience. Without the words to think, communicate, 
experience, or understand our lives would be very different from what they 
are. Words expand our consciousness but also limit us as we can only 
fully experience those things that we have the words for. Language 
provides the framework through which we perceive, experience, and act. 
As language constructs reality, so symbolisation constitutes objects. 
(Nicholl 1998: 3) 

Mae mwy nag un iaith felly yn medru cyfoethogi'r profiadau ac ehangu gwybyddiaeth. 

Dylanwadodd Piaget ar Ausubel (1967) a ddatblygodd fodelau addysgu yn 

seiliedig ar strwythurau gwybyddol. Egwyddorion theori Ausubel yn syml oedd 
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cyflwyno syniadaeth gyffredinol y pwnc yn gyntaf ac yna datblygu i ganolbwyntio ar 

fanylion mwy pendant, sy'n un o'r cylchoedd dysgu safonol. Yn gysylltiedig a hynny 

dylid ceisio cymathu deunydd newydd gyda deunydd a gyflwynwyd yn flaenorol drwy 

gymhariaeth a chroes gyfeiriadaeth rhwng yr hen a'r newydd. Prif syniad Ausubel 

oedd bod dysgu unrhyw beth newydd yn ddibynnol ar yr hyn a wybyddid yn barod: 

'the most important single factor influencing learning is what the learner already 

knows, ascertain this and teach him accordingly'. (Ausubel, 1978) Cysyniad arall 

ganddo oedd dysgu ystyrlon er mwyn cysylltu gyda gwybodaeth neu brofiad 

blaenorol y dysgwyr. Yn allweddol i hynny oedd y ffaith y gallai cysyniadau gael eu 

cyflwyno ar wahanol ddyfnder o wybodaeth neu ymestyn o'r cyffredinol i'r pendant. 

Pan yw dysgwyr yn meddu ar fwy nag un iaith mae modd sicrhau gwybyddiaeth 

ystyrlon drwy wneud defnydd ohonynt i gefnogi'r dysgu. Un o'r gwendidau a ragwelir 

yw diffyg dealltwriaeth dysgwyr ac addysgwyr o fanteision dwyieithrwydd i gyfoethogi 

a chefnogi addysg. 

Cred y gwybyddwyr bod addysg yn fwy na chofio ffeithiau a phrosesau, prif 

fantais y dull yw datblygiad y sgiliau meddyliol a dadansoddol. Erbyn heddiw 

derbynnir bod dysgu effeithiol yn fwy na chofio, a bod rhaid i'r dysgwr drefnu 

cynnwys yr addysg o fewn yr hyn a wybyddir ganddo yn barod. Yn ogystal mae 

sgiliau gwybyddol uchel megis adfyfyrio beirniadol, gwerthuso, bod yn greadigol a'r 

medr i ddatrys problemau yn cael eu datblygu. Mae ymchwil wedi profi erbyn hyn 

bod manteision gwybyddol i ddwyieithrwydd. 

2.3 Dyneiddiaeth (Humanism) 

Mewn ymateb i theori ymddygiadaeth y datblygwyd y theori sy'n perthyn i'r seicoleg 

ddyneiddiol. Yn 61 y dyneiddwyr mae dysgu yn broses sy'n ymwneud a 

phersonoliaethau, mae bywyd ei hun yn brofiad dysgu ac mae gwir addysg yn 
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unigolyddol ac yn ymwneud a datblygiad personal. Datblygwyd y theori hon, yn 

wahanol i'r gweddill, fel fframwaith ar gyfer addysg oedolion. 

Gosodir Knowles (1913-1997) o fewn y theori hon gyda'i gais i ddatblygu theori 

bwrpasol ar gyfer addysg oedolion. Pwysleisiodd Knowles (1984) bod oedolion sy'n 

dysgu yn fwy hunangyfeiriol , yn disgwyl, ac yn barod i, gymryd cyfrifoldeb am eu 

dysgu. Y term a ddefnyddiodd (er nad ef oedd y cyntaf i'w ddefnyddio) yw andragogy 

fel gwrtheb i pedagogy, sy'n ymwneud ag addysgu plant. Diffiniodd y term (1970) 

fel elfen a allai ddatblygu ar gyfer dysgu oedolion. Ynddo mae Knowles yn gwneud y 

tybiaethau canlynol ar gyfer cynllunio addysg oedolion: bod angen i oedolion wybod 

pam mae angen dysgu rhywbeth cyn mynd ati i'w ddysgu; mae ganddynt 

ymwybyddiaeth o'r cysyniad o'r hunan lie mae angen iddynt fod yn gyfrifol am eu 

penderfyniadau a chael eu trin fel rhai sy'n abl i hunangyfeirio. Mae gan oedolion 

niter o brofiadau o fywyd sy'n medru bod yn ffynhonnell gyfoethog o adnoddau ar 

gyfer dysgu ond mae angen bod yn ofalus o'r defnydd a wneir o'r profiadau hynny, 

gan eu bod yn medru bod yn llawn rhagfarnau a rhagdybiaethau ac mae'r un 

rhagfarnau a rhagdybiaethau yn wir am gyfrwng iaith yr addysgu. Deil yn wir fod 

oedolion yn barod iawn i ddysgu'r pethau hynny sydd eu hangen arnynt er mwyn 

ymdopi yn effeithiol gyda sefyllfaoedd bywyd ac maent wedi eu hysgogi i ddysgu i 

eithaf eu hangen ar gyfer perfformio'r tasgau hynny. Ar gyfer addysgu oedolion telly 

mae angen canolbwyntio gymaint ar y dulliau hyfforddi ag ar y cynnwys. Seiliodd 

Knowles ei theori ar ei brofiad yn addysgu mewn prifysgolion Americanaidd ac mae 

ei theori wedi cael ei beirniadu o'r herwydd, er ei bod yn dal yn gonglfaen addysg 

oedolion gyda'i syniad o'r dysgwr hunangyfeiriol. Drwy adfyfyrio ar waith Carl Rogers 

dywedodd Knowles (1950): 

Teaching is a process of guided interaction between the teacher, the 
student, and the materials of instruction. . . . Teaching, like medical 
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practice, is mostly a matter of cooperation with nature. The function of the 
teacher is to guide the student into the kind of experiences that will enable 
him to develop his own natural potentialities. 

Erbyn hyn diffinnir andragogy tel 'self-directed learning' a pedagogy fel 'teacher 

directed learning', ac mae hynny yn gliriach gwahaniaeth, na chymhariaeth gor-syml 

rhwng plant ac oedolion. 

Carl Rogers (1902-1987) ddarparodd fframwaith ar gyfer theori andragogy 

Knowles, er ei fod yn fwy adnabyddus am ei gyfraniad i therapi cleient-ganolog a'i r6I 

yn natblygiad cynghori cyfrannodd lawer i'r drafodaeth ar addysg. Mae Rogers yn 

canolbwyntio ar y berthynas rhwng y dysgwr a'r hwylusydd gan awgrymu'n bendant 

bod llwyddiant yr addysg yn ddibynnol ar ansawdd yr agweddau a'r berthynas 

bersonol rhyngddynt. Mae'r un yn wir am iaith y dysgu a'r berthynas bersonol rhwng 

y dysgwr a'r addysgwr gan fod anghenion ychwanegol i addysg ddwyieithog. Credai 

na ellid addysgu person arall yn uniongyrchol, dim ond hwyluso'r dysgu ac os gwneir 

hynny dan unrhyw fygythiad i'r unigolyn yna ni cheir llwyddiant. Mae'n rhaid telly, yn 

61 Rogers (1983) sicrhau sefyllfa addysgiadol ar gyfer dysgu ac addysgu effeithiol. 

Byddai hyn yn cynnwys sicrhau lie nad oes bygythiad i'r dysgwyr yn ogystal a sicrhau 

bod dysgwyr sy'n meddu ar agweddau gwahanol, perthnasol i'w profiadau, yn cael 

eu cynnwys a'u parchu. Mae iaith y dysgu hefyd yn greiddiol i'r parch hynny. 

Gwelai Rogers ei hun tel hwylusydd ac mae ei waith yn dangos effeithiolrwydd 

ei baratoadau, sy'n sicrhau creu awyrgylch ac amgylchedd addas. Roedd ei agwedd 

tel hwylusydd yn bwysig, a'i berthynas gyda'r dysgwyr, ond rhaid osgoi tanbrisio ei 

gyfraniad i'r cyflwyno gwybodaeth yn ogystal a'i gred mewn perthynas rhyngbersonol. 

Roedd ganddo allu i ysgogi a chymell , ac ni allai lwyddo heb ei fedr i addysgu. Mae 

ei ddylanwad yn parhau yn enwedig ei gred ym mhwysigrwydd mabwysiadu dulliau 

cyfathrebu dealladwy, ac onid yw ystyriaethau ieithyddol yn rhan o'r cyfathrebu 
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hwnnw. Roedd ei themau yn gefnogol i addysgwyr anffurfiol , a gytunai bod angen i'r 

hwylusydd greu perthynas real gyda'r dysgwyr gan ddangos eu bod yn bobl real a 

gwneud hynny drwy rannu profiadau a son am brofiadau perthnasol. Rhaid i'r 

amgylchedd fod yn addas a rhaid wrth ymddiriedaeth, un wrth y llall, a'r gred yng 

ngallu'r dysgwyr i ddysgu. Mae angen hefyd ymateb gyda deallusrwydd a 

sensitifrwydd i'r dysgwyr wrth iddynt brofi ac ymateb i'r broses o ddysgu ac iaith y 

dysgu. Rhagwelir y bydd yr elfennau hyn yn holl bwysig wrth gefnogi addysgwyr i 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg. 

Yn ystod yr un cyfnod datblygodd Abraham Maslow (1908-1970) ei 

hierarchaeth anghenion. Darlunnir y pum angen sylfaenol tel pyramid (Atodiad 4) ac 

maent yn cynnwys: 

1. Anghenion ffisiolegol 

2. Anghenion diogelwch 

3. Anghenion cariad, anwyldeb a pherthyn, 

4. Anghenion parch 

5. Anghenion hunansylweddoliad / cyflawniad. 

Seicolegydd dyneiddiol oedd Maslow hefyd gyda'i gred mewn ceisio cyrraedd eithaf 

gallu er mwyn llawn dwf a chyflawnder yr unigolyn. Gosododd bum angen sylfaenol 

gan ddechrau ar waelod pyramid gyda'r angen cyntaf. Ni ellid, yn 61 Maslow (1968), 

weld eisiau'r ail angen tan fod y cyntaf wedi cael ei ddiwallu. Dad I Maslow oedd bod 

pawb yn cael eu gyrru drwy'r pedwar angen isaf gan symud o un i'r llall wrth i'r 

anghenion gael eu diwallu. Casgla na chyrhaeddir y lefel uchaf ond yn achlysurol, ac 

weithiau ni chyrhaeddir hi o gwbl. Mae'r lefel hon yn cynnwys yr angen i greu, i 

werthfawrogi , i wybod ac i ddeall. Mae perygl weithiau ddisgwyl cyflawniad ieithyddol 

heb sicrhau'r gefnogaeth sylfaenol. 
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Cryfder Maslow oedd bod ei ddamcaniaeth yn un gynhwysfawr o gymhelliant 

dynol ac yn welliant sylweddol ar ddamcaniaethau blaenorol. Mae'r cysyniad o 

hunansylweddoliad yn un cadarnhaol er yn anodd i'w ddiffinio. Gellir ei weld fel 

proses o dyfu a datblygu potensial yn hytrach na chyrraedd uchafbwynt, yn ffordd o 

fyw ac nid amcan er mai ond ychydig o bobl sy'n cyflawni. Gwendid y ddamcaniaeth 

yw ei bod yn anodd ei mesur a'i bod yn amhosib rhagweld ymddygiad pobl mewn 

gwahanol sefyllfaoedd. Os ychwanegir yr her o ddwyieithrwydd yna gellid rhagweld 

ymddygiadau gwahanol a chyflawniadau gwahanol yn 61 iaith y dysgu. 

Yr her i addysg mewn perthynas a gwerthoedd Maslow yw bod angen parchu'r 

ffaith bod dysgwyr yn unigolion a bod angen darparu ar gyfer anghenion yr unigolion 

hynny. Mae angen meddwl yn holistaidd i gyflawni damcaniaethau dyneiddiaeth i 

sicrhau amgylchedd pobl-ganolog gan ddileu unrhyw rwystr a all negyddu'r profiad 

addysgol. Rhagwelir y gall prinder adnoddau dwyieithog ar gyfer addysg 61-orfodol 

fod yn rhwystr amlwg. (Penodau 6-7) 

Cynllunnir rhaglenni cyfredol ar gyfer addysgu oedolion gan ddangos 

dealltwriaeth o bwysigrwydd yr unigolyn. Mae gwendid sylfaenol, er hynny, yn y 

theori , gan fod o fewn unrhyw grwp o ddysgwyr nifer gwahanol o anghenion, ac o 

fewn pob unigolyn amrywiaeth ychwanegol , a gall y rhain fod yn ansefydlog ac yn 

gyfnewidiol mewn gwahanol sefyllfaoedd. Ni chyrhaeddir amcanion sydd wedi cael 

eu rhagbaratoi o fewn pob sefyllfa ddosbarth, os yw pob oedolyn, yn 61 y dyneiddwyr 

eu hunain, yn gyfrifol am eu hunan ddatblygiad a chyflawniad personal. Gwnant 

fabwysiadu 'r wybodaeth neu'r addysg sydd ei angen arnynt a chan fod pob oedolyn 

yn unigolyn a phob addysg yn unigolyddol mae'n ansicr o'r herwydd. 

Mae'r dyneiddwyr yn rhannu parch i brofiad goddrychol y dysgwyr yn ogystal 

a'u gallu i wneud dewisiadau cadarnhaol ac adeiladol. Rhoir pwyslais ar eiriau fel 
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rhyddid, dewis, gwerthoedd, cyfrifoldebau personol, pwrpas a meddwl a chredant fod 

gan bob unigolyn y gallu o'i fewn i wireddu rhyw nod. 

Gosodir David Kolb (g.1939) ymysg y dyneiddwyr er gellid dadlau nad yw yn 

gorwedd yn hollol esmwyth o fewn yr un o'r damcaniaethau. Kolb (1984) gynlluniodd 

y model o ddysgu trwy brofiad (experiential learning) gan ddangos hynny ar y ffurf 

cylch (Atodiad 5). Roedd diddordeb Kolb ynghlwm wrth ymchwilio'r prosesau a oedd 

yn gysylltiedig a gwneud synnwyr o brofiadau go iawn, a'r gwahanol steil o ddysgu 

sy'n angenrheidiol i lwyddo. Yn ei waith mae'n defnyddio a datblygu syniadaeth 

Piaget (1970) a Dewey (1933). 

Pedair elfen oedd ym model Kolb (1984) sef profiad, arsylwi ac adfyfyrio ar y 

profiad hwnnw, ffurfio cysyniadau haniaethol a'u profi mewn sefyllfaoedd newydd. 

Mae Kolb a Fry (1975) yn dadlau y gellir dechrau'r cylch ar unrhyw bwynt, ond cynigir 

bod yr addysgu yn dechrau gyda'r profiad , y person sy'n gwneud rhywbeth, ac yn 

gweld yr effaith ar y sefyllfa. Yn ail mae angen deall yr effeithiau fel bod modd 

rhagweld y canlyniad petai'r profiad yn cael ei ailadrodd. Mae'r trydydd cam yn 

ymwneud a deall yr egwyddor gyffredinol a phan ddeellir hynny gellid ei ymarfer 

mewn sefyllfaoedd eraill. Mae Kolb yn cytuno gyda Dewey (1933) wrth bwysleisio 

natur ddatblygiadol yr ymarfer, a gyda Piaget (1970) wrth werthfawrogi'r datblygiad 

gwybyddol. Dywedodd Kolb: 

Experiential learning theory offers something more substantial and 
enduring. It offers the foundation for an approach to education and 
learning as a lifelong process that is soundly based in intellectual 
traditions of social psychology, philosophy, and cognitive psychology. The 
experiential learning model pursues a framework for examining and 
strengthening the critical linkages among education, work, and personal 
development. It offers a system of competencies for describing job 
demands and corresponding educational objectives and emphasises the 
critical linkages that can be developed between the classroom and the 
'real world' with experiential learning methods. It pictures the workplace as 
a learning environment that can enhance and supplement formal 
education and can foster personal development through meaningful work 
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and career-development opportunities. And it stresses the role of formal 
education in lifelong learning and the development of individuals to their 
full potential as citizens, family members and human beings. (Kolb 1984: 
3) 

Rhagwelir y bydd cylch dysgu Kolb yn fodel y gellir ei defnyddio mewn hyfforddiant 

lie mae'r hyfforddai eisoes yn ymarferwyr profiadol. Gellir datblygu ymarfer drwy 

adfyfyrio ar y profiadau a gafwyd eisoes (Penodau 6-7). 

Yn 1972 cyhoeddodd Paulo Freire (1921-1997) ei lyfr Pedagogy of the 

Oppressed. Prif apel y llyfr oedd yr adfyfyrio beirniadol ar ei waith gydag oedolion. 

Addysgwr oedolion oedd Freire a chafodd ei erlid o'i wlad enedigol ym 1964 am ei 

waith yn addysgu'r tlodion gwledig. Dychwelodd dan amnest gwleidyddol ym 1979 a 

chafodd ei benodi yn Weinidog Addysg yn Sao Paulo, lie yn eironig ddigon roedd 

ganddo gyfrifoldeb am ddiwygio ysgolion. 

Roedd pum prif agwedd yng ngwaith Freire (1972) sydd yn dal yn berthnasol 

mewn addysg oedolion , er efallai nid i'r un graddau erbyn hyn. Yn gyntaf mae'r 

pwyslais ar ddeialog yn bwysig mewn addysg anffurfiol gyda'i gysylltiadau amlwg a 

pharch, pobl yn cydweithio yn hytrach nag yn adweithio. Yn ail roedd Freire yn 

ymwybodol bod angen gweithredu, nid yn unig deall rhywbeth, ond gwneud 

gwahaniaeth ar 61 y deall drwy wneud defnydd ohono. Roedd syniad Freire o dynnu 

sylw'r byd at rai , yn draddodiadol , oedd heb lais wedi creu argraff ac yn dal yn 

arwyddocaol. Roedd ei waith gyda llythrennedd yn dangos ei ddefnydd o brofiadau'r 

dysgwyr. Chwiliai am eiriau a geirfa a fyddai yn medru datblygu'r dysgwyr o fewn eu 

cynefin. Yn olaf mae'n defnyddio trosiadau Cristnogol megis profiad y Pasg sydd yn 

dal yn ddealladwy, er efallai yn llai perthnasol yn yr oes aml-gred bresennol. 

Fel pob seicolegydd arall mae i Freire hefyd ei feirniaid . Un o'r prif broblemau 

yw ei ddull annelwig o gyfathrebu yn ei lyfr, mae ei ddadl hefyd yn ddu a gwyn lie 

mae'r darllenydd naill ai o blaid neu yn erbyn addysgu'r gorthrymedig. Mae ganddo 
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duedd i fedru tadogi pob sefyllfa i'w theori ei hun ac mae i'w syniadau ymateb rhy 

rwydd weithiau i broblemau dyrys y gorthrymedig a'r diddysg. Eto bu Freire yn 

llwyddiannus wrth sicrhau parch i'r unigolyn fel sylfaen i ddysgu sgiliau sylfaenol a 

chyfrannodd i lythrennedd oedolion ag anghenion cymdeithasol addysg. Derbynnir 

yn ddiwyro hawl pobl i dderbyn parch trwy sicrhau iddynt y gallu i gyfathrebu a'r hawl 

i ddefnyddio'r gallu hwnnw er lies. Nid yw mor glir a yw hawl unigolion i gyfathrebu 

mewn iaith leiafrifol yn derbyn yr un ystyriaethau parch. 

Mae'r dyneiddwyr yn rhannu parch at brofiad unigolion yn ogystal a'i hawl i 

wneud dewisiadau. Mae pwyslais o hyd ar eiriau megis rhyddid, dewis, gwerthoedd, 

cyfrifoldeb personal, pwrpas ac ystyr. 0 roi i ddysgwyr yr amgylchedd cywir yna 

cyfrennir at eu gallu i dyfu a datblygu yn gadarnhaol. 0 fewn y damcaniaethau 

dyneiddiol mwy diweddar mae Schon (1983, 1987), Steinaker a Bell (1979) Moon 

(1999a), Moon, Butcher a Bird (2000) a Mezirow (1990) yn cefnogi ac yn datblygu 

cylch dysgu Kolb a'i theori o ddysgu drwy brofiad (experiential learning), ond yn 

pwysleisio'r elfen o adfyfyrio. 

Nid yw'r cysyniad o adfyfyrio yn gysyniad newydd ym myd addysg. Roedd 

Dewey (1933) wedi son am adfyfyrio fel proses o adolygu profiad er mwyn disgrifio, 

dadansoddi gwerthuso ac felly dysgu o'r profiad yn ei waith ef. Mae Schon (1983) yn 

awgrymu bod dysgwyr yn dysgu drwy brofiad, ac mae hyn yn cytuno gyda chylch 

dysgu Kolb (1984) a oedd hefyd yn casglu bod dysgu yn digwydd mewn cylch lie 

mae dysgwyr yn cael profiad , yn arsylwi ac yn adfyfyrio ar y profiad , yn cymathu'r 

adfyfyrio gyda damcaniaethau ac yna yn rhesymu'r goblygiadau ar gyfer 

gweithredoedd eraill . Cytuna Boud, Keogh a Walker (1985) gan fynd gam ymhellach 

a dweud bod angen mwy na phrofiad yn unig i sicrhau bod y profiad hwnnw yn troi yn 
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ddysgu - bod angen strwythuro'r adfyfyrio. Mae Daudelin yn cynnig diffiniad o 

adfyfyrio mewn perthynas a dysgu: 

Reflection is the process of stepping back from an experience to ponder, 
carefully and persistently, its meaning to the self through the development 
of inferences; learning is the creation of meaning from past or current 
events that serves as a guide for future behaviour. (Daudelin 1996: 39) 

Maent yn gytCm bod yn rhaid i'r adfyfyrio ddigwydd yn barhaus ac o fewn cyd-destun 

pendant, ei fod yn integredig gyda gwaith dosbarth/addysgu arall , bod angen adborth 

a sialens ar ddysgwyr i ddatblygu ac ehangu, a'i fod yn gwella cyfathrebu, yn ehangu 

gwybyddiaeth ac yn dyfnhau profiadau. 

2.4 Adeilyddiaeth (Constructivism) 

Mae'r theori adeilyddol yn ddatblygiad mwy diweddar ac yn ymwneud a'r dulliau 

dysgu yn ogystal a natur yr wybodaeth ond eto yn ddatblygiad o waith y gwybyddwyr 

Bruner (1966), Piaget (1970) a Vygotsky (1962) . Mae'n cynnig fframwaith gyffredinol 

ar gyfer astudio sy'n seiliedig ar wybyddiaeth. Mae gwaith Bruner, fel Piaget o'i flaen, 

yn seiliedig ar ei waith gyda phlant, a chanolbwyntiodd ar fathemateg a 

gwyddoniaeth. Thema ganolog i'w fframwaith yw bod dysgu yn broses weithredol lie 

mae'r dysgwyr yn llunio syniadau a chysyniadau newydd yn seiliedig ar eu 

gwybodaeth, bresennol a blaenorol. Ar gyfer hyn rhaid i'r addysgwr gynorthwyo'r 

dysgwr i ddarganfod egwyddorion gan wneud hynny drwy greu deialog a chyflwyno 

gwybodaeth ar lefel bwrpasol i allu'r dysgwr. Dylid ehangu ar y cwricwlwm yn 

rheolaidd er mwyn ychwanegu at yr hyn sy'n wybyddus yn barod. Mae theori 

cyflwyno Bruner (1966) yn nodi pedair agwedd: agwedd y dysgwr at ddysgu; y dully 

gall y wybodaeth gael ei strwythuro'n fanteisiol i'w dysgu; y dilyniant mwyaf effeithiol 

o gyflwyno'r deunydd a natur ac amseru'r gwobrwyo a/neu'r cystwyo. Cynigiodd 

Bruner niter o ddulliau ar gyfer gwneud hynny, y prif rai yw'r cwricwlwm troellog , lie 

mae'r pynciau yn cael eu datblygu o'r syml i'r cymhleth gan gynnwys y wybodaeth 
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flaenorol bob tro, a dysgu drwy ddarganfyddiad, lie mae angen canolbwyntio ar 

gefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau meddyliol cymwys. 

Cred Bruner ein bod yn defnyddio strategaethau meddyliol gwahanol sy'n 

ddibynnol ar ein gwybodaeth o bwnc, y sefyllfa gyfredol a'r adnoddau sydd ar gael. 

Mae datrys problemau yn greadigol yn gwneud defnydd o'r gwahaniaethau ac yn 

gwrthgyferbynnu a syniadau Piaget a gredai bod y sefyllfa feddyliol yn medru cael ei 

defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd. I Bruner mae'r stad o feddwl yn cael ei 

chyfoethogi a'i hyrwyddo drwy'r defnydd o iaith a chytuna gyda Vygostky fod iaith i'w 

defnyddio i gyfathrebu'r prosesau a ddefnyddir, i ddatblygu'r meddwl ac ehangu 

medr. Os yw dysgwyr yn meddu ar fwy nag un iaith yna dylid marchnata'r fantais 

honno. 

Roedd John Dewey (1859-1952) yn gyfrannwr amlwg i gysyniadau addysg yn 

ystod yr ugeinfed ganrif. Credai bod yn rhaid i addysg gysylltu a, ac ehangu'r 

profiadau. Gwelodd, yn ystod ei yrfa fel athro ysgol, bod y sefydliadau addysgol yn 

llefydd gormesol yn hytrach na llefydd i hyrwyddo archwilio meddyliol a thyfiant yn y 

dysgwyr. Credai Dewey y dylai ysgolion gefnogi sgiliau meddyliol dysgwyr a'u helpu i 

feddwl yn hytrach na rhoi addysg oddefol iddynt. Drwy hynny byddai'r dysgwyr yn 

medru datrys problemau ac aeddfedu yn oedolion cyflawn a chyfrifol. Yn flaengar 

credai y dylai dysgwyr gymryd rhan yn y penderfyniadau a allai effeithio ar eu dysgu, 

tra ar yr un pryd roedd yn wyliadwrus o hawliau ac ymreolaeth athrawon. 

Yn wahanol i seicolegwyr eraill roedd maes diddordeb Dewey (1933) yn eang 

ac yn cynnwys athroniaeth, seicoleg, addysg, gwleidyddiaeth a chymdeithaseg ac 

mae ei syniadau ar ddatblygu'r stad feddyliol ac adfyfyrio ar brofiadau yn dal i ysgogi. 

Yn ogystal hoffai fedru sicrhau bod dysgwyr yn rhyngweithio gyda'r amgylchedd 

ddysgu er mwyn darparu fframwaith parhaus ar gyfer ymarfer pellach. Yn glo ar y 
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cyfan roedd yn ddemocrat cyflawn a'i ddelwedd o addysg i bawb, er mwyn iddynt 

fedru rhannu cyflwr cyffredinol a chyfartal , yn syniad eofn iawn. 

Cedwir mewn cof rai egwyddorion dysgu wrth ystyried r6I yr addysgwr mewn 

cysylltiad a'r theori adeilyddol. Rhaid ystyried bod dysgu yn broses weithredol lie mae 

angen i'r dysgwyr gysylltu gyda'r byd tu allan , sydd yn fyd dwyieithog yng Nghymru. 

Rhaid hefyd cofio bod dysgwyr yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol i'w gilydd. Mae'r 

syniadaeth yn datblygu yn y meddwl er bod angen ymateb corfforol weithiau ar gyfer 

dysgu, felly mae angen sicrhau gweithgareddau sy'n defnyddio'r dwylo a'r meddwl, yr 

hyn roedd Dewey yn ei alw yn weithred adfyfyriol (reflective activity). 

Mae'r defnydd o iaith yn gynwysedig mewn dysgu ac mae'r iaith yr ydym yn ei 

defnyddio yn effeithio ar y dysgu hynny. Mae Vygotsky (1978) hefyd yn grediniol na 

ellid gwahanu iaith oddi wrth y dysgu. Gwelir hyn wrth drafod addysg ddwyieithog a 

pherthynas dysgwyr gyda'u hamgylchedd. (Penodau 6-7) Mae llawer o addysg 

draddodiadol wedi ynysu'r dysgwyr oddi wrth y cyswllt cymdeithasol, yn 61 Dewey, 

(1933) ac felly os yw dysgu yn weithgaredd cymdeithasol rhaid medru cysylltu gyda 

phobl - dysgwyr yn enwedig - eraill. Mae angen parhau i ddefnyddio'r gair llafar, 

rhyngweithio gydag eraill a chymhwyso gwybodaeth fel rhan greiddiol o'r dysgu. 

Rhaid derbyn bod dysgu yn rhan annatod o'i gyd-destun ac na ddylid dysgu 

ffeithiau ynysig na chysyniadau amherthnasol ac, os yw dysgu yn weithredol, rhaid 

cysylltu'r dysgu gyda gweddill bywyd y dysgwr. Bydd hyn yn golygu estyn 

damcaniaeth y dyneiddwyr ymhellach a sicrhau adnabyddiaeth o'r dysgwyr o fewn y 

dosbarth, yn y cyswllt presennol maes pwnc, math o gwrs a gyflwynir ac anghenion 

ieithyddol. Rhaid wrth wybodaeth ar gyfer dysgu ac nid yw'n bosib mabwysiadu 

gwybodaeth newydd heb ychydig o wybodaeth flaenorol i'w saernYo arno. Mae 

angen amser ar gyfer dysgu ac mae ysgogiad a chymhelliad yn rhan allweddol o 
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ddysgu. Nid yn unig mae ysgogiad yn gymorth i'r dysgu - mae'n rhaid wrtho. Os nad 

yw oedolyn yn deal! y ffyrdd y gellir defnyddio'r wybodaeth newydd, sy'n ysgogiad 

syml iawn, yna mae'n anodd bod yn rhan weithredol o'r dysgu. Yn yr un modd 

defnydd o iaith , a rhagwelir y bydd cyflwyno egwyddorion dwyieithrwydd yn greiddiol i 

unrhyw ddatblygiad gweithlu o fewn y sector addysg ddwyieithog. (Penodau 6-7) 

2.5 Amrywiol 

Gellir cynnwys Bloom (g.1913) gyda'r gwybyddwyr gan fod ei ddosbarthiad amcanion 

yn berthnasol i'r theori honno. Er mai Bloom (1956) a gafodd y clod am y 

dosbarthiad, cydweithiodd gyda nifer o seicolegwyr addysgol eraill ar y gwahanol 

lefelau. Lluniwyd y rhain ar gyfer creu fframwaith i ddatblygu'r cwricwlwm. Mae'r 

fframwaith yn disgrifio ac yn dosbarthu amcanion addysgol drwy eu rhannu i dri 

chategori, y pau gwybyddol (cognitive) (Atodiad 6), y pau affeithiol (affective) 

(Atodiad 7) a'r pau seicomodurol (psychomotor) (Atodiad 8). Mae'r pau gwybyddol yn 

ymwneud a gwybodaeth a'r meddwl, y pau affeithiol yn ymwneud a theimladau, 

agweddau, emosiynau a gwerthoedd tra mae'r seicomodurol yn ymwneud a sgiliau 

ffisegol a gweithredol. Mae'r tri phau yn addas i'w defnyddio mewn perthynas ag 

addysgu oedolion proffesiynol. 

2.5 .1 Pau Gwybyddol 

Rhannodd Bloom (1956) lefelau'r peuoedd i system sy'n pwysleisio bod dysgu yn 

hierarchaidd a bod angen gosod yr amcanion ar y lefelau addas, a hynny yn 

ddibynnol ar gyrhaeddiad y lefelau is o wybodaeth , sgil neu agwedd. Creodd Bloom 

(1956) fodel i arddangos yr anghenion gwybyddol ar y gwahanol lefelau. Dangosodd 

bod angen gwybodaeth ar y lefel isaf o ddysgu yn y pau gwybyddol cyn i ddysgwyr 

fedru dangos dealltwriaeth. Gyda'r ddealltwriaeth gellid cymhwyso'r wybodaeth a'i 

defnyddio, yna gellid ei ddadansoddi ar y lefel nesaf cyn ei syntheseiddio a'i 
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defnyddio at bwrpas neu mewn cyswllt gwahanol. Mae'r elfen o werthuso ar lefel 

uchel o allu gwybyddol, ac, yn 61 Bloom, ni ellir gwerthuso gwybodaeth tan i'r lefelau i 

gyd gael eu cyflawni. Yn ei ddamcaniaethau ar feistrolaeth (mastery learning) o bwnc 

mae'n nodi y dylai dysgwyr fad yn rhan weithredol o'r broses ddysgu a bod yn rhaid 

wrth ryngweithio rheolaidd ac adborth oddi wrth yr addysgwr er mwyn sicrhau 

llwyddiant. Daw i'r casgliad bod rhyngweithio llwyddiannus a pherthynas gadarnhaol 

rhwng y dysgwr a'r addysgwr yn arwain at unigolion mwy cynhyrchiol. Y pau 

gwybyddol yw'r pau a ddefnyddir amlaf ac mae'n cyfeirio at strwythur gwybodaeth a'r 

defnydd a wneir ohono. 

2.5.2 Y Pau Affeithiol 

Maentumir bod y pau affeithiol yn anos i'w ddysgu a'i fesur gan ei fad yn ymwneud a 

gwerthoedd, neu'r canfyddiad o faterion sy'n ymwneud a gwerthoedd, o dderbyn 

ymwybyddiaeth i'w gwerthfawrogi a'u gwerthuso. Datblygwyd y pau hwn gan 

Kratwohl, Bloom a Masia (1964). Wrth hyffarddi mewn maes sensitif fel maes 

addysg ac addysgu dwyieithog bydd angen sicrhau cynnwys y pau hwn, gan fad 

agweddau yn bwysig wrth newid iaith dosbarth ac mae dylanwadau a gwerthoedd 

wedi effeithio ar, ac wedi gwreiddio yn y dysgwr o oedolyn. 

2.5.3 Y Pau Seicofadurol (seiliedig ar Dave 1975) 

Ni orffennodd Bloom y gwaith ar y pau seicofadurol ac mae niter wedi ceisio cwblhau 

model yn seiliedig ar batrwm y peuoedd gwybyddol ac affeithiol. Un o'r symlaf yw 

fersiwn Dave (1975) sydd yn gweddu i'r syniad o ddatblygu sgil ac sydd yn rhoi lie 

blaenllaw i efelychiad yn hierarchaeth caffael sgil. 

Rhoir pwys mawr ar ddamcaniaethau Bloom a'i ddilynwyr a gwneir defnydd 

helaeth o'r modelau wrth hyffarddi a chynllunio ar gyfer dysgu. Gosodir nod ac 
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amcanion gwersi o fewn y fformat perthnasol ac ar lefel addas i allu , anghenion a 

disgwyliadau'r sesiynau a'r pynciau. 

Y prif wahaniaethau rhwng yr ysgolion damcaniaethol amlycaf yw bod 

ymddygiadaeth yn canolbwyntio ar newid ym mhatrwm ymddygiad a fydd yn cael ei 

ddatblygu tan iddo gael ei wireddu'n naturiol. Mae ymwybyddiaeth yn ymwneud a'r 

wybodaeth sy'n sail i'r ymddygiad , ac mae'r ymddygiad felly yn ddibynnol ar 

ymennydd y dysgwr. Mae adeilyddiaeth yn seiliedig ar y gred bod unigolion yn 

adeiladu persbectif sy'n seiliedig ar brofiadau unigryw ac yn canolbwyntio ar baratoi'r 

dysgwr i ddatrys problemau tra mae'r dyneiddwyr yn credu bod pob dysgwr yn 

unigolyn gyda'r hawl i ddysgu yn ei ffordd unigol ei hun. 

2.6 Clo 

Mae'r damcaniaethwyr ymddygiadol yn ymwneud a bodolaeth ffisegol , yr agweddau 

hynny sy'n ymwneud gyda bodoli, heneiddio, aeddfedu a'r datblygu sy'n ganlyniad i 

hynny. Mae Thorndike (1913), a Skinner (1953) yn yr ysgol hon, gyda Thorndike yn 

trafod cyfraith effaith parodrwydd ac ymarfer, Skinner wedyn yn cyflwyno'r angen i 

atgyfnerthu ymddygiad ac anghenion yr unigolyn. Yr un yw'r sail , sef bod gwobrwyo 

yn cryfhau ymddygiad da a chadarnhaol ac ni ddylid gwobrwyo ymddygiad 

annerbyniol neu wael. 

Damcaniaethau yn ymwneud a'r pau gwybyddol yw meysydd Piaget (1970), 

Vygotsky (1978) , Dewey (1933), Gardner a Hatch (1989), Bloom (yn Kratwohl D R, 

Bloom B Sa Masia B B 1964) a Bruner (1966). Er nad yw Piaget yn trafod datblygiad 

gwybyddol dysgwyr ar 61 oedran ysgol mae'r rhain yn trafod tyfiant a datblygiad 

gwybyddol o fewn yr unigolyn. Mae Vygotsky yn datblygu damcaniaeth ymhellach 

drwy gysylltu'r elfen gymdeithasol a'r gallu i ryngweithio tra roedd Dewey yn dibynnu 

ar ddulliau gwyddonol i ddatrys problemau. Mae rhestr Bloom o wybodaeth, 
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deallusrwydd, cymhwysiad, dadansoddi, syntheseiddio a gwerthuso yn bwysig wrth 

gynllunio ar gyfer dysgwyr ac mae Gardner a'i ddeallusrwydd lluosog yn mynnu y 

dylai athro da gynnwys gweithgareddau ieithyddol, cerddorol, rhesymegol, gofodol, 

cinesthetig, rhyngbersonol a mewnol yn y dosbarth. Bruner sy'n cwmpasu'r rhain 

gyda'r gred bod defnydd o brofiad , hyfforddiant ac addysgu effeithiol yn allweddol ar 

gyfer dysgu, ac os yw hynny yn llwyddo yna mae ystyriaeth yn cael ei roi i'r unigolyn. 

Ni ellir yn hawdd gwahanu'r peuoedd. Er bod y seicolegwyr yn gwyro at un yn 

fwy na'r gweddill mae eraill yn ymateb i gyfuniad ohonynt, gan fod y ddynoliaeth 

hefyd yn gyfuniad. Er enghraifft mae Bronfenbrenner (1994) yn archwilio'r systemau 

ecolegol a'r berthynas rhyngddynt, Maslow (1968) gyda'i hierarchaeth anghenion a 

Goleman (1995) a'i ddeallusrwydd emosiynol yn canolbwyntio ar anghenion yr 

unigolyn mewn perthynas a'r amgylchedd a phwysigrwydd cryfder emosiynol a'r gallu 

i ymdrin ag anawsterau a phroblemau, tra mae Gardner (1989) yn argymell 

defnyddio'r dulliau deallusol i gyd yn ei theori ef. 

Canolbwyntia'r damcaniaethwyr a drafodwyd yn y bennod hon ar addysgu yn 

gyffredinol tra mae Baker (1985, 1998, 2000, 2002), Williams (1996-9, 2003) a 

Cummins (1979, 2000) yn ymdrin ag addysg ddwyieithog yn benodol. (Penned 3) 
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PENNOD 3 

MODELAU ADDYSG DDWYIEITHOG 

3.0 Rhagarweiniad 

Trafodwyd damcaniaethau dysg yn y bennod flaenorol a chydnabyddir bod dysgwyr 

yn dysgu mewn amrywiol ffyrdd (Atodiadau 9 a 10). Mae angen profi datblygiad 

dysgwyr beth bynnag yw arddull neu iaith y dysgu ac yn y bennod hon canolbwyntir 

ar addysg ddwyieithog yn benodol. Adolygir gwahanol fodelau a allai gael eu 

mabwysiadu er mwyn ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 6I-orfodol a'i 

gosod yn gadarn yng nghanol y broses ddysgu ac addysgu. 

Education has long been recognised as the principal socialization agency 
of advanced societies within modernizing states. The right to be taught in 
one's own mother tongue, home or preferred language is often born in 
struggle and realized as an expression of personal human freedom. 
(Jones & Williams 2000: 138) 

Mae addysg yng Nghymru wedi datblygu yn sylweddol ers Adroddiad 1847 a 

Deddf Addysg 1889. 0 ganlyniad i'r rhain sefyldwyd system addysg oedd yn seiliedig 

ar y Saesneg (Pen nod 1 ). Rh aid cydnabod gwaith arloesol addysgwyr, rhieni ac 

ymgyrchwyr y ganrif ddiwethaf yn nhermau'r datblygiadau, a'u gweledigaeth parthed 

yr angen am addysg Gymraeg a'r ffaith bod yr iaith yn edwino o'i heithrio a'i dibrisio o 

fewn y system addysgol. 'Pioneers in bilingual education ... were motivated by a 

strong sense of urgency to act as to demonstrate their convictions regarding the 

discriminatory treatment of the Welsh language within the British state.' (Jones & 

Williams 2000: 48) Ac nid anghenion addysgol yn unig a yrrai'r agenda: 

. . . the development of bilingual education in Wales is not a purely 
educationally derived phenomenon. It does not develop from simple 
arguments about the educational virtues of bilingual education. Rather, 
such growth, is both an action and reaction in the general growth of 
consciousness about the virtues of preserving an indigenous language 
and culture. (Baker 1993: 9) 
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Yn 61 Baker a Jones (1998: 464) 'Bilingual education would seem to describe a 

situation where two languages are used' ac yn yr adran hon datblygir egwyddorion ac 

ideoleg a oedd yn trafod damcaniaethau dysg, i gwmpasu addysg lie defnyddir dwy 

iaith. (Pen nod 2) Yn y drafodaeth ar addysg ddwyieithog (Pen nod 1) trafodwyd yn 

gyffredinol yr addysg sy'n bodoli o fewn sefydliadau a chododd niter o gwestiynau 

megis: 

Beth yn hollol a olygir wrth 'addysg ddwyieithog'? 
A oes dwy iaith yn cael eu defnyddio yn yr un dosbarth? 
A yw'r dysgwyr yn ddwyieithog neu ai'r sefyllfa sy'n ddwyieithog? 
A yw'r dysgwyr i gyd yn defnyddio'r ddwy iaith? 
A yw'r addysg yn hyrwyddo dwyieithrwydd? 
A ddysgir drwy'r iaith leiafrifol? 
Ai pwnc yw'r iaith leiafrifol yn unig? 
Ai pwnc yw'r iaith fwyafrifol yn unig? 
A yw'r ddwy iaith yn gyfathrebol yn y dosbarth? 
A yw'r ddwy iaith yn cael eu dysgu tel pwnc? 
A wneir ymdrech i ddatblygu gallu ieithyddol y dysgwyr yn ogystal a'u medr yn 
y pwnc? 
A ddylid gwneud hynny? 
Cyfrifoldeb pwy yw datblygiad iaith? 
A oes cyfartaledd rhwng y ddwy iaith? 
Os nae oes - pa iaith sy'n cael y flaenoriaeth? 

Ceisir ymateb i rai o'r cwestiynau hyn wrth drafod y modelau addysgu dwyieithog 

posib y gellid eu mabwysiadu er mwyn ehangu dwyieithrwydd dysgwyr a'r cyfleoedd i 

astudio mewn dwy iaith . 

Wrth gynllunio i wella'r sefyllfa parthed y Gymraeg mewn addysg 6I-orfodol mae 

angen cofio rhai amcanion sylfaenol ar gyfer addysg ddwyieithog yng Nghymru. Yn 61 

Baker & Jones (2000) ymhlith manteision addysg ddwyieithog i unigolion gellir 

rhestru'r rhain : 

• develop communicative fluency in the Welsh and English language 
• develop biliteracy in the Welsh and English langauges 
• become multicultural and increasingly multilingual 
• have entitlement to, and equal access to, the potential economic 

and employment benefits of bilingualism (Baker & Jones 
2000:136) 
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Tybir mai'r sefyllfa ddelfrydol fyddai honno a allai gyflawni 'r amcanion uchod, ond 

gellir yn sicr amcanu i'w cyrraedd ar adegau o leiaf, a'i dal fel y nod uchaf posib o 

fewn cynllun addysgol cynhwysfawr. Yn anffodus gan nad yw'r holl ddysgwyr o fewn 

sefyllfa ddysgu bob amser yn ddwyieithog gytbwys, dysgu yn y sefyllfa ddwyieithog a 

wneir gan amlaf. Ni ddylid beirniadu'r sefyllfa honno yn ormodol nae ychwaith ei 

defnyddio fel rheswm dros beidio defnyddio'r Gymraeg. Maentumir bod addysgu yn y 

sefyllfa ddwyieithog yn angenrheidiol os mai'r bwriad yw ehangu cyfleoedd a 

chefnogi dysgwyr i ddatblygu eu maes astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Os mai'r 

'system addysg yw'r asiant unigol pwysicaf ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg' (Williams 

1988: 8) yna mae'n bwysig sicrhau bod y defnydd a wneir o'r iaith honno ar bob 

achlysur yn effeithiol, yn safonol ac yn adeiladol o ystyried y 'cyd-destun 

cymdeithasol / diwylliannol daearyddol arbennig'. (Williams 1988: 8) Rhaid cynnwys 

y cyd-destun ieithyddol yn ogystal, gan fod hwnnw yn sylfaenol i amcanion y dysgu. 

Os yw 'addysg gynhwysol' yn uchel ar agenda addysgwyr a gwleidyddion yna dylid 

anelu i sicrhau cynhwysiad y Gymraeg hefyd - yn y cynllunio a'r cyflawni. Yn 

anffodus disgwylir y bydd dealltwriaeth dysgwyr, addysgwyr a rheolwyr o'r maes yn 

annigonol ac y bydd angen cefnogaeth a hyfforddiant er mwyn medru datblygu ac 

ehangu dwyieithrwydd o fewn dosbarth a sefydliad. Disgwylir hefyd fedru cadarnhau 

eto bod unrhyw ddatblygiad yn dal yn ddibynnol ar unigolion brwdfrydig a chefnogol. 

3.1 Addysg Ddwyieithog 

Mae niter o wledydd / ardaloedd ar draws y byd yn meddu ar fwy nag un iaith 

swyddogol sy'n cyd-fyw, a her i'r addysg yn y gwledydd hynny yw sicrhau 

dwyieithrwydd cyflawn i'r dysgwyr, beth bynnag yw iaith yr aelwyd. Gwelir hyn ar 

agenda Catalonia, Cymru, Gwlad y Basg a Fryslan er enghraifft, ond yn aml nid iaith 

gyntaf y dysgwyr, sydd fel arfer yn iaith leiafrifol, yw iaith yr addysg yn y gwledydd 
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hyn. ' .. . bilingual education does not necessarily concern the balanced use of two 

languages in the classroom' (Ferguson, Houghton & Wells, 1998: 465) a dylanwad yr 

addysgwyr a'u hiaith hwy a welir gan amlaf, yn enwedig addysgwyr y cyfnod statudol. 

Nid oes cyfartaledd i'r ddwy iaith ar draws y diwrnod addysg yn 61 Arias a Casanova 

(1993b) 'Programs labeled 'bilingual education' hardly ever consist of instruction in 

two languages equally distributed throughout the school day'. (Arias a Casanova 

1993b: 17-8). Mewn gwlad megis Cymru mae'n amhosib mesur cydbwysedd 

cyflawniad ieithyddol gan na ragwelir adeg pan fydd y dysgwyr i gyd yn ddwyieithog 

gytbwys ac yn meddu ar sgiliau uchel a chyfartal yn y ddwy iaith, hynny yw mewn 

dosbarth lie nad yw'r dysgwyr i gyd yn medru'r Gymraeg. Er hynny mae'r 

Llywodraeth ganolog a LICC yn fwy diweddar wedi cyllido addysg ddwyieithog yn 

fanteisiol er mwyn rhoi cefnogaeth i ddatblygiad dwyieithrwydd y dysgwyr. Yn 

anffodus ni theimlir bod y sefydliadau wedi manteisio yn ddigonol ar y gefnogaeth 

hon gan eu bod wedi cynllunio a threfnu , gyda'r cymhelliant mwyaf clodwiw, 

ddefnydd o'r Gymraeg mewn dosbarthiadau gwahaniaethol. Hynny yw, rhannu 

grwpiau yn 61 iaith , gan ddefnyddio'r cyllid i gyfiawnhau niferoedd bychain mewn 

grwpiau cyfrwng Cymraeg. Un dull yn unig yw hwn, ac er iddo fod yn llwyddiannus i 

raddau, clywid llawer o gwynion parthed gwahaniaethu, cefnogaeth annheg, gwell 

a/neu gwaeth adnoddau, llai a mwy o waith marcio a methiant cymhathu holl fyfyrwyr 

y cwrs i wneud uned hyfyw. Ni lwyddwyd i sicrhau nail! ai dilyniant effeithiol, ehangu'r 

Gymraeg ar draws ystod ehangach o gyrsiau na chynllunio ar gyfer datblygiadau 

sefydliadol. 

Deil addysg ddwyieithog yn ddibynnol ar y gwahanol athroniaeth ac ideoleg, ar 

ddylanwadau hanesyddol a thraddodiadol , ar elfennau cymdeithasegol a 

diwylliannol, gwleidyddol ac economeg, a'r ddadl barhaus am ddarpariaeth ddigonol 
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a chyflawn. Yr hyn sy'n holl bwysig yw'r sicrwydd fod yr addysgwyr yn meddu ar 

ddealltwriaeth o'r hyn yw dwyieithrwydd ac yn medru ymateb i'r sefyllfaoedd 

gwahanol yn gadarnhaol ac yn adeiladol. Fel nododd Carrasquillo a Rodriguez 

'Mainstream classroom educators neeed to develop awareness of the role of the two 

languages ... and the instructional strategies that foster the students' bilingualism.' 

(Carrasquillo a Rodriguez 2002: 67) Er bod gwahanol fathau o ddwyieithrwydd yn 

bodoli, a thrafodir hynny yn hwyrach yn y bennod hon, mae dau brif fath o ddysgwyr 

sef y dysgwyr dwyieithog cytbwys a'r dysgwyr sy'n meddu ar un iaith 

lywodraethol,(Carrasquillo a Rodriguez 2002). Cefnogir y gwahaniaeth gan Arias a 

Casanova (1993) wrth son am wahaniaethau a'r 'distinction between 'pseudo 

bilinguals ' (who know one language much better than the other and do not use the 

second langauge for communication) and 'real ' (or true) bilinguals (who master both 

languages during childhood and easily communicate in both'. (Arias a Casanova 

1993b: 21) Gwel Carrasquillo a Rodrigues (2002: 67) fyfyrwyr yr Unol Daleithiau sy'n 

cyfranogi o addysg ddwyieithog yn 'dominant bilinguals' mewn iaith ar wahan i'r 

Saesneg. Mae'r dysgwyr dwyieithog cytbwys yn unigolion gyda'u hyfedredd yn y 

ddwy iaith wedi datblygu'n effeithiol, yn medru deall y cwricwlwm yn y ddwy iaith a 

bod yn weithredol mewn gweithgareddau addysgol yn y naill iaith neu'r llall. (Baker 

1993) Mae'r gwahaniaeth rhwng iaith leiafrifol a iaith fwyafrifol hefyd yn bwysig iawn 

ac mae dealltwriaeth o'r hyn yw dwyieithrwydd a'r hyn yw addysg ddwyieithog yn 

hanfodol ac yn berthnasol wrth werthuso'r gwahanol fodelau a gyflwynir. Mae 

dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng dwyieithrwydd cynyddol (additive) a 

dwyieithrwydd gostyngol (subtractive) yn hollbwysig wrth fabwysiadu cynlluniau 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei gwerthfawrogi a'i 

pharchu. 
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Additive bilingualism generally occurs where both languages continue to 
be useful and valued , ... subtractive bilingualism .. . often implies a society 
in which one language is valued more than the other, where one 
dominates the other, where one is on the ascendent and the other is 
waning . (Bhatia & Ritchie 2004: .10-11) 

Er bod gwahanol athroniaeth i'r addysg, paratoi a chyflwyno ar gyfer anghenion 

addysgol ac ieithyddol y dysgwyr penodol yw'r prif amcan a chadarnheir hyn gan 

Lindholm-Leary: 

While educators in various countries may subscribe to different 
philosophies of education, differ somewhat in their instructional 
methodologies, and have varying curricula, they nonetheless share the 
necessity of designing appropriate models to meet the language and 
academic needs of their students. (Lindholm-Leary 2001: 57-8 ) 

Mae'n rhaid trafod addysg ddwyieithog o fewn cyd-destun penodol 

cymdeithasol ac addysgol er mwyn sicrhau dealltwriaeth o'r cyd-destun . Mae modd 

diffinio addysg ddwyieithog statudol yng Nghymru ond mae'r sector 6I-orfodol yn 

llawer mwy hyfyw. Ni ellir chwaith ddibynnu ar ddylanwad y cartref na chefnogaeth 

rhieni i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector honno gan y gall dysgwyr 

ddewis gollwng y Gymraeg fel cyfrwng wedi gadael ysgol. (Heath 2001 . Reynolds 

1999). Fel y nododd Baker & Jones (2000): 

There are variations across Wales and different models of bilingual 
education both within and across districts. The bilingual eduation system 
in Wales must not be seen as uniform (Baker & Jones, 2000: 118) 

Cytuna Jones a Williams: 

... it is clear that there are fundamental differences between the 
development of Welsh medium education provision within various parts of 
Wales. (Jones & Williams 2000: 142) 

Roedd Williams (1988) wedi nodi anghysonderau hefyd: 

Y mae maint y ddarpariaeth addysg ddwyieithog yng Nghymru yn un o'r 
gwyrthiau bychain a welwyd yn Ewrop ers cyfnod Napoleon. Ond ar 61 
pedwar degawd o bwyso'n drwm ac o fuddsoddi yn y system addysg, y 
mae patrwm cyfoes yr ysgolion cyfrwng Cymraeg ymhell o fod yn un 
cynhwysfawr. Mae'n dal yn ddarniog a heb ei ddatblygu'n llawn. (Williams 
1988: 5) 
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Yn fras iawn mae ysgolion yng Nghymru nail! ai yn ysgolion cyfrwng Saesneg ac yn 

cyflwyno'r Gymraeg fel pwnc gorfodol tan 16 oed, yn ysgolion cyfrwng Cymraeg 

gyda'r Saesneg fel pwnc neu yn ysgolion dwyieithog lie defnyddir y ddwy iaith mewn 

gwahanol bynciau. (Pennod 1, LICC 2006) 0 fewn rhai ysgolion, yn enwedig ysgolion 

uwchradd, gellir darparu rhai pynciau drwy gyfrwng y Saesneg a'r Gymraeg gan roi'r 

cyfle i ddysgwyr ddewis cyfrwng eu haddysg. Mae'r amrywiol ddarpariaeth yn 

ddibynnol yn ogystal ar broffil iaith y cymunedau gwahanol a gallu ieithyddol y 

dysgwyr. (Baker & Jones 2000) Yn yr ysgolion dwyieithog gwneir defnydd helaeth o'r 

ddwy iaith am wahanol resymau ond o fewn un sesiwn ddysgu un iaith fel arfer a 

ddefnyddir. Erbyn hyn mae defnydd o ddwy iaith yn yr un dosbarth yn cael ei amlygu, 

yn enwedig gyda chynnydd mewn cyrsiau galwedigaethol sy'n ei gwneud yn haws i 

ddefnyddio iaith yr unigolyn. Gellir gwahanu'r ddwy iaith o fewn addysg statudol ac 

mae'r disgyblion yn draddodiadol yn mynychu'r ysgol sydd yn ieithyddol addas iddynt 

hwy. Er enghraifft, disgyblion sydd yn newydd ddyfodiaid i'r ardal ac sy'n 

ddechreuwyr yn yr iaith, disgyblion gydag ychydig o Gymraeg ail-iaith, disgyblion 

Cymraeg iaith gyntaf sy'n rhugl yn y Saesneg, disgyblion Cymraeg iaith gyntaf sy'n 

fwy rhugl yn y Saesneg na'r Gymraeg, disgyblion Cymraeg iaith gyntaf sy'n fwy rhugl 

yn y Gymraeg na'r Saesneg a disgyblion Saesneg iaith gyntaf sy'n rhugl yn y 

Gymraeg. Mae modd i'r disgyblion yn y sector statudol dderbyn eu haddysg yn eu 

dewis iaith , er bod y frwydr yn parhau i sicrhau digon o ddarpariaeth Gymraeg a 

dwyieithog mewn rhai ardaloedd. Eto mae'r categor"fau ieithyddol uchod yn 

symleiddio maes sy'n llawer mwy cymhleth gan fod , yn ogystal, wahanol alluoedd 

ieithyddol o fewn y dosbarthiadau. Cytunir bod hynny yn wir am bob maes pwnc a 

bod angen ystyried anghenion unigolion wrth gynllunio'r dysgu gan ddarparu ar gyfer 

grwp gallu cymysg , ond wrth son am gyfrwng y dysgu hwnnw mae'r anghenion yn 
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cymhlethu ymhellach. Does ond angen ychwanegu anghenion arbenigol i'r hafaliad a 

sylweddolir pa mor anodd mewn gwirionedd, yw sicrhau cydraddoldeb ieithyddol. Ni 

ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y gwahanol gategor'fau o ran defnydd iaith a 

chynllunio yn ogystal ago ran y defnydd a wneir o iaith yn gyffredinol. 

Mae Hallam a Gruffudd (1999) yn beirniadu'r modelau o ddwyieithrwydd mewn 

ysgolion yng Nghymru, yn enwedig ysgolion uwchradd, gan nodi fod iaith y dosbarth 

yn aml 'yn dibynnu i raddau helaeth ar fympwy neu ddull gweithredu'r athro/athrawes 

unigol' a bod athrawon unigol 'heb fod yn medru'r Gymraeg (o gwbl, neu yn , ddigon 

da) (Hallam a Gruffudd 1999: 31 ). Dychwelwn dro ar 61 tro at ddealltwriaeth o allu 

ieithyddol, dysgwyr ac addysgwyr tel ei gilydd, y cynllunio cydlynus ddylai fod yn rhan 

annatod o unrhyw gynllun strwythurol i gefnogi staff i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg 

mewn addysg, a'r ddeuoliaeth rhwng llwyddiant ysgolion cyfrwng Cymraeg a'r 

defnydd a wneir o'r Gymraeg wedi cyfnod ysgol. 

Most attempts at language planning in Wales have been haphazard and 
largley the result of the vision , activities and pressure of individuals and 
movements ... than by coherent government planning .... ... dichotomy 
between the success of Welsh medium schools and language use .. . 
Gaining an understanding of patterns of language use by young people is 
a prerequisite of any attempt at language planning. (Gruffudd 2000: 17 4, 
176, 178) 

Dylanwedir ar addysg ddwyieithog ymhellach gan bolis·,au a strategaethau 

corfforaethol. Beth yw polisi iaith y sefydliad? A oes strategaeth iaith ganddynt? Beth 

yw natur y dysgwyr? Ai sefydliad addysg ddwyieithog yw'r sefydliad neu sefydliad 

sy'n addysgu'n ddwyieithog ac a yw'r iaith Gymraeg yn cael blaenoriaeth ac yn cael 

ei hyrwyddo? 

Wrth adael addysg statudol gall y dysgwyr barhau gyda'u haddysg mewn 

sefydliadau Addysg Uwch (AU) neu Addysg Bellach (AB). Yn wahanol i'r sector 

addysg statudol nid yw hi'n bosib i fyfyrwyr ddilyn eu cyrsiau i gyd drwy gyfrwng y 
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Gymraeg nae yn ddwyieithog yn y sefydliadau hynny, er bod enghreifftiau i'w canfod 

ac er bod y ddarpariaeth yn cynyddu yn araf iawn mae hynny'n digwydd, ac mae'r 

ystod o feysydd yn gyfyng. 

Ary cyfan prin yw'r ddarpariaeth addysg ar 61 16 drwy gyfrwng y Gymraeg 
(ar wahan i ysgolion) ac yn yr ardaloedd mwyaf Cymreig mae'r 
ddarpariaeth fwyaf .... Mae'r ddarpariaeth Gymraeg mewn Addysg Uwch 
wedi tueddu i ddatblygu mewn rhai sefydliadau o ganlyniad i'r ymrwymiad 
o'u mewn i ehangu defnyddio'r Gymraeg ar bob lefel mewn addysg. 
(Jones 1999 : 21 , 23) 

Mewn dosbarthiadau AB ac AU cynhwysir yr holl gefndiroedd ieithyddol 

amrywiol yn yr un dosbarth gan ychwanegu'r dysgwr uniaith Saesneg na fu o fewn y 

sector statudol yng Nghymru. Nid yw yn fwriad o fewn yr astudiaeth bresennol i 

drafod dysgu iaith, dim ond y cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith a'i datblygu. Er hynny 

cyfeirir at ddysgu iaith am o leiaf ddau reswm. Yn gyntaf, ers 2002 mae pob disgybl 

sydd wedi cael ei addysg gyflawn yng Nghymru wedi cael o leiaf un mlynedd ar ddeg 

o wersi iaith (y Gymraeg) ac ar y mwyaf wedi derbyn ei addysg yn gyfan gwbl drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Yn ail mae dylanwad y dysgu iaith, (y Gymraeg) y defnydd o'r 

iaith a wnaed ac agweddau dysgwyr AB ac AU yn cael eu gwreiddio yn ystod yr 

addysg statudol a dderbynnir. Mae'r cyfranwyr yn Williams (2000: 37) yn pwysleisio 

bod y math o amgylchedd addysgol yn gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i'r defnydd 

o'r Gymraeg a'r arferion parthed y Gymraeg mewn lleoliadau penodol. Yr un oedd 

casgliadau Heath (2001) a Reynolds (1999) hefyd. 

Nid mater o gyfieithu dogfennau ac adnoddau yw addysg ddwyieithog, ac er 

bod y syniad yn un cefnogol , nid yw hynny yn fethodoleg ddwyieithog, yn wir cesglir 

ei fod yn aneffeithiol fel dull , yn enwedig os nad yw'r addysgwr yn medru'r ddwy iaith. 

Rhagwelir y trafodir y pwnc hwn yn ystod cynllunio a chyflwyno hyfforddiant i 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 6I-oifodol. (Penodau 6, 7) Credir gan 

rai addysgwyr bod darparu nodiadau ac adnoddau yn ddwyieithog yn ddigonol ar 
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gyfer dysgwyr, ac y gallant wedyn ddewis cyfrwng iaith eu dysgu a'u hasesu. Nid 

ydynt wedi ystyried gallu ieithyddol y dysgwyr hynny nid yn unig i ddeall cynnwys y 

pwnc yn y dosbarth drwy gyfrwng y Saesneg, ond yna cyfieithu 'r wybodaeth a'i 

defnyddio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn sgil arbenigol, ac yn ddisgwyliad 

annerbyniol. Eto, i ailadrodd y ffaith na ddylid anwybyddu unrhyw ddull o gefnogi'r 

Gymraeg gall sicrhau cyfieithu adnoddau yn sicr fod yn gam enfawr i'r cyfeiriad i 

ddysgu'n ddwyieithog, ond mae'n rhaid defnyddio'r adnoddau hynny mewn dull a 

fydd hefyd yn cefnogi'r dysgwyr i'w defnyddio. Rhaid meddu ar ddealltwriaeth o 

ddefnydd iaith , gallu ieithyddol (y dysgwr a'r addysgwr) a'u heffaith ar y dysgu: 

Translation is both ineffective and inappropriate as a bilingual method of 
instruction ... Bilingual teachers need to be trained to 'self-monitor' their 
language use, and to make conscious decisions about language choice in 
the classroom (Milk 1993: 102) 

3.2 Modelau Addysg Ddwyieithog 

Yn Rhagymadrodd y Prif Weinidog a'r Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r 

Gymraeg i laith Pawb (LICC: 2003b) nadir: 

Mae'n debyg mai'r datblygiadau pwysicaf fu'r rheiny yn y sector addysg lie 
mae'r cynnydd cyson yn narpariaeth addysg Gymraeg a dwyieithog wedi 
cael effaith bendant ar nifer a chanrannau'r plant sy'n gallu siarad 
Cymraeg (LICC, 2003b: 1 ). 

Mae ffigurau Cyfrifiad 2001 (Atodiad 3, Aitchinson J & Carter H 2004) yn profi bod 

cynnydd yn nifer y plant sy'n medru siarad Cymraeg. Nid oes unrhyw ystadegau ar 

gael sy'n mesur eu hyfedredd. Mae strategaeth LICC (2003b) ar gyfer Cymru 

ddwyieithog yn pwysleisio'r iaith , 'trosglwyddo Cymraeg ar yr aelwyd ... cynllun Twf ... 

darpariaeth blynyddoedd cynnar' (t.39). Yn ystod oedran addysg statudol, 5-16 oed, 

cefnogir 'caffael iaith ... dysgu iaith ... dewis cyfrwng iaith' (t.40) a nadir camau 

gweithredu i gryfhau'r ddarpariaeth. Mae'r camau gweithredu hynny yn cynnwys 

ehangu cynllun Twf (trosglwyddo'r Gymraeg ar yr aelwyd), cryfhau'r addysg feithrin , 
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ail-gyflunio addysg y blynyddoedd cynnar, diffinio'r ddarpariaeth ail iaith , sicrhau 

argaeledd deunyddiau a dilyniant cyfrwng Cymraeg, cynllunio'r ddarpariaeth, cefnogi 

datblygiad staff o ran dysgu iaith a gwneud defnydd o iaith, ac yn argymell defnydd o 

ddeunyddiau electroneg yn greadigol ac yn hyblyg. (tt. 44-6) Ond mae'r ddogfen 

hefyd yn cydnabod prinder y ddarpariaeth AB ac AU (tt.42-3) (LICC 2003b) a chytunir 

gan Baker a Jones (2000): 

Discontinuity in bilingual education extends to the further education (FE) 
and higher education (HE) sectors. Indeed .. there is a considerable 
disfunction at the further and higher education levels where relatively 
minimal Welsh-medium provision occurs. (Baker & Jones 2000: 131 ). 

Mae'r iaith Gymraeg yn elfen bwysig yn ein haddysg ac mae'r canrannau sy'n 

medru siarad Cymraeg yn parhau yn sylweddol fel y gwelir o ffigurau Cyfrifiad 2001. 

Tabl 6 - Cyfran y bobl
1 

sy'n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg: yn 61 oedran, 
Ebrill 2001 

Cymru Canrannau 

Oedran mewn blynyddoedd Gwrvwod Benywod Pawb 
3-9 20.21 22.60 21.38 
10-15 35.33 42.27 38.70 
16-19 20.99 28.08 24.52 
20-24 13.41 16.10 14.76 
25-34 11.98 13.48 12.75 
35-49 10.80 11.90 11 .36 
50-59 11.59 12.30 11 .94 
60-64 12.21 12.93 12.58 
65-74 13.35 13.58 13.47 
75 a throsodd 15.27 15.53 15.44 
Pawb sy'n 3 oed a throsodd 15.48 17.11 16.32 

1 Pawb sy'n 3 oed a throsodd. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Ebrill 2001 , Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (http://www.statistics.gov.uk/) 

Mae'r Cynulliad yn casglu (er nad yw'r ymchwilydd o anghenraid yn llwyr gytuno) fod 

. . . siarad Cymraeg yn fater o gael hyder i ddefnyddio'r iaith mewn 
amrywiaeth o sefyllfaoedd. Un gred sy'n syndod o gyffredin yw nad yw'r 
Gymraeg yn iaith busnes neu waith er enghraifft (laith Pawb 2003b: 49) 
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Os yw hynny'n wir, ac mae angen cadarnhad, yna a oes modd creu cynllun i 

gefnogi'r Cymry hyn sy'n addysgu, i feithrin eu hyder a'u hysgogi i ddefnyddio'r 

Gymraeg yn eu dosbarthiadau, er mwyn ehangu'r ddarpariaeth ddwyieithog mewn 

AB ac AU? 

Many educators have found that combining language and content 
instruction can be an effective way of helping students to progress toward 
both goals - not so easily organised in the post compulsory sector 
(Hakuta 1986: 58) 

Os yw hynny yn ddull effeithiol o ddatblygu dwyieithrwydd a maes pwnc ai dyna yw 

amcanion addysg ddwyieithog? Bwriad yr ymchwil hwn yw ceisio sicrhau addysg 

ddwyieithog er mwyn i'r dysgwyr gael y cyfle gorau i ddysgu trwy gyfrwng eu dewis 

iaith. Os gellir ysgogi'r di-Gymraeg i ddysgu'r iaith, neu'r i'r dysgwyr ei defnyddio, 

yna bydd hynny yn werth ychwanegol. 

Ar draws y byd gwelir niter o wahanol fodelau o addysg ddwyieithog sy'n 

gwahaniaethu'n sylfaenol yn eu hamcanion, yn y dysgwyr, yn y dulliau a ddefnyddir 

wrth amrywio'r defnydd o iaith, yn y damcaniaethau ac yn y gefnogaeth a dderbynnir. 

Nid yw addysg ddwyieithog o anghenraid yn gytbwys gan fod iddi wahanol 

ddyheadau ac athroniaeth, ac mae materion diwylliannol, gwleidyddol ac 

economaidd yn rhan o'r ddadl. 'An important issue in bilingual education, as in all 

education, is the role of ideology, and it is naive to presume that models, 

programmes and outcomes can be analysed without reference to some politico

historical ideological bias.' (Beardsmore 1993: 4) Nod yr ymchwil presennol yw 

adnabod cyfleoedd i ehangu dwyieithrwydd lie nad yw'n bodoli eisoes, nid cyflwyno 

dwyieithrwydd i addysg cyfrwng Cymraeg. Deil hwnnw yn ideoleg, ond nid yw'n 

ideoleg sy'n ymateb i anghenion pob dysgwr ymhob sefydliad . Mae lie i gredu nad 

yw'r system addysg, ar bob lefel, yn ymateb i anghenion dysgwyr cyfrwng Cymraeg i 

gyd gan nad yw'r sefyllfa yn ddu a gwyn. Er enghraifft, nid yw'r plant a gafodd y cyfle 
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i ddysgu a defnyddio'r iaith yn yr ysgol gynradd sy'n cael eu trosglwyddo i ysgolion 

uwchradd nad ydynt yn naturiol Gymraeg nae yn defnyddio'r Gymraeg fel cyfrwng yn 

cael y cyfle i ddyfnhau eu gallu yn yr iaith na'i defnyddio fel cyfrwng. 

Adnabu Fishman (1976) dri model addysg ddwyieithog a'u galw'n 1. addysg 

ddwyieithog drawsnewidiol (transititona~ 2. addysg ddwyieithog gynhaliol (language 

maintenance) a 3. addysg ddwyieithog gyfoethogol (enrichment). Bwriad y cyntaf yw 

darparu cyfleoedd i blant iaith leiafrifol feistroli'r iaith fwyafrifol cyn gynted ag y mae 

modd er mwyn iddynt ymdoddi i'r gymdeithas a chael eu cymhathu i addysg brif 

ffrwd. Mae'r ail yn ffordd o gynnal iaith leiafrifol ac yn ffurf a weithredir yn rheolaidd 

mewn gwledydd lie mae'r iaith frodorol yn iaith leiafrifol , fel yng Nghymru. Mae'r 

trydydd model yn cyfoethogi addysg siaradwyr iaith fwyafrifol drwy ddysgu iaith 

ychwanegol iddynt yn enwedig lie gwerthfawrogir manteision dwyieithrwydd. Mae'r 

cyntaf yn amsugno'r iaith leiafrifol, yr ail yn gwahanu'r ddwy iaith tra mae'r trydydd yn 

ddull atodol sy'n berthnasol i gymdeithas amlddiwylliannol. Er mwyn cynnal 

cydraddoldeb rhwng dwy iaith mewn rhaglen addysg ddwyieithog dylid defnyddio'r 

ddwy iaith yn gyfrwng y dysgu. Os na wneir hynny mae'n crybwyll proses o 

gymhathiad ac yn ymddangos yn wahaniaethol gyda'r plant lleiafrifol yn cael eu rhoi 

mewn safle israddol yn seicolegol ac yn gymdeithasol. (Saunders 1982). Gellid 

beirniadu'r gwahanol fodelau yn nhermau defnydd o iaith a gallu dysgwyr mewn dwy 

iaith o ganlyniad i'r defnydd ohonynt mewn addysg. Dyma un o'r meini prawf a 

ddefnyddir i werthuso'r modelau yn nhermau eu perthnasedd o fewn sector / 

sefydliad a'u gwerth i gefnogi dysgwyr. 

3.2.1 Ffurfiau Cryf 

Rhestrodd Baker (1993: 153) wahanol fodelau o addysg ddwyieithog yn 61 nod yr 

addysg, a'u gwerthuso yn 61 allbwn ieithyddol y dysgwyr naill ai yn ffurfiau cadarn 
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neu yn ffurfiau gwan. Trafododd y math o raglenni a gynlluniwyd ar gyfer disgyblion 

iaith leiafrifol a/neu fwyafrifol gan nodi iaith y dosbarth, y nod cymdeithasegol ac 

addysgol a'r deilliant ieithyddol. Wrth drafod y gwahanol fodelau a gyflwynir gan 

Baker (1993) Williams (1996-99) a Fishman (1976) er enghraifft, ac a weithredir 

mewn gwledydd eraill pwysleisir eu gwerth a'u pwrpasedd o fewn y sefyllfa addysgol 

6I-orfodol. Cytunir bod addysg drwy gyfrwng dwy iaith yn rhoi 'r cyfle i ddysgu drwy'r 

iaith frodorol leiafrifol a thrwy'r iaith fwyafrifol (y Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru). 

Mae dysgwyr gyda mamiaith leiafrifol yn elwa o addysg ddwyieithog gan ei bod yn 

cael y cyfle i ddysgu drwy eu hiaith gyntaf yn ogystal a'r Saesneg. 

Nadir gan Baker (1993: 153) bedwar model addysg ddwyieithog sydd a'r bwriad 

o sicrhau dwyieithrwydd a llythrennedd deuol. Y gyntaf yw addysg drochi 

(immersion) , yn ail , model gadwraeth / gynhaliaeth (maintenance I heritage), yn 

drydydd model llythrennedd deuol (two way I dual language) ac yn olaf y model prif 

ffrwd (mainstream bilingua~. Mae'r model cyntaf yn fodel dwyieithog gyda'r pwyslais 

cychwynnol ar sicrhau dysgu'r ail iaith . Mae'r ail fodel yn fodel dwyieithog gyda'r 

pwyslais ar yr iaith gyntaf. Mae'r drydedd yn sicrhau defnyddio'r ddwy iaith, y 

lleiafrifol a'r mwyafrifol ac mae'r olaf yn defnyddio'r ddwy iaith yn gyfartal , ac mae'r 

ddwy iaith hynny yn ieithoedd mwyafrifol fel arfer. 

Wrth ganolbwyntio ar y sector 6I-orfodol ni fyddai unrhyw anhawster i ddarparu 

yn y Gymraeg ac yn y Saesneg i ddysgwyr dwyieithog cytbwys. Hynny yw'r rhai sy'n 

meddu ar hyfedredd uchel yn y ddwy iaith, y lleiafrifol a'r fwyafrifol , y rhai a elwir yn 

'elite bilinguals ' (Baker 2002: 153) Mae modd i'r rhain ddewis iaith yr addysg ' ... 

outright language choice is obviously available to bilingual individuals' . (Bhatia & 

Ritchie 2004: 18) Gellid defnyddio modelau amrywiol megis defnydd o un iaith ar 

gyfer pynciau arbennig ; defnydd o un iaith yn ystod y bore a'r llall yn y prynhawn neu 
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ar wahanol ddyddiau o'r wythnos. Gellid rhannu pwnc a throsglwyddo un testun drwy 

gyfrwng y Gymraeg ac un arall drwy gyfrwng y Saesneg gan sicrhau hyfedredd 

dwyieithog yn y maes yn gyffredinol. Gellid defnyddio'r ddwy iaith o fewn un dosbarth 

gan amrywio yn 61, er enghraifft, argaeledd adnoddau, a gellid trafod adnodd 

Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg ac i'r gwrthwyneb. Geilw Williams (1999) hwn yn 

'Fadel A' lie mae'r dosbarthiadau Cymraeg eu hiaith a'r rhai Saesneg eu hiaith ar 

wahan, a hynny 'yn anad dim ... i sicrhau hawliau myfyrwyr sydd wedi dewis astudio 

drwy gyfrwng un iaith yn unig'. (Williams 1999: 31) Gallai hwn fod yn fodel a fyddai 

yn cyfoethogi iaith yr unigolyn, yn enwedig mewn sefyllfa megis yr un yng Nghymru. 

Prin yw'r cyfleoedd hynny ar hyn o bryd mewn addysg 6I-orfodol er y dylid amcanu 

i'w gyflawni. Mae'n bosib darparu telly yn y sector cyfrwng Cymraeg gyda grwpiau 

Cymraeg eu hiaith, ond nid dyna yw'r bwriad. Mae angen archwilio modelau 

gwahanol er mwyn eu cyflwyno mewn cynllun datblygu posib fel bod modd ehangu'r 

cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg wedi cyfnod addysg statudol. 

Adnabu Baker (2002) ffurfiau sydd yn ei tarn ef yn gadarn. Geilw un yn addysg 

drochi a defnyddir y model hwn yn llwyddiannus gyda newydd-ddyfodiaid i ysgolion. 

Ond yn 61 Lindholm-Leary (2001: 27) 'Immersion is a method of foreign-language 

instruction in which the regular school curriculum is taught through the medium of a 

second language'. Yr hyn sy'n digwydd yw y rhoir y pwyslais dechreuol ar ddysgu 

iaith cyn ei defnyddio fel cyfrwng ac mae hynny yn arwain at ddwyieithrwydd cyflawn. 

Cantu Swain & Lapkin (1982) y gallai dysgwyr oedd wedi dilyn y system addysg 

drochi ddod yn rhugl yn eu hail iaith ond iddynt ei defnyddio y tu allan i'r sefydliad 

addysgol. 'Immersion students have a high level of confidence about their second 

langauge abilities, and recognize that their speaking skills are the weakest area' 

(Swain & Lapkin 1982: 55) ac efallai bod y canfyddiad hwn yn cyfateb i ddysgwyr y 
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Gymraeg sy'n ennill cymwysterau lefel uwch mewn Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol, 

ond bod eu sgiliau cyfathrebol yn wan. Mae yn annhebygol y byddai model felly yn 

llwyddo mewn AB ac AU gan ei bod yn haws eithrio o'r Gymraeg yn y sectorau hynny 

nae mewn ysgol ac mae'r model hwn yn ddibynnol ar ddewis y dysgwyr i ddatblygu 

eu hiaith. Bwriad addysg drochi yw datblygu dysgwyr dwyieithog cyflawn ac ers 1965 

mae wedi lledaenu fel dull o sicrhau dwyieithrwydd mewn dwy iaith fwyafrifol (y 

Saesneg a'r Ffrangeg) yng Nghanada. (Baker 1993: 161) Nod y dull yw trochi'r 

dysgwyr yn yr iaith a'i defnyddio i ddysgu er mwyn sicrhau rhuglder yn y ddwy iaith. 

Mabwysiadwyd y syniad o addysg drochi yng Nghymru, yn ogystal a nifer o wledydd 

eraill ar draws y byd, er enghraifft Gwlad y Basg a Chatalonia, a dewisodd nifer o 

rieni addysg drochi i'w plant er mwyn iddynt fynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

Mae'r rhieni yng Nghymru yn yr un modd a'r rhieni yn yr astudiaeth achos yng 

Nghanada yn mynnu sicrwydd na fydd datblygiad yr ail iaith , a iaith yr addysg, yn 

effeithio yn andwyol ar lythrennedd yr iaith gyntaf (y Saesneg yng Nghymru) nae ar 

gyrhaeddiad academaidd y disgyblion. Mae Swain a Lapkin (1982) yn cytuno ei bod 

yn hollol bosib i ddysgwyr ddilyn eu haddysg drwy gyfrwng ail iaith , 'The outcomes of 

Fench immersion education ... indicate that there is nothing inherently impossible, or 

negative, in providing initial education through the medium of a second or foreign 

languages. (Swain & Lapkin 1982: 1 ). Yn 61 BylG prif nodweddion addysg drochi 

yw: 

Yr ail iaith yw'r prif gyfrwng addysgu. 
Mae'r cwricwlwm trochi'r un fath a chwricwlwm yr iaith gyntaf. 
Mae'r ysgol yn cefnogi datblygiad yr iaith gyntaf (h.y. Saesneg). 
Mae dwyieithrwydd ychwanegol yn digwydd. 
Ni chollir sgiliau yn yr iaith Saesneg. 
Yn y dosbarth y bydd y plant yn clywed yr ail iaith yn bennaf. 
Daw disgyblion i'r ysgol gyda lefelau tebyg (cyfyngedig neu dim o gwbl) o 
allu yn yr ail iaith. 
Mae pob athro/athrawes yn ddwyieithog. 
(BylG: 2003 ) 
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Mae gallu'r dysgwyr yn uchel yn yr ail iaith o ganlyniad i addysg drochi, ond ni 

ddysgir yr iaith honno ar draul y famiaith. Yr un bwriad oedd gan y rhieni yn y rhaglen 

addysg drochi yng Nghanada, cynllun a gychwynnwyd ganddynt. 'The Canadian 

bilingual immersion program was initiated by parents who value the langauge to be 

learned by their children as a second language but also understand that their first 

language will continue to be dominant in their children 's lives. ' (Arias & Casanova 

1993b: 24) 

Model cadarn arall yw hwnnw a elwir yn Fadel Gadwraeth / Gynhaliaeth 

(Maintenance/Heritage Language) (Fishman 1976, Baker 1993: 162). Sicrheir drwy'r 

rhaglenni fod y disgyblion iaith leiafrifol yn defnyddio'r iaith honno fel cyfrwng yn yr 

ysgol a sicrheir bod iaith frodorol y plentyn yn cael ei diogelu ac yn datblygu law yn 

llaw gyda'r iaith fwyafrifol - y Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru. Geilw Baker 

(2002) y math o ddwyieithrwydd sy'n rhoi pwyslais ar yr iaith leiafrifol yn fodel 

cynhaliaeth neu gadwraeth. Mae'r model hwn yn arwain at ddwyieithrwydd cyflawn. 

Tybir y gallai'r model hwn gael ei fabwysiadu mewn AB ac AU ond byddai angen i 

aelodau'r grwp i gyd fedru 'r Gymraeg, ac fel y nodwyd eisoes anaml mae hynny yn 

bosib. Mae'r defnydd o iaith leiafrifol yn y sector addysg gynradd, uwchradd ac uwch 

o bwys tyngedfennol i sicrhau hyfywedd y cymunedau ieithoedd lleiafrifol a noda 

Hughes (2000: 26) fod angen gofal arnynt, yn enwedig o fewn addysg: 'The 

protection and viability of these communities ... a matter of maintaining the use of the 

lesser used languages in key domains, an important one of which clearly is 

education'. Mae'r model cadwraeth/cynhaliaeth yn ddibynnol nid yn unig ar 

athroniaeth ac ideoleg ond ar allu yn yr iaith. Tybir bod niter cynyddol o fyfyrwyr sy'n 

meddu ar sgiliau llafar da, os nad rhugl , yn y Gymraeg naill ai yn amharod, neu yn 

analluog, i'w hysgrifennu. Archwilir y dyb hon yn ystod yr ymchwil. (Penodau 6, 7) Ac 
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yn 61 Baker (1993: 52) 'where bilingualism exists without biliteracy, there is an 

increased likelihood of language decay' ac mae'r niferoedd ffwythiannau yn yr iaith 

yn lleihau. Mae statws yr iaith hefyd yn gostwng onid ysgrifennir hi. 

Y ddwy ffurf yma yw'r ffurfiau a ddefnyddir yng Nghymru er bod Baker (1993: 

164-65) yn cyfeirio at ddwy ffurf gadarn arall yn ei drafodaeth. Mae'r ffurf 

Llythrennedd Deuol (Two way I Dual Language Bilingual Education) ar gyfer grwpiau 

sy'n meddu ar niferoedd gweddol gyfartal o ddysgwyr iaith fwyafrifol a lleiafrifol yn yr 

un dosbarth a defnyddir y ddwy iaith gan anelu at ruglder yn y ddwy. Er nad yw'r ffurf 

yma yn cael ei defnyddio mewn ysgolion yng Nghymru gellid rhagweld datblygiad 

ohoni mewn addysg 6I-orfodol lie ceir dosbarthiadau cymysg eu hiaith. Gellid darparu 

model sy'n gwneud defnydd o'r ddwy iaith, y lleiafrifol a'r mwyafrifol er mwyn 

datblygu llythrennedd deuol gan arwain at ddwyieithrwydd cyflawn. Tybir y byddai 

dysgwyr y grwpiau hyn yn gytbwys ddwyieithog ond eto ni ragwelir cyfleoedd i hynny 

mewn AB ac AU yn 61 gallu ieithyddol y dysgwyr yn y grwpiau presennol. (Penodau 

6, 7) 

Y bedwaredd ffurf gadarn yn 61 Baker (1993: 165) yw'r un a eilw yn 

Ddwyieithrwydd Prif Ffrwd (Mainstream Bilingual Education) lie mae dwy iaith yn 

cydfodoli ac yn cael eu defnyddio ar wahanol achlysuron ar gyfer pob dysgwr. 

Digwydd hynny mewn gwledydd lie mae iaith frodorol fwyafrifol yn cael ei defnyddio a 

lie cyflwynir a defnyddir iaith ryngwladol fwyafrifol megis y Saesneg neu'r Ffrangeg. 

Mewn rhai gwledydd defnyddir mwy na dwy iaith brif ffrwd gan gynhyrchu 

llythrennedd dairieithog. Nid yw'r model a eilw Baker (2002) yn fodel prif ffrwd yn 

berthnasol i Gymru gan ei bod yn cyfeirio at ddefnydd o ddwy iaith fwyafrifol , megis y 

Ffrangeg a'r Saesneg yng Nghanada, gyda'r amcan o ddatblygu dwyieithrwydd 

cyflawn. Mae'r model hwn yn bodoli yn y Dwyrain Canol hefyd lie mae'r dysgwyr yn 
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derbyn addysg drwy gyfrwng yr Arabeg am hanner y dydd a thrwy gyfrwng y 

Saesneg yn ystod yr ail hanner. Gwneir hyn er mwyn sicrhau cyrhaeddiad dwyieithog 

cyflawn. 

3.2.2 Ffurfiau Gwan 

Yn yr un modd diffinia Baker (1993: 153) ffurfiau yn wan gan nad yw'r allbwn 

ieithyddol yn ddwyieithog. Mae'r Addysg Ymsuddol (Submersion Education) yn 

cynnwys mewnfudwyr iaith leiafrifol sy'n mynychu cyrsiau drwy'r iaith leol fwyafrifol 

heb gyfle i ddysgu'r iaith honno. Defnyddiwyd y dull yn eang yn yr Unol Daleithiau ar 

un cyfnod , gyda phlant Sbaeneg yr iaith; yn aml caent eu cynnwys mewn dosbarth 

Saesneg ei gyfrwng ymysg dysgwyr brodorol oedd a'r Saesneg yn famiaith iddynt. 

Gellid datblygu'r model hwn ymhellach , a'i ddatblygu yn ffurf fwy cefnogol, drwy 

gynnwys dosbarth iaith i gefnogi 'r datblygiad ieithyddol yn yr iaith leol. Gwneir hynny 

fel arfer o'r tu allan i'r dosbarth pwnc; o ganlyniad byddai'r dysgwyr nid yn unig yn 

colli dosbarthiadau pynciol a allai effeithio'n andwyol ar eu haddysg, ond hefyd yn 

gorfod ceisio gwneud yn iawn am hynny yn eu hail iaith a oedd yn fregus ar y gorau. 

Yn y dull Gwahaniaethol (Segregationalist) gwahaniaethir ar sail iaith gan 

wahanu'r dysgwyr yn 61 iaith a chreu 'apartheid' addysgol (Baker 1993: 156) 

Canlyniad y dull hwn yw dysgwyr unieithog nad ydynt yn datblygu'r iaith leol ac felly 

heb fedru ymdoddi i mewn i'r gymdeithas na bod yn rhan weithredol ohoni. 

Bwriad Addysg Drawsnewidiol (Transitional Education) (Fishman 1976, Baker 

1993: 156) yw cymathu dysgwyr i mewn i gymdeithas. Defnyddir y ddwy iaith tan i'r 

dysgwr ddod yn ddigon 'rhugl' yn yr iaith fwyafrifol frodorol i fedru dilyn yr addysg brif 

ffrwd . Prif amcan y math hwn o ddwyieithrwydd yw sicrhau trochiad yn yr iaith a'r 

amgylchedd mwyafrifol er mwyn dysgu'n gyfan gwbl trwyddi. Model gostyngol sy'n 

anwybyddu'r famiaith ydyw ac mae'r dysgwyr yn symud o'r iaith frodorol leiafrifol i'r 
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iaith fwyafrifol ac yn aml yn datblygu yn ddysgwyr uniaith yn yr iaith honno ar draul y 

famiaith. Gwelid hyn eto yn yr Unol Daleithiau fel y darganfu Swain a Lapkin (1982) : 

In the United States, for example, many bilingual education programs 
serving students from non-English home languages begin with instruction 
in the child's first language and move gradually to instruction in English. 
These programs have been labelled 'transitional' bilingual education 
because a transition is made from the minority language spoken by 
members of an ethnic group to English, the language of the majority of the 
population of the United States. (Swain & Lapkin 1982: 3) 

Ni welwyd yr un diffyg parch i ieithoedd yng Nghanada a chyflwynant iaith leiafrifol yn 

aml ar 61 i waith y dydd ddod i ben. 'The teaching of minority languages indicates a 

desire to preserve the home language and underlines the perceived value in Canada 

of languages other than English or French.' (Swain & Lapkin 1982: 3) Mae'r 

rhaglenni Trawsnewidiol yn amcanu i symud o iaith leiafrifol y dysgwr i'r iaith 

fwyafrifol a ddefnyddir o fewn yr addysg, ond ceir cefnogaeth yn yr iaith leiafrifol ar y 

cychwyn sy'n cyfrannu at ei diogelu fel adnodd gwerthfawr ac yn cydnabod ei gwerth: 

' . . . transitional programs, . . . emphasize the rapid transition from an 
instructional program with native language support accompanied by 
English language development into an all-English curriculum, and 
maintenance programs, which stress preservation of the child's home 
language and culture, with a more gradual easing into English and a 
continuation of native language instruction .. .. ' ( Milk 1993: 91) 

Mae'r dull Prif Ffrwd (Mainstream) (Baker 1993: 153) gydag iaith dramor yn cael 

ei chyflwyno mewn dosbarthiadau iaith yn cyfateb i'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru 

yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg ond lie mae'r Gymraeg yn cael ei chyflwyno fel 

pwnc. Cyfyng iawn yw'r dwyieithrwydd a ddatblygir. Dyma hefyd ganfyddiadau'r 

ymchwil wrth drafod cefndir addysgol dysgwyr yn y sector 6I-orfodol. Prin yw eu gallu 

yn y Gymraeg er iddynt ddilyn y Gymraeg fel pwnc am un mlynedd ar ddeg 

(Penodau 6, 7) . 
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Mae'r Addysg Ymneilltuol (Separist Education) yn meithrin un iaith drwy'r iaith 

leiafrifol ac yn ymwahanu er mwyn sicrhau hynny. Gwelir hyn yn digwydd mewn 

cymunedau penodol er mwyn diogelu'r iaith leiafrifol. (Baker 1993: 153) 

Yn y gorffennol ceisiwyd creu model oedd yn gwahanu grwpiau yn 61 iaith y 

dysgu, grwpiau cyfrwng Cymraeg a grwpiau cyfrwng Saesneg ar wahan. Mae'r model 

hwn yn parhau os yw'r niferoedd yn caniatau , hynny yw os oes niter digonol mewn 

grwp gellid ei rannu yn 61 iaith y cyfranogwyr. Byddai medru sicrhau grwpiau iaith 

benodol yn dyfnhau defnydd o'r Gymraeg a gallu ynddi, ond nid yw hynny'n digwydd 

yn aml yn enwedig mewn AB ac AU, gan na fyddai grwpiau bychain yn gost effeithiol. 

Geilw Baker (2002: 153) hwn yn fodel gwan gan nad yw yn hyrwyddo dwyieithrwydd 

ac allbwn uniaith a welir, ym mha bynnag iaith. Ond, rhagwelir y gall y model hwn fod 

yn ddefnyddiol i gefnogi'r Gymraeg lie nad oes modd sicrhau dwyieithrwydd cyflawn 

o fewn grwp, ac fel rhan o gontinwwm o fodelau. Teimlir na ddylid diystyru unrhyw 

fodel os gall gyfrannu at ehangu cyfleoedd ac ymestyn ffiniau. Yn nhermau hynny 

efallai ei bod yn annheg diffinio modelau yn 'wan' neu yn 'gryf' gan fod iddynt r6I 

bendant ar draws y continuum: ar un ochr cyflwynir y Gymraeg fel pwnc i'r di

Gymraeg ac ar yr ochr arall addysgir y dysgwyr cytbwys dwyieithog drwy gyfrwng y 

ddwy iaith (y Gymraeg a'r Saesneg) 

Gwelir defnydd anffurfiol o'r ddwy iaith o fewn dosbarth, gan amlaf gan fod yr 

addysgwr yn gwybod bod y dysgwyr yn Gymry iaith gyntaf, bryd arall i atgyfnerthu 

neu egluro pwynt. (Pennod 7) Er mor gefnogol y bwriadau, anffurfiol oedd y defnydd 

ac uniaith oedd y cyflawniad. Nid oedd y defnydd o'r iaith yn ehangu dwyieithrwydd y 

dysgwyr. Geilw Baker (2002: 153) hwn eto yn fodel gwan, ond mae'n rhaid dweud 

unwaith yn rhagor, o'i gynllunio yn fwy gofalus a gwneud rhagor o ddefnydd o'r 
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Gymraeg, gallai ddatblygu yn fodel derbyniol a defnyddiol ar y continwwm ieithyddol 

ac addysgol. 

0 fewn addysg statudol gellid datblygu dwyieithrwydd cyfyng drwy fodel o 

ddysgu yn yr iaith fwyafrifol gyda gwersi Cymraeg ail iaith, yr hyn sydd, wrth gwrs, yn 

digwydd yn ein hysgolion cyfrwng Saesneg. Er bod Baker (2002: 153) yn casglu bod 

hwn yn rhoi canlyniad o ddwyieithrwydd cyfyng, prin yw'r dystiolaeth o ddefnydd o'r 

Gymraeg a welir ar 61 gadael yr ysgol sy'n deillio o'r model hwn. Byddai'n anodd iawn 

defnyddio'r model hwn mewn AB ac AU gan y byddai hynny yn ddibynnol ar 

ddysgwyr yn dewis dysgu a datblygu iaith, ac mae hynny yn annhebygol o ddigwydd 

(Reynolds 1999), ac ni chynigir cyfleoedd i ddysgu neu ddatblygu iaith bob amser 

chwaith. Gwelir hefyd bod anghenion pwnc yn tra arglwyddiaethu ar unrhyw fwriadau 

i ddysgu iaith ac mae dysgwyr, er yn cofleidio'r cyfle i ddysgu Cymraeg, yn ei chael 

hi'n anodd parhau gyda'r gwaith oherwydd pwysau anghenion gwaith cwrs. Ychydig 

sy'n llwyddo i ddysgu a/neu wella'u Cymraeg law yn llaw gydag astudiaethau eraill er 

mor anrhydeddus eu bwriadau. 

3.2.3 laith y Dosbarth 

Pa bynnag fodel a fabwysiedir ni ellir sicrhau addysg ddwyieithog oni ddefnyddir yr 

iaith Gymraeg fel norm yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n angenrheidiol i'r iaith honno 

fod yn 'meaningful, authentic and relevant' i anghenion y dysgwyr ac nid yn rhywbeth 

sydd wedi ei ffugio ar gyfer cyfathrebu aneffeithiol (Baker 1993: 161 ). Mae 

addasrwydd yr iaith honno yn berthnasol i'r maes, i amcanion y dysgu ac i lefel y 

dosbarth. 

Trafodwyd y model lie dysgir pynciau ar wahan yn 61 iaith y dysgwyr yn 

gynharach yn y bennod hon, (3.2.1) ond mae modd yn ogystal i wahanu grwpiau yn 

61 eu hiaith y tu fewn i'r ystafell ddosbarth. Geilw Williams (2000a) hwn yn fodel 
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lleiafsymiol (Model Bi) gan fod popeth ond y nodiadau a'r adnoddau gweledol yn yr 

iaith fwyafrifol (y Saesneg) ac mae'r darlithydd hefyd yn ddi-Gymraeg. Er bod y 

model hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr wneud defnydd o'r Gymraeg a'u bod yn derbyn 

deunydd cwrs a geirfa berthnasol i'r maes, mae iddo wendidau amlwg, yn cynnwys 

diffyg cefnogaeth o du'r addysgwr, diffyg cyfartaledd ac analluogrwydd yr addysgwr i 

gefnogi'r dysgwr cyfrwng Cymraeg. Er yr holl wendidau, ac er nad yw hwn yn fodel 

sy'n cael ei argymell fel model cryf oherwydd nad yw yn sicrhau dwyieithrwydd 

cyflawn, nid theimlir y dylid ei anwybyddu gan fod iddo, fel y gwelir yn ddiweddarach 

bosibiliadau yn nhermau ehangu cyfleon. (Pennod 6) Gall yr un model gael ei 

ddefnyddio gydag addysgwr dwyieithog, a byddai hynny yn cryfhau'r sefyllfa yn 

sylweddol a gellid yn sicr hyrwyddo a normaleiddio dwyieithrwydd yn y modd hwn. 

Yn yr un modd adnabu Williams (2000a) fodel , Model Bii, sydd eto yn rhannu 

grwpiau o fewn yr un dosbarth yn 61 iaith y dysgwyr ond y tro hwn cynllunnir yn fwy 

gofalus a chyflwynir drwy wneud defnydd cyfartal o'r ddwy iaith. Yn yr un modd ag 

ym Model Bi mae'r holl adnoddau ar gael yn ddwyieithog ac yna defnyddir dulliau 

addysgu sy'n addas i ddosbarth myfyriwr canolog a dulliau dysgu gweithredol. Gan 

fod yr addysgwr yn ddwyieithog mae modd i bob grwp gael cefnogaeth yn eu dewis 

iaith a gall yr addysgwr sicrhau dealltwriaeth yr holl ddysgwyr drwy gyfieithu o un iaith 

i'r llall. Er hynny, fel y gwelir (Pennod 6) mae cyfieithu a hyd yn oed drawsieithu yn 

sgil arbenigol ac ni ddylid disgwyl i addysgwyr fedru ymgymryd a'r gwaith hwnnw heb 

gefnogaeth isadeiledd sefydliadol cadarn. Disgwylir canfod y gallai'r math hwn o 

ddisgwyliad lesteirio ar gyfraniad addysgwyr Cymraeg eu hiaith, nad ydynt yn llwyr 

hyderus yn y Gymraeg ac sydd heb dderbyn eu haddysg eu hun drwy gyfrwng yr 

iaith honno, nae wedi dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond ar lefel anffurfiol, hyd 

yma. 
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Gellir creu sefyllfaoedd lie anogir y dysgwyr i ddatblygu eu dwyieithrwydd drwy 

sesiynau uniaith (Model C), (C Williams 2000a) . Mae LICC (2003b) yn cynllunio ar 

gyfer Cymru ddwyieithog. Os felly rhaid ystyried anghenion ieithyddol swyddi a 

chyfrifoldeb addysg 61-orfodol wrth baratoi gweithwyr y dyfodol. Seilir y model hwn, 

felly, ar yr angen am weithlu dwyieithog a cheisir, drwy sesiynau uniaith, baratoi 

dysgwyr ar gyfer y sefyllfa waith gan ddarparu ar eu cyfer y sgiliau dwyieithog 

pwrpasol, yr eirfa addas a throthwy hyfedredd a all gael ei ddefnyddio yn y gwaith. 

Dylai fod yn bosibl i lwyddo yn yr amcan gan fod dysgwyr sydd bellach yn gadael ein 

hysgolion wedi derbyn gwersi yn y Gymraeg am un mlynedd ar ddeg. Nid yw hi bob 

amser yn bosib cyrraedd trothwy ieithyddol gyda dysgwyr hyn gan fod eu cefndir 

ieithyddol yn llawer mwy cymhleth . Er hynny gyda'r ewyllys i hyrwyddo a chefnogi a 

darparu gwersi iaith ychwanegol, mae cyrraedd y trothwy hwnnw yn bosib gyda phob 

dysgwr. 

Model a ddefnyddiwyd, ac ysywaeth a ddefnyddir, yn gyffredinol yw'r model 

sy'n nodi bod y cyflwyniad llafar trwy gyfrwng y Saesneg ond bod modd (a phob 

croeso) i ddysgwyr unigol wneud eu hasesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn 

ddwyieithog. (Model D) , (C Williams 2000b). Rhagwelir y gall y model hwn gael ei 

drafod yn helaeth yn ystod sesiynau OPP (Penodau 6, 7) gan fod addysgwyr yn 

teimlo bod cynnig cyfle i wneud asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg nid yn unig yn 

dderbyniol, ond hefyd yn ddigonol ac yn gefnogol i'r iaith er nad ydynt wed llawn 

ystyried yr effaith ar y dysgwyr. Bernir, er hynny, na ddylid anwybyddu unrhyw fodel 

gan y tybir bod iddo le o fewn cynllun cynhwysfawr a datblygol. 

Mae modd troi Model D ar ei waered gyda'r gwaith yn cael ei gyflwyno yn 

Gymraeg neu yn ddwyieithog ond bod y gwaith ysgrifenedig a'r asesiadau drwy 

gyfrwng y Saesneg. (Model E) , (C Williams 2000) Tybir y dylai'r model hwn 
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hyrwyddo'r Gymraeg a chodi proffil yr iaith a bod modd i'r myfyrwyr ddewis iaith eu 

haddysg ond yn yr adroddiad (Williams 2000a: 39) argymhellir na ddylid cefnogi'r 

model hwn gan nad yw yn gwneud ymgais i drafod deunydd cwrs yn effeithiol drwy 

gyfrwng y Gym raeg. 

Ni cheir unrhyw drafodaeth parthed safon na gallu ieithyddol yn y modelau hyn 

a gobeithir, drwy gynllun DPP, y bwriedir ei greu a'u gyflwyno, ymateb i'r her honno. 

(Pennod 6) Hynny yw, a ddylid gofyn a/neu fesur safon iaith yr addysgwyr a'r 

dysgwyr? A oes modd datblygu addysg ddwyieithog heb ystyried gallu ieithyddol? A 

yw dysgwyr ac addysgwyr yn fodlon ymgymryd a sesiynau gloywi iaith er mwyn 

gwella eu sgiliau ieithyddol ac yna cyflwyno a derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg? Cyfrifoldeb pwy yw datblygu sgiliau iaith dysgwyr, ac addysgwyr? A yw'r 

addysgwyr yn disgwyl mwy yn ieithyddol oddi wrth ddysgwyr cyfrwng Cymraeg na 

dysgwyr cyfrwng Saesneg? A yw rheolwyr yn disgwyl mwy oddi wrth addysgwyr 

cyfrwng Cymraeg nae addysgwyr cyfrwng Saesneg? Gobeithir hefyd ddarganfod sut 

y mae datblygiadau technolegol wedi ymateb i'r sefyllfa yng Nghymru parthed 

dwyieithrwydd. 

3.3 Dwyieithrwydd a Seicoleg Addysg 

Canolbwyntiwyd yn y drafodaeth yn y bennod flaenorol (Pennod 2) ar seicoleg a 

seicolegwyr addysg heb eu perthnasu i faes dysgu arbennig gan eu bod yn 

berthnasol i addysgu dysgwyr yn gyffredinol. Cytunir bod angen cynllunio yn addas 

ar gyfer maes a chynulleidfa ond nid oes o fewn unrhyw un o'r damcaniaethau 

drafodaeth berthnasol i iaith y dysgu er eu bod yn cynnwys cyfeiriad tuag at eglurder 

iaith a chyfathrebu effeithiol yn gyffredinol. Cysylltir Vygotsky (1962) a dysgu iaith fel 

pwnc i blant ond mae damcaniaethau sy'n berthnasol i ddysgu iaith , frodorol neu ail 
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iaith , yn wahanol i anghenion yr astudiaeth hon, sy'n ymchwilio i anghenion cynllunio 

ar gyfer dosbarth lie defnyddir dwy iaith frodorol fel cyfrwng. 

Gan fod cyfartaledd uchel o boblogaeth y byd yn defnyddio mwy nag un iaith 

yn rheolaidd, er bod eu gallu yn yr ieithoedd hynny yn gwahaniaethu, mae angen rhoi 

ystyriaeth i addysg sy'n defnyddio mwy nag un iaith. Mae dwyieithrwydd yn 

ffenomenon gyffredin , ond mae ehangu a datblygu dwyieithrwydd o fewn addysg yn 

ddibynnol ar ffactorau cymdeithasol a gwleidyddol yn ychwanegol i'r anghenion 

addysgol (Penodau 3-5) a byddai sicrhau agwedd gadarnhaol ynglyn a gwerth 

dwyieithrwydd yn gam pwysig ymlaen wrth ddatblygu a chefnogi addysg ddwyieithog. 

Wrth gyflwyno seicolegwyr yn yr adran hon mae angen egluro nad yw'r maes 

ymchwil yn canolbwyntio ar ddysgu iaith, fel ail iaith nae fel mamiaith, nae ychwaith 

fel iaith ychwanegol , ond ar ddefnydd o iaith / ieithoedd wrth ddysgu. Yn ystod y 

cyfnod mwyaf diweddar, chwarter olaf yr ugeinfed ganrif, rhoddir llawer mwy o bwys 

ar ddathlu gwahaniaethau rhwng cenhedloedd _a goroesiad ieithoedd lleiafrifol. 

Canolbwyntir ar ddysgu iaith ac mae ieithyddwyr, seicolegwyr ac addysgwyr wedi 

dadlau yn helaeth dros ddulliau dysgu iaith, sut mae'r iaith lafar ac ysgrifenedig yn 

datblygu a sut y gellir datblygu sgiliau iaith drwy addysg. Er bod dysgu iaith a 

defnydd iaith mewn addysg yn effeithio ar yr ymchwil hwn, a chyfeirir at hynny yn 

anorfod, bydd y pwyslais ar effaith y dysgu iaith hynny a'r defnydd o iaith, y Gymraeg 

yn y cyswllt hwn, ar y dysgwyr, a hynny yn fwyaf arbennig yn y sector 61 orfodol. 

Gwelir bod agweddau at ddatblygu'r Gymraeg a'i defnyddio wedi cael eu sefydlu yn 

gynnar iawn yn natblygiad yr unigolyn a bod dylanwadau - rhieni , cymheiriaid ac 

athrawon - y cyfnodau blaenorol yn bellgyrhaeddol. (Williams 1994, Reynolds 1999, 

Heath 2001) 
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Yn yr un modd mae'r termau 'addysg ddwyieithog', a 'datblygu llythrennedd 

deuol' yn golygu dysgu ail iaith frodorol mewnfudwyr neu iaith dramor, mewn niter o'r 

cyhoeddiadau a thrafodaethau a ddarllenir. Er hyn ni ellir yn llwyr wahanu'r angen i 

ddysgu iaith oddi wrth ddefnydd o iaith, yn enwedig ar lefelau uwch, neu ar gyfer 

trafod pynciau gwahanol neu fwy dyrys. Codir y cwestiwn telly a ddylid parhau i 

ddatblygu iaith ar draws y cwricwlwm, yn hytrach na chymryd yn ganiataol bod iaith 

yn datblygu yn naturiol law yn llaw gyda'r addysg bynciol? Gwelir oddi wrth yr 

ymchwil a ymgymerwyd bod angen datblygu iaith yn bwrpasol ar gyfer pwnc, yn 

ogystal ag yn gyffredinol fel dull cyfathrebu. Daw eraill i'r un casgliad wrth nodi na 

ellir datblygu iaith mewn gwagle, er enghraifft ysgolion sy'n dysgu'r Gymraeg fel iaith 

yn unig, ond heb roi 'r cyfle i ddysgwyr ei defnyddio. (Estyn 2004, 2005) 

Yn yr un modd cyflwynodd Hymes (1971) y cysyniad o hyfedredd cyfathrebol 

gan ddadlau y dylai'r cysyniad o hyfedredd gynnwys y defnydd o iaith yn ogystal a'r 

gallu i greu brawddegau. Gwnaeth Chomsky (1965) yr un gwahaniaeth rhwng 

hyfedredd gramadegol a pherfformiad ieithyddol ac mae Canale a Swaine (1980) yn 

son am hyfedredd cyfathrebol fel syntheseiddio'r wybodaeth o egwyddorion elfennol 

gramadeg, gwybodaeth o ddefnyddio iaith yn gymdeithasol er mwyn cyfathrebu 

effeithiol. Fel y noda Verhoeven: 

Language education is not an end in itself. Langauge is at the centre of 
the school curriculum because language is used to learn across the 
curriculum. Language, thinking and learning cannot easily be separated ... 
language can be seen as an instrument to foster children's thinking and 
concept development. (Verhoeven 1997: 399) 

Yn ei erthygl ar addysg ddwyieithog mae Garcia (1997) yn trafod maes sy'n 

berthnasol i'r ymchwil presennol, sef y ffaith bod addysg ddwyieithog yn golygu 

defnydd o ddwy iaith addysgu. Mae'n olrhain datblygiad addysgu dwyieithog a 

fabwysiadwyd er mwyn sicrhau trawsfudiad o iaith mewnfudwyr i'r iaith frodorol. Er 
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enghraifft sicrhau cynhwysiad y lleiafrifoedd ethnig a symudai i'r Amerig er mwyn 

iddynt fanteisio ar yr addysg unieithog Americanaidd a fodolai yn hanner cyntaf yr 

ugeinfed ganrif. Saesneg yn unig oedd iaith yr addysg ar 61 iddynt gyrraedd 

hyfedredd yn yr iaith honno. Yn ystod ail hanner y ganrif honno cydnabuwyd yr 

ieithoedd brodorol a datblygodd dulliau dysgu mwy hyblyg gan ddefnyddio mamiaith 

y disgyblion yn ehangach. O'r 1970au ymlaen mabwysiadwyd addysg ddwyieithog ac 

amlieithog o Seland Newydd i Ewrop ac o Ogledd a De America a Chanada i Tseina 

gyda niter o wledydd yn sefydlu Deddfau Addysg Dwyieithog neu Ddeddfau laith 

Swyddogol i sicrhau statws cyfreithiol i'r ieithoedd llai. Mae rhaglenni dwyieithog a 

chyrsiau dysgu iaith wedi eu poblogeiddio er mwyn ymateb i anghenion ieithyddol 

lleiafrifoedd ethnig. Erbyn 1997 yn 61 Garcia (1997: 408): 

Bilingual education programmes abound today for the elite throughout the 
world, especially when a language of wider communication such as 
English is needed or when bilingualism in two prestigious languages is 
considered an intellectual distinciton. And bilingual education programmes 
for indigenous ethnolinguistic minorities have been successfully 
developed. But the use of two languages in instruction of immigrants, 
migrants, and refugees, even temporarily, has been controversial 
throughout the world . And in most places, despite the multicultural 
rhetoric, educational policies remain mostly monolingual for immigrants 
and refugees. 

Eto nid yw sefyllfa Cymru, o ran iaith, i'w chymharu a gwledydd gydag iaith fwyafrifol 

megis y Saesneg yn Lloegr ac America. Dysgir Saesneg i fewnfudwyr yn y gwledydd 

hynny er mwyn cyfannu'r gymdeithas a sicrhau bod y boblogaeth yn medru'r iaith 

frodorol, fwyafrifol , sef y Saesneg. Yng Nghymru gyda'r iaith frodorol yn iaith leiafrifol, 

rhaid sicrhau goroesiad a datblygiad yr iaith a etifeddwyd, tra ar yr un pryd cyflwyno'r 

iaith Saesneg i'r brodorion a'r Gymraeg i'r di-Gymraeg. Gellir gwneud hynny yn ystod 

cyfnod addysg statudol pryd mae'r Gymraeg yn bwnc gorfodol. Mae'n llai posib 

gorfodi'r Gymraeg mewn cyfnodau diweddarach, er bod anghenion swydd a 

phroffesiwn yn ddibynnol ar allu ieithyddol mewn rhai enghreifftiau. Mae cynlluniau 
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yn cael eu hariannu i farchnata manteision dwyieithrwydd yn gyffredinol, y Gymraeg 

yn benodol, gan sicrhau cyrsiau pwrpasol sy'n arwain at hyfedredd ieithyddol. 

Trafodwyd eisoes ddull Baker (1993) o ddosrannu gwahanol fodelau addysg 

ddwyieithog a'u categoreiddio yn fodelau cryf neu wan yn 61 y defnydd a wneir o'r 

Gymraeg a'u heffeithlonrwydd yn datblygu'r iaith. 

Mae'r cysyniad o addysg ddwyieithog, fel y nodwyd yn y bennod gyntaf, yn un 

cymhleth. Gall gwmpasu nid yn unig y defnydd o ddwy iaith yn yr addysgu ond hefyd 

raglenni addysg sy'n defnyddio'r iaith leiafrifol (er body rhaglenni hynny i bob pwrpas 

yn rhaglenni uniaith - er enghraifft ysgolion dwyieithog yng Nghymru yw'r rhai sy'n 

dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig ac mae hynny yn amrywio). Felly mae addysg 

ddwyieithog yn gallu golygu addysgu drwy gyfrwng un iaith , sef y Gymraeg, dwy iaith 

neu yn dysgu ail iaith fel pwnc. 

Gyda newid agwedd awdurdodau a'r datblygiad addysgiadol i gynnwys dwy 

iaith fel cyfrwng addysg cyflwynwyd polis·1au cenedlaethol cadarnhaol o safbwynt y 

Gymraeg mae nifer o gwestiynau yn codi dro ar 61 tro ac yn ystod yr ymchwil 

presennol un cwestiwn a gododd yn rheolaidd oedd gallu ieithyddol dysgwyr ar draws 

y pedair sgil o ddarllen, deal!, siarad ac ysgrifennu'r Gymraeg. Roedd yr un cwestiwn 

yn codi wrth drafod anghenion staffio a gwelir goblygiadau hynny yn y bennod lie 

trafodir DPP staff. (Pennod 6) Mae'r sgiliau goddefol sef darllen a deal!, wedi eu 

datblygu i lefel gryn dipyn yn uwch na'r rhai gweithredol, y siarad a'r ysgrifennu. Nid 

yw yn dilyn bod gan unigolyn sgiliau ysgrifennu hyd yn oed os yw ei sgiliau ar !afar o 

ansawdd uchel. Mae addysgwyr yn derbyn erbyn hyn bod yn rhaid dysgu'r sgiliau, yn 

enwedig y sgi l o ysgrifennu, ac nid yw'r sgi l honno o anghenraid yn cael ei datblygu 

i'r un lefel a'r sgil llafar. Bydd y pwnc hwn yn codi yn rheolaidd wrth dafod addysgu 

dwyieithog ac anghenion datblygiad staff - sef canolbwynt y gwaith hwn. (Pennod 6, 
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7) Yma nodir y ffaith yn unig. Un o brif amcanion polis·,au addysg sy'n ymwneud ag 

iaith yw sicrhau dwyieithrwydd a llythrennedd deuol drwy ddysgu iaith, yng nghyswllt 

Cymru, y Gymraeg a'r Saesneg, a thrwy ddefnyddio'r ieithoedd hynny yn yr addysgu. 

Yn ei ymchwil i hyfedredd ieithyddol gwahaniaethodd Cummins (1979) rhwng 

gallu cyfathrebol mewn iaith a'r gallu i ddadansoddi drwy gyfrwng iaith ar lefel uchel. 

Mabwysiadwyd y termau BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) ar gyfer 

gallu i gyfathrebu, yn gyffredinol ar lafar, yn unig, a CALP (Cognitive Academic 

Language Ability) ar y gallu i ddefnyddio iaith yn y pau gwybyddol ar gyfer 

dealltwriaeth a gwybodaeth. Mae'r gwahaniaeth yn tynnu sylw at y ffaith fod gan nifer 

o ddysgwyr allu ar lefel BICS yn unig, sef y gallu i gyfathrebu ar lafar, y gallu y dylid 

ei gyrraedd ar 61 dwy flynedd o ddysgu iaith o'r newydd, os mai dyna a ddigwydd. Ar 

gyfer meistrolaeth ar lefel CALP mae Cummins (1979) yn casglu bod angen caffael 

iaith dros gyfnod o bum mlynedd er mwyn sicrhau cyfartaledd gyda siaradwyr 

brodorol mewn gwaith academaidd. Mae'r gwahaniaeth rhwng defnyddio iaith i 

drafod neu sgwrsio a'i defnyddio ar gyfer gwaith academaidd yn wahaniaeth y mae'n 

rhaid ei ystyried yn fanwl wrth gynllunio addysg ddwyieithog. Mae Cummins (1979) , 

Collier (1987), Baker (1998, 2000, 2002) , Reynolds (1999, 2004) a Williams (2003) 

yn cytuno bod angen ymateb i'r gwahaniaeth ieithyddol wrth gynllunio. Os na sicrheir 

hynny dylid trefnu cefnogaeth i'r dysgwyr sy'n tangyflawni oherwydd y diffyg cynllunio 

ieithyddol. Fel y dywed Saunders: 

Any programme of bilingual education that does not aim for bilingual 
literacy implies a process of assimilation and hence carries with it a 
discriminatory view of the minority group and its culture. (Saunders 1982: 
39) 

Mae'r diffiniad o BICS a CALP (Cummins 1979) wedi dylanwadu ar bolis·,au ac 

ymarfer addysgol yn enwedig yng Ngogledd America. Drwy brofiad personol mewn 

hyfforddiant staff proffesiynol a thrwy ymchwil i anghenion ehangu dwyieithrwydd 
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mewn addysg yng Nghymru mae'r ymchwil presennol yn dod i'r un casgliad bod yn 

rhaid ystyried BICS a CALP wrth gynllunio addysg a hyfforddiant staff. Derbynnir bod 

unigolion yn caffael BICS yn eu hiaith gyntaf beth bynnag eu gallu academaidd ond 

nid yw llwyddiant mewn ynganu, gramadeg a geirfa yn golygu y medrir trosglwyddo 

hynny yn llwyddiannus i sefyllfaoedd academaidd. Gellir bod yn rhugl mewn iaith 

gyfathrebol ond heb fedru defnyddio'r iaith ar gyfer tasgau gwybyddol academaidd, 

hyd yn oed rhai syml. Wrth gwrs mae angen cydnabod nad oes consensws i'r 

ddamcaniaeth hon nae i'r diffiniadau ond gwelir mewn penodau diweddarach bod 

angen gwahaniaethu mewn rhyw fodd er mwyn cynllunio datblygiad effeithiol ar gyfer 

staff ac er mwyn profi addysgu effeithiol ar gyfer dysgwyr ar bob lefel. Yn 61 Krashen 

(1999b) mae dau amcan i addysg ddwyieithog dda - yn gyntaf llwyddiant 

academaidd ac yn ail ddatblygiad yr iaith etifeddol / frodorol. Mae addysg 

ddwyieithog dda yn cyflawni'r ddau. Cytuna cefnogwyr addysg ddwyieithog bod yn 

rhaid i'r addysg fod yn gyfwerth ag addysg mewn unrhyw iaith arall yn yr un pwnc ac 

ar yr un lefel. 

3.4 Clo 

Gyda niter o wahanol fodelau yn ideolegol bosib mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n 

ymhel a datblygu ac ehangu addysg ddwyieithog yn ymwybodol o amcanion yr 

addysg honno. Yn ddelfrydol dylid sicrhau llythrennedd drwy hyfforddiant ieithyddol 

yn y ddwy iaith i ddysgwyr ac addysgwyr. 0 wneud hynny byddai modd i gynnwys y 

pynciau gael ei gyflwyno drwy gyfrwng y naill iaith neu'r llall gyda chyflawniad 

dwyieithog cytbwys. Yn anffodus nid yw'r hyfforddiant ieithyddol yn bosib oni bai bod 

y dysgwyr a'r addysgwyr yn gwirfoddoli. Felly mae'n rhaid ceisio sicrhau addysg 

ddwyieithog mewn ffyrdd mwy creadigol, er anghytbwys, er mwyn ehangu 

hyfforddiant dwyieithog i ddysgwyr AB ac AU. 
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Gan y cysylltir addysg ddwyieithog a manteision gwybyddol cadarnhaol mae 

llawer mwy o gefnogaeth nag a fu i'r cysyniad. Er hynny deil yn fater gwleidyddol ac 

un o'r problemau mwyaf yw'r diffyg diffiniad gan fod y term yn cwmpasu maes 

cymhleth ac ystod eang o bosibiliadau. 

Programs labeled 'bilingual education' hardly ever consist of instruction in 
two languages equally distributed across the school day. Children in these 
programs may actually receive instruction in their native language for only 
a small portion of a school day; sometimes the vernacular may not be 
used at all. Thus, the labels attached to programs designed to serve the 
needs of language minority children are often misleading. (Arias & 
Casanova (eds) 1993b:17-18) 

Mae angen sicrhau bod unrhyw fodel a ddefnyddir ac unrhyw gefnogaeth ddatblygol 

a gynigir i addysgwyr nid yn unig yn bosib yn ymarferol ond yn ymateb i gyd-destun 

penodol ac yn gwerthfawrogi'r ddwy iaith a'r ddau ddiwylliant. Os yw dwy system 

mewn gwrthdrawiad neu mewn cystadleuaeth yna nid yw'r sefyllfa yn un gefnogol i 

ddwyieithrwydd. Ymhellach , o greu gwrthdrawiad ymddengys nad yw'r sefyllfa yn 

gwerthfawrogi gwahaniaethau ieithyddol a diwylliannol chwaith. 

Y cwestiwn a ofynnodd Genesee (2004) oedd: 

Is there a role for bilingual usage - that is, the use of both languages in 
the same lessons, in bilingual education? In other words, should the 
languages always be kept separate, if not, how can they be used co
extensively to promote language learning? (Genesee 2004: 570) 

Ni ddisgwylir medru mabwysiadu un o'r modelau a drafodwyd yn benodol and 

bwriedir eu defnyddio i ysgogi trafodaeth ar yr hyn sy'n bosib nid yn unig i sicrhau 

dewis i fyfyrwyr gael eu haddysgu yn y Gymraeg yn y sector 6I-orfodol, ond hefyd i 

ddatblygu eu Cymraeg yn ogystal. (Penodau 6, 7) Nid yn unig mae diogelu iaith 

leiafrifol yn werthfawr ond mae hefyd yn ymarfer addysgol cadarn. (Milk 1993: 102). 

106 



4.0 Rhagarweiniad 

PENNOD 4 

METHODOLEG YR YMCHWIL 

Casglwyd yn y bennod flaenorol bod angen cynllun datblygu cynhwysfawr i ymateb i'r 

hero ehangu addysg Gymraeg a dwyieithog os yw targedau LICC (2003b) i'w gwireddu. 

Bwriad y bennod hon yw darganfod y fethodoleg ymchwil a'r dulliau mwyaf pwrpasol i 

archwilio'r rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg trwy 

gynllun datblygu a hyfforddiant, ar gyfer y gweithlu cyfan, mewn sefydliad addysgol. Yn 

gyntaf trafodir y rhagdybiaeth sydd yn sail i'r ymchwil ac yna trafodir pwrpasedd y 

fethodoleg a ddewisir a'r dulliau a fabwysiedir. Gwerthusir y dulliau a fwriedir gan 

gyfeirio at brofiadau arbenigwyr yn y maes. 

4 .1 Cefndir a maes yr ymchwil 

Gosodir yr ymchwil yng nghyd-destun anghenion targedau Cynlluniau laith 

sefydliadau addysgol a r6I statudol y cynlluniau hynny. Rhagdybir nad oes gan 

gyfartaledd uchel o weithlu 'r sefydliadau ddealltwriaeth o Gynllun laith y sefydliad nae 

unrhyw syniad bod ganddynt gyfrifoldeb i sicrhau gweithrediad y cynllun hwnnw, yn 

enwedig os nad ydynt yn medru'r Gymraeg. Bwriedir archwilio'r posibilrwydd o lunio 

cynllun datblygu a fydd yn cynnwys holl staff y sefydliad mewn ymateb i anghenion 

ieithyddol tybiedig y dysgwyr o fewn y sefydliad addysgol hwnnw. Ceisir profi , drwy 

ymchwil gweithredol, bod modd ehangu addysg ddwyieithog yn sylweddol, tra ar yr un 

pryd sicrhau cyfranogiad llawn y staff, ar lefelau addas i'w cyfrifoldebau a'u gallu 

ieithyddol, gyda chynllun datblygu. 
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Yr hypothesis yw'r dyb y gall cynllun hyfforddiant staff arwain at ehangu 

darpariaeth Gymraeg a dwyieithog mewn sefydliadau addysgol a bwriedir ceisio dilysu 

hynny drwy'r gwaith hwn. Y cwestiynau penodol y ceisir ymateb iddynt fydd: 

1 A oes rhaglen ddatblygu gyfredol ar gyfer ehangu'r defnydd o'r Gymraeg 

mewn addysg? 

2. Beth yw gwir anghenion y gweithlu? 

3. Sut mae'r gweithlu yn gweld eu cyfrifoldeb parthed yr iaith Gymraeg? 

4, A oes modd cynnwys y gweithlu cyfan mewn cynllun datblygu? 

5. A oes camau pellach y gellid eu gweithredu? 

6. A all cynllun hyfforddiant staff ffurfio sail i ddatblygu ac ehangu addysg 

ddwyieithog yn y tymor hir? 

4.2 Y Fethodoleg 

Canfuwyd nad oes rhaglen ddatblygu gynhwysfawr yn weithredol mewn unrhyw 

sefydliad AB nae AU. Er bod nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal nid ydynt yn 

gydlynus, yn ddatblygol nae yn ymateb i'r gwahanol anghenion ar draws yr ystod eang o 

addysgu o fewn sefydliadau. 

Wrth ymdrin a gwerth y gwahanol fethodolegau generig o ymchwilio mae'n rhaid 

eu hystyried yng nghyswllt y gwaith arbennig hwn. Diffinnir 'action research' fel a ganlyn: 

Action reserch ... a powerful tool for change and improvement at the local 
level ... [it] may be used in almost any setting where a problem involving 
people, tasks and procedures cries out for solution , or where some change of 
feature results in a more desirable outcome (Cohen et al 2005: 226) 

Action research aims to develop practical situations and competencies of the 
participants without substantively prescribing objectives to be achieved ... we 
must avoid behaving as if doing action research were no more than 
administering a prescribed strategy. This developmental orientation lies at the 
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very heart of action research and valid definitions of action research 
acknowledge and bear out this orientation. (Altrichter et al 2005: 106) 

a phenderfynwyd mai ymchwil gweithredol fydd y fethodoleg addas a bod y dewis yn 

eithriadol bwysig i sicrhau canfyddiadau dibynadwy. Mae'r dull hwn yn ymateb i'r 

newidiadau yng ngofynion y sefyllfa. Mae ymchwil sy'n weithredol yn gynllun ymchwilio 

sy'n galluogi datblygiad a dyfnhad gwybodaeth a dealltwriaeth fel rhan o'r ymarfer. Mae 

ymchwil gweithredol o fewn addysg yn gysylltiedig a datblygu ymarfer ac wedi ei 

wreiddio yn gadarn yng ngwaith yr ymarferydd . Mae yn galluogi ymchwilio mewn 

sefyllfaoedd lie y byddai yn anodd defnyddio methodolegau eraill gan fod angen parhau 

yn hyblyg, gan fod yr ymchwil yn ymwneud a phobl o fewn y system, a bod angen 

sicrhau ymyrraeth a newid yn yr ymarfer. Yn ogystal nid yw hi 'n bosib llunio cwestiwn, 

neu gwestiynau pendant o'r cychwyn cyntaf. Cysylltir y fethodoleg gyda'r cysyniad o 

adfyfyrio ymarferol sydd yn debyg iawn i'r hyn a gyflwynwyd gan Schon (1983) a Moon 

(1999) er enghraifft, gyda Schon yn nodi y dylai ymarferwyr ymrwymo i astudiaeth o'u 

hymarfer a datblygu eu damcaniaethau eu hun, drwy adfyfyrio, yn seiliedig ar yr ymarfer 

hwnnw. Gan fod yr ymchwilydd yn rhan o'r cynllunio, yr hyn a elwir gan Agryris a Schon 

(2005: 138) yn 'participatory action research' sef ffurf o ymchwil gweithredol sy'n 

cynnwys y cyfranogwyr fel goddrychau ac fel cyd-ymchwilwyr, ac yn darparu'r 

hyfforddiant posib ac yn arwain ar y gwaith, mae'n hanfodol bod y wybodaeth a gesglir 

mor ddiduedd a phosib. Mae'r mater o 'appropriate rigor' (Agryris et al 2005, 143) yn 

bwysig nid yn unig mewn perthynas a'r fethodoleg ymchwil ond hefyd mewn perthynas 

a'r profiad a'r ymyrraeth . Er hynny: 

Participatory action reserach recognises a role for the researcher as 
facilitator, guide, formulator and summarizer of knowledge and raiser of 
issues. (Cohen et al 2005: 230) 
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Diffinnir ymchwil mewn nifer o ffyrdd a chytunir mai'r prif fwriad yw dyfnhau 

dealltwriaeth ac ehangu gwybyddiaeth (Costello 2004, Macintyre 2000) ac i gyflawni 

hynny rhaid wrth ddulliau beirniadol fydd yn cefnogi'r penderfyniadau addysgol a wneir 

er mwyn gwella ansawdd y gweithredu. Fel arfer mae ymchwil gweithredol yn digwydd o 

fewn ymarfer proffesiynol, yn aml y sefyllfa ddosbarth, ac yn cwmpasu archwiliad o'r 

ymarfer personol, er mwyn ei ddeall, ei newid a'i ddatblygu. Mae ymchwil gweithredol yn 

elfen weddol ddiweddar ym maes addysgu o fewn yr ystafell ddosbarth ac mae 

dadansoddi ac adfyfyrio beirniadol yn rhan o'r broses. Defnyddir yr adfyfyriad i adolygu'r 

weithred fydd yn arwain at gynllun gweithredu. (Bell 1999: 10) 'Action research is .. . an 

approach which has proved to be particularly attractive to educators because of its 

problem-solving emphasis' ac mae'r 'process of systematic reflection , enquiry and 

action' (Costello, 2004: 4) yn rhoi strwythur i'r gwaith. Gellid bod yn feirniadol a dweud 

bod ymchwil gweithredol yn medru bod yn rhy strwythurol gan ei fod yn ddull person 

ddibynnol ac mae angen hyblygrwydd i ymateb i ddatblygiadau. Ystyrir hynny wrth 

ddatblygu'r gwaith . Pwysleisir y cyfranogiad gweithredol, yn hytrach na goddefol, a natur 

ymarferol y dull sy'n canolbwyntio ar newid fel dull mae addysgwyr wedi ei ddefnyddio i 

sicrhau gwelliant i'r ysgol a datblygiad proffesiynol personol. (Denscombe1998; Bassey 

1998; Macintyre 2000, Costello 2004). 

Dadl yn erbyn ymchwil gweithredol yw'r diffyg gwrthrychedd posib a'r gallu i fod yn 

niwtral gan ymbellhau oddi wrth y sefyllfa. Tybir hefyd y gall fod yn anodd ymgodymu 

gyda'r ddeuoliaeth rhwng damcaniaethu ac ymarfer a bod yr her i gydgysylltu theori 

mewn ffordd ystyrlon i amcanu i gynhyrchu deilliannau ymarferol a newid er gwell yn 

anodd. Nid oes atebion cywir i ymchwil gweithredol, yn hytrach dadansoddir y gwahanol 
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ddewisiadau ac ansawdd yr ymholiad a'r dull y strwythurir ef, ac addasrwydd y 

dewisiadau a'r ffordd y gwnaed hwy. Er hynny gall wneud cyfraniad defnyddiol i 

wybodaeth gan ddarparu eglurhad mwy 'realistig' i gwestiynau a sefyllfaoedd. Ond nid 

nod yr ymchwilydd gweithredol yw bod yn wrthrychol nae yn arbenigwr o fewn cyd

destun penodol, ond i amlygu enghreifftiau a chyflwyno syniadau / ymarfer gwahanol o 

fewn y maes. Mae'n bwysig peidio a disgrifio'r digwyddiadau heb hefyd gwestiynu ac 

amlygu ble, pam a chan bwy y cynhyrchwyd y wybodaeth. Cryfder y math hwn o 

ymchwil yw galluogi'r ymchwilydd i newid yr arferol a ffurfio'r newydd drwy adfyfyrio ar y 

gwaith. Drwy'r adfyfyriad daw'r unigolyn yn ymwybodol o'r ddelfryd a thrwy 

ddadansoddiad gall hynny ddarparu syniadau newydd a chyfleoedd i newid. Mae gan 

ymchwil gweithredol y potensial i fod yn gatalydd ar gyfer newid mewn sefyllfaoedd 

ymarferol ar bynciau a all fod yn achosi pryder, ac mae ' ... long standing tradition of 

action research in organisational settings which aims to contribute both to more effective 

work practices and better understanding of the processes of organisatonial change'. 

(Reason & McArdle 2006) 

Derbynnir diffiniad Kemmis a Mc Taggart (dyfynnir yn Altrichter et al 2005 : 102) fel 

cymorth i ddeall athroniaeth y fethodoleg a'r cysyniad o ymchwil gweithredol : 

Action research is a form of collective, self-reflective inquiry that participants 
in social situations undertake to improve: (1) their rationality and justice of 
their own social or educational practices; (2) the participants' understanding 
of these practices and the situation in which they carry out these practices. 
Groups of participants can be teachers, students, parents, workplace 
colleagues, social activists or any other community members - that is, any 
group with a shared concern and the motivation and will to address their 
shared concern. The approach is action research only when it is collaborative 
and achieved through the critically examined action of individual group 
members. 

Prif nodweddion ymchwil gweithredol yn 61 Costello (2004: 4) yw: 

111 



[a] process of systematic reflection , enquiry and action ... [in the] individual's 
own professional practice ... [a] professional [activity to] improve ... [an] 
enquiry ... carried out in order to understand, to evaluate and then to change 
... [it] combines a substantive act with a research procedure ... reform 
... involves gathering and interpreting data .. . understand an aspect of 
teaching and learning ... applying the outcomes ... flexible spiral process 
... cyclic ... critical reflection ... review previous action and plan the next one 
... an approach ... [with] ... practical, problem-solving emphsais 

Model sylfaenol ymchwilio gweithredol Kurt Lewin (1948) yw sail y modelau 

ymchwilio gweithredol diweddarach a ddyfynnir gan Costello (2004: 7) a Smith (1996, 

2001 ). O'i hanfod mae'r ymchwil yn gylchynol gyda'r cylchoedd diweddarach yn cael eu 

defnyddio i herio ac i gywreinio cylchoedd cynharach . Yn y rhan fwyaf o'i ffurfiau mae'n 

fethodoleg ansoddol a chyfranogol yn hytrach na meintiol. Gan amlaf defnyddir iaith 

naturiol yn hytrach na ffigurau mewn ymchwil gweithredol a hynny o fewn model sydd yn 

gyfranogol ac ymatebol i sefyllfa benodol. Mae cyfathrebu yn rhan holl bwysig o'r gwaith. 

Gall dulliau meintiol fod yn werthfawr ond nid ydynt yn hanfodol yn y fethodoleg hon, er 

hynny os oes dulliau ansoddol addas ar gael yna gellid eu defnyddio gan y gall y ddau 

ddull o ddadansoddi, ansoddol a meintiol, fad yn gymharus mewn rhai sefyllfaoedd. Dull 

Lewin (dyfynnir yn Costello (2004: 7) a Smith (1996)) yw 'cynllunio / gweithredu / arsylwi 

/ adfyfyrio' gan ail gychwyn y cylch wedi adfyfyrio ar y datblygiadau. Mae'r ymchwilydd 

a'r cyfranogwyr yn dadansoddi yn systemataidd yr hyn a wneir gan fireinio'r cwestiynau 

a ofynnir, y dulliau a ddefnyddir, y ddealltwriaeth o'r gweithredu a'r cynlluniau a 

ddatblygir. Mae'r ymchwil yn weithredol ac yn adfyfyriol ar yn ail , gyda'r adfyfyrio ar y 

gwaith yn bwydo i'r camau nesaf. Gellir cymharu hwn gyda model dysgu gweithredol 

Kolb (1984) sy'n dilyn yr un math o gynllun. (Atodiad 5) 

Mae fframwaith Bassey (1 999) yn debyg ac yn seiliedig ar dri chwestiwn canolog: 

112 



1 Beth sy'n digwydd yn y sefyllfa addysgol ar hyn o bryd? 

2. Pa newidiadau rydym yn bwriadu eu cyflwyno? 

3. Beth ddigwydd pan wnawn y newidiadau? 

tra mae Denscombe (1998: 60) yn ychwanegu'r angen am systemau at yr un math o 

strwythur. Pwysleisio'r meicro yn hytrach na'r macro a wna Agryris a Schon (2005: 137) 

wrth drafod perthnasedd a chadernid y fethodoleg. 

Bwriedir i ymchwil gweithredol arwain at welliant yn ymarfer yr unigolyn o fewn 

fframwaith unigryw, ' ..... . critical enquiry aimed at informing educational judgements and 

decisions in order to improve educational action' (Blaxter et al 1996: 5) ac yn 61 (Bassey 

1999: 38) mae ymchwil yn golygu 'A ... systematic, critical and self-critical enquiry which 

aims to contribute to the advancement of knowledge and wisdom'. Mae ymchwil 

gweithredol yn broses sy'n digwydd o fewn ymarfer proffesiynol, yn derm sy'n disgrifio 

archwilio ymarfer personol er mwyn ei wella, yn archwiliad maes er mwyn deal!, 

gwerthuso ac yna newid a gwella ymarfer addysgol ac yn ymgais bersonol i ddeall wrth 

ymgymryd a gwelliant neu newid. 0 gymhwyso ymchwil gweithredol i ddysgu ac 

addysgu mae'n golygu casglu a dadansoddi data er mwyn cael gwell dealltwriaeth o 

agwedd o ddysgu ac addysgu gan ddefnyddio'r ddealltwriaeth hynny i wella 'r ymarfer. 

Gall ymchwil gweithredol weithio mewn cylch , cymharer gyda chylch dysgu gweithredol 

Kolb (1984) (Atodiad 5) gydag ymarfer ac adfyfyriad beirniadol yn rhan o'r broses. 

Defnyddir yr adfyfyriad i adolygu'r weithred a chynllunio'r cam nesaf. Y bwriad yw 

dyfnhau dealltwriaeth o'r gwahanol gymhlethdodau sy'n perthyn i ymarfer ym myd 

addysg, ac mewn maes arbennig, a sicrhau rhannu syniadau gydag eraill mewn gwaith 

tebyg, er nad yw hwnnw fel arfer yn union yr un fath nae o fewn yr un amgylchiadau na 
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than yr un amodau. Mae datblygiad personol drwy ymchwilio gweithredol i ymarfer yr 

ymarferydd yn medru sicrhau ennill hyder personol a gwybodaeth unigryw o faes gan 

alluogi'r ymarferydd i hyrwyddo ac ehangu'r maes arbennig hwnnw. Mae'r cyswllt 

uniongyrchol personol, sy'n ymateb i werthoedd ac i ragdybiaethau personol, yn rhoi 

canolbwynt i'r gwaith ac yn medru bod yn fwy gwerthfawr na darllen gwaith eraill. Mae 

cael y cyfle i adfyfyrio ar waith ymarferol personol fel arfer yn arwain at newid ymarferol, 

yn enwedig os mai'r bwriad yw datrys problem, cynyddu dealltwriaeth o faes neu fater, 

monitro sefyllfa a gwerthuso unrhyw newidiadau, digwyddiadau neu ddatblygiadau. Felly 

'Action research is ... an approach which has proved to be particularly attractive to 

educators because of its practical problem-solving emphasis ... ' (Bell 1999: 10) drwy 

ddatblygiad proffesiynol sydd wedi ei gynllunio a'i gynnal yn systemataidd a thrwy'r 

berthynas rhwng gweithredu ac adfyfyrio. Yn yr un modd mae Denscombe (1998:57-8) 

yn pwysleisio natur ymarferol y gwaith sy'n canolbwyntio ar newid, yn broses gylchynol 

gyda chyfranogiad llawn yr ymarferydd ac sydd yn sicrhau ymchwil gweithredol yn 

hytrach na goddefol. 

Mae gan ymchwil gyfranogol ddau amcan, yn gyntaf cynhyrchu gwybodaeth a 

gweithred sy'n uniongyrchol ddefnyddiol ar gyfer grwp o bobl a hynny trwy ymchwil , 

addysg a gweithrediadau cymdeithasol a/neu wleidyddol. Yr ail amcan yw sicrhau grym 

i'r ymarferwyr sy'n defnyddio'r wybodaeth ddyfnach i greu newidiadau er gwell: 

... action oriented research ... places emphasis on a full integration of action 
and reflection , so that the knowledge developed in the inquiry process is 
directly relevant to the issues being studied. (Reason 2001) 

Wrth gwrs dylanwedir ar yr ymchwil gweithredol a wneir drwy'r gwaith presennol gan 

seicoleg y dyneiddwyr, y dysgu gweithredol a'r dysgu drwy brofiad sydd yn berthnasol i 
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hyfforddiant ac addysg oedolion. (Penned 2) Mae i ymchwil gweithredol elfen 

gydweithiol gyda chynhwysiant pobl eraill yn y creu a'r defnydd o wybodaeth newydd. 

Mae'n ymchwil gyda phersonau ac mae eu hymateb a'u cyfraniad hwy i'r ymchwil yn 

ychwanegu at ddilysrwydd y gweithredu a ddaw o ganlyniad i'r gwaith. 

Er mai model syml yw sail nifer o fodelau diweddarach mae Bassey (1998) yn 

cynllunio drwy weithredu wyth cam sy'n dechrau gyda diffinio'r ymholiad , yna disgrifio'r 

sefyllfa addysgol, gellid wedyn gasglu a dadansoddi data gwerthusol cyn adolygu'r data 

a chwilio gwrthddywediadau. Y cam nesaf yw ymateb i'r gwrthddywediadau drwy 

gyflwyno rhyw agwedd o newid, yna monitro'r newid, dadansoddi'r data gwerthusol sy'n 

ymwneud a'r newid hwnnw cyn ei adolygu a phenderfynu beth i'w wneud nesaf. Gellir 

crynhoi fframwaith Bassey (1998) i dri chwestiwn canolog sef beth sy'n digwydd yn y 

sefyllfa addysgol ar hyn o bryd; pa newidiadau y bwriedir eu cyflwyno a beth ddigwydd 

pan wneir y newidiadau hynny? 

Gellir achosi problemau os defnyddir model sy'n rhy benodol gan y gall gyfyngu ar 

yr hyblygrwydd a allai fod yn angenrheidiol mewn ymchwil gweithredol a datblygol, ac os 

glynir yn rhy gadarn at fframwaith benodol gall hynny gwtogi ar weithredu annibynnol a 

lleihau ac amharu ar y gwaith. Os yw'r model yn rhy dynn gall hynny lesteirio'r ymchwil 

gan arwain at fethiant y pwrpas gwreiddiol - sef sicrhau newid effeithiol. Ond yn y b6n 

maent yn canolbwyntio ar weithredu ac adfyfyrio beirniadol ac mae angen dewis model 

addas a/neu greu model pwrpasol. 

Ar gyfer ymchwil gweithredol mae'n rhaid cael pwrpas i'r gwaith a'r gallu gan yr 

ymchwilydd i resymu'n feirniadol a dadansoddol. Wedi penderfynu ar y fethodoleg mae 

angen dewis o'r ystod o fodelau er mwyn cyflawni'r gwaith : 

115 



this involves either selecting from the range of models available or 
possibly developing one's own model ... To argue that researchers should 
choose or devise a model of action research within which to shape their 
studies is not, of course, to advocate the imposition of particular models, as 
these may not be 'representative of the realities practiitoners will experience. 
Practitioners need to see these models for what they are: guidelines for how 
we hope things will eventually fall out. (McNiff & Whitehead, 2002: 52). 

Pwysleisir yr angen i fod yn feirniadol mewn ymchwil gweithredol sy'n ymateb i'r 

gofid na chyfrifir y math hwn o fethodoleg fel ymchwil addysgol sy'n gyfartal a 

methodolegau megis rhai gwyddonol, ontolegol ac epistemegol mwy traddodiadol. Mae'r 

gallu i ofyn cwestiynau cymwys, i brofi rhagdybiaethau, i ofyn am resymau a thystiolaeth 

i gefnogi dadl ac i ymrwymo i feddwl systemataidd ynglyn a'r berthynas rhwng 

damcaniaeth ac ymarfer yn gyneddfau hanfodol i ymchwilydd. 

Gwelir cyfyngiadau gorddibyniaeth ar wybodaeth a phrofiad personol yn fuan iawn 

o'u cymharu a dulliau datrys problemau'r dulliau mwy gwyddonol. (Cohen et al 2005). Er 

bod ymchwil gweithredol o'i natur yn fwy personol, ni ddylid diystyru'r cyswllt personol 

hwnnw o fewn unrhyw fethodoleg. Mae Bell (1995: 5) yn dadlau ei bod yn bosib na ellir 

defnyddio dulliau gwyddonol wrth drafod perthynas ddynol: 

Quantitative researchers collect facts and study the relationship of one set of 
facts to another. They measure, using scientific techniques that are likely to 
produce qualified and if possible generalisable conclusions. Researchers 
adopting a qualitative perspective are more concerned to understand 
individuals' perceptions of the world . They seek insight rather than statistical 
analysis. They doubt whether social 'facts' exist and question whether a 
'scientific' approach can be used when dealing with human beings. Yet there 
are occasions when qualitative researchers draw on quantitative analysis, 
and vice versa. 

Mae maes yr ymchwil yn codi o ddadansoddiad 'problem' yn sefyllfa waith yr ymarferydd 

gyda'r nod o ddeall a datrys y broblem honno. Mae'r ymarferydd/ymchwilydd yn ffurfio 

egwyddorion sylfaenol yn gynnar iawn yn ei waith ac o'r egwyddorion hynny y datblygir y 
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cwestiynau i'w hateb a'r gweithredu fydd ei angen mewn ymgais i wella'r sefyllfa. Mae 

angen cynllunio'r weithred bwrpasol, ei gweithredu a chasglu gwybodaeth ac adfyfyrio ar 

unrhyw newidiadau i'r egwyddorion sylfaenol a grybwyllwyd i ddechrau. Gall y 

wybodaeth a gesglir ar effeithiau'r newidiadau ddatblygu'n gasgliad bod angen rhagor o 

weithredu neu weithredu gwahanol er mwyn addasu'r egwyddorion ymhellach , neu 

ymateb i gwestiwn gwahanol. Drwy'r broses canfyddir dealltwriaeth ddyfnach o'r 

ymarfer. Mae hwn wrth gwrs yn rhagdybio nad yw ymchwil gweithredol yn waith tymor 

byr, ac y dylid parhau gyda'r broses tan i'r gwaith gorffenedig sicrhau'r newid a 

ddymunir. (Brown & McIntyre 1981) 

Er nad yw ymchwil gweithredol, o'i hanfod, yn arwain at gyffredinoli'r canfyddiadau, 

gan ei foci yn ddull unigolyddol a phersonol yn ymwneud ag un cwestiwn o fewn sefyllfa 

arbennig , gall arwain neu gyfrannu at ddamcaniaethau addysgol. 

... action researchers may make claims to generalizability across local 
contexts, their generalizations are unlike the 'covering laws' to which normal 
social science aspires; they do not describe relationships in which the values 
of a group of dependent variables are uniquely determined by the values of a 
group of independent ones. Rather, their generalizations tend to describe 
thematic patterns derived from inquiry in one setting the valid transfer to other 
settings of which depends on confirmation there by further experiment. 
(Agryris a Schon (2005: 138)) 

Gellir ond gwneud honiadau am y bobl a/neu'r systemau a ymchwilir yn unig gan nad 

yw'n ddiogel i dybio bod sefyllfaoedd, pobl a systemau eraill yr un peth . Yn ogystal gall 

foci yn amhosib tybio bod yr hyn sy'n wir yn y sefyllfa hon eleni'r un peth a sefyllfa 

gyfatebol y flwyddyn olynol, gan foci y bobl yn wahanol. Mae hwn yn un o brif 

anfanteision honedig ymchwil gweithredol. Ond os yw'r gwaith yn drylwyr gellid honni 

bod modd iddo gael ei berthnasu'n ehangach, yn lleol os nad yn genedlaethol, os 

derbynnir bod hwnnw yn ffordd o gyffredinoli'r canfyddiadau . Ond deil y cwestiwn a yw'r 
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grwp yn gynrychioliadol o'r gwahanol boblogaethau y gellid darparu'r un math o 

ymyrraeth a r eu cyfer. 

Mae'n fethodoleg generig yn 61 Altrichter et al (2005 : 113) 

... action research is critical in the sense that practitioners not only look for 
ways to improve their practice, ... but are also critical change agents of those 
constraints, and of themselves. It is reflective in that participants analyse and 
develop concepts and theories about their experiences. Action researchers 
are accountable in that they aim to make their learning process and its results 
public .... their practice is self-evaluated in that the reflective and analytical 
insights of the researcher-practitioners themselves form the basis of the 
developmental process. Action research is participative in that those involved 
contribute equally to the inquiry, and collaborative in that the researcher is not 
an expert doing research from an external perspective, but a partner working 
with and for those affected by the problem. 

4.3 Dulliau'r Ymchwil 

Er mwyn sicrhau dealltwriaeth ddyfnach o'r maes mewn amgylchiadau real mae angen 

dewis dulliau fydd yn gweddu i'r fethodoleg ac a fydd yn golygu cyfranogiad personal yn 

y gwaith . Bydd hyn yn cyfrannu at sicrhau mwy o dryloywder i'r canfyddiadau a fydd, o 

natur y fethodoleg, yn ddibynnol ar adfyfyriad beirniadol ond personal a goddrychol. 

Mabwysiadwyd yr holiadur fel y dull mwyaf pwrpasol i gefnogi'r ymchwil a 

defnyddiwyd ef i wahanol bwrpas gan ei fod yn ffordd effeithiol o gasglu gwybodaeth ac 

yn sicrhau cyfartaledd i'r ymatebwyr a chyfrinachedd yr atebion . Er hynny gall ymyrryd 

ym mywyd yr ymatebydd fel y dywed Cohen (2005): 

[a] ... questionnaire will always be an intrusion into the life of the respondent, 
be it in terms of time taken to complete the questionnaire, the level of threat 
or sensitivity to the quesitons, or the possible invasion of privacy. (Cohen et al 
2005: 245) 

Ond ceisir peidio ag ymyrryd yn ormodol a'r ymatebwyr a sicrheir cyfrinachedd ar bob 

cyfle gydag addewid na fyddai enwau yn cael eu defnyddio i adnabod ffynonellau'r 

wybodaeth. 
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Mae i holiaduron fanteision sy'n cynnwys y ffaith ei bod yn hawdd i'w gweinyddu ac 

os defnyddir y post i'w dosbarthu gellid sicrhau bod yr atebion yn anhysbys. Mae'r 

holiadur hefyd yn rhoi llawer iawn o ymatebion a chan nad oes unrhyw ryngweithio 

wyneb yn wyneb ni ddangosir unrhyw ogwydd personal i ddylanwadu ar yr atebion. 

Mae'r cwestiynau yn amlwg yn safonol gyda phob holiadur yn union yr un peth. Ond 

mae anfanteision gan fod angen amser i gynllunio holiadur effeithiol a gall yr atebion 

ddisgrifio yn hytrach nag egluro sy'n golygu y gall fod yn arwynebol yn hytrach nag yn 

ddadansoddol. Mae'n bosib y gellid colli atebion pwysig gan nad oes cyfle i archwilio 

atebion ymhellach. (McIntyre 2000: 84). 

4.3.1 Adnabod yr Anghenion - Holiadur a Chyfweliad yn seiliedig ar yr Holiadur 

Lleolir yr ymchwil mewn sir yn y de-orllewin gyda phoblogaeth o 173,635 a 

chanolbwyntir ar y sector addysg 61-16. (Pennod 5) Lluniwyd holiadur (Atodiad 12) i'w 

ddefnyddio fel sail i gyfweliadau yn y sefydliadau o fewn y sir, 15 ysgol sy'n darparu 

addysg 61-16, un coleg AB ac un coleg AU. Bwriad uniongyrchol oedd i'r holiadur sef 

cynnal arolwg o'r addysg ddwyieithog a ddarperir mewn cyfnod arbennig ac anghenion 

posib hyfforddiant i'r gweithlu er mwyn ehangu ar y ddarpariaeth honno. Gan mai bwriad 

hollol sylfaenol oedd i'r holiadur nid oedd angen cwestiynau niferus gan y byddai hynny 

yn cymhlethu'r gwaith. Gellid bod wedi derbyn ymateb drwy'r post ond gan mai 

... one of the main disadvantages of a questionnaire is that although people 
answer your questions, there is not usually room for them to tell you the 
reasoning behind the response. (McIntyre 2000: 77) 

ac y gallai hyn arwain at golli darpar wybodaeth werthfawr, penderfynodd yr ymchwilydd 

ddefnyddio'r holiadur fel sail i gyfweliadau strwythuredig. 

The interview is a face-to-face interaction which allows the interviewer to ask 
carefully prepared questions and in addition to probe the respondents so that 
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further information is obtained . ... the interviewee also has some freedom to 
expand on issues or to ask for clarification of a question or to put a question 
back on the interviewer's court. (McIntyre 2000: 84) 

Anfonwyd llythyr i'r sefydliadau (Atodiad 13) i egluro'r gwaith gan nodi'r bwriad i 

ffonio i wneud trefniant i ymweld a chyfweld. Eglurwyd pwrpas y gwaith. Mae lleoliad y 

cyfweliad yn bwysig ac mae preifatrwydd yn angenrheidiol. Gan fod yr holiadur yn syml 

nid oedd angen recordio'r cyfweliadau a chofnodwyd y wybodaeth ar yr holiaduron gan 

yr ymchwilydd yn ystod y cyfwelaid . Trefnwyd dyddiadau ac amser i ymweld gyda'r 

penaethiaid gan glustnodi awr ar gyfer pob un a hynny dros gyfnod o fis . Cyfwelwyd 

prifathro pob ysgol uwchradd, a feddai ar flynyddoedd 12 a 13, o fewn y sir un waith 

(11 ). Archwiliwyd dogfen a gwefannau'r sefydliadau AB ac AU o fewn y sir. (Pen nod 5) 

Cynhaliwyd y cyfweliadau yn broffesiynol ac yn ffurfiol gan sicrhau canlyniadau 

buddiol a fyddai yn cyfrannu gwybodaeth y gellid ei dadansoddi yn feintiol ac yn 

ansoddol. (Pennod 7). Er bod gan yr ymchwilydd ragdybiaethau ynglyn a'r canfyddiadau 

arfaethedig , o brofiad personal yn y maes, ceisiwyd sicrhau body cyfweliad yn ddiduedd 

ac ni chyfeiriwyd yr ymatebydd at unrhyw ateb disgwyliadwy. (McIntyre 2000: 86). 

Ceisiwyd yn ogystal i osgoi cwestiynau a allai arwain yr ymatebydd at ateb penodol 

(Cohen 2005 et al 2005: 248) er y cynigiwyd opsiynau mewn cwestiynau amlddewis. 

Cadwyd i ganolbwyntio ar y testun gan lynu at y cynllun yn yr holiadur. Nid oedd yn 

bwrpasol i ddefnyddio graddfa gradd nae ychwaith drefniant yn 61 pwysigrwydd ar gyfer 

unrhyw gwestiwn. Gan mai nifer fechan o ymatebwyr oedd yn bosib i'w defnyddio, 

defnyddiwyd cwestiynau pwrpasol at yr ymchwil sydd o'i hanfod yn fwy ansoddol na 

meintiol. Nid oedd yn addas i ddefnyddio cwestiynau cymhleth , uchel ael na'r rhai a allai 

fod yn negyddol neu amheus eu hystyr. Ni ddefnyddiwyd cwestiynau rhy agored chwaith 
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gan sicrhau eu bod yn ddealladwy ac uniongyrchol. Sicrhawyd bod pob cwestiwn yn 

cael ei gyflwyno ar wahan . (Cohen et al 2005: 249, 255). 

Eglurwyd pwrpas y gwaith cyn gadael gan ddiolch i'r ymatebwyr am eu cyfraniad 

a'u hamser ac er bod manteision ac anfanteision i'r holiadur fel dull sicrhawyd ymateb 

100% o'i ddefnyddio fel sail i gyfweliad. 

4.3.2 Gwerthuso'r ddarpariaeth 

Defnyddiwyd nifer o ddulliau i werthuso'r ddarpariaeth gan gynnwys holiadur. Dilynwyd 

yr un egwyddorion ag a drafodwyd yn 4.3.1 ac roedd y wybodaeth yn syml ac 

uniongyrchol. Dilynwyd graddfa a thechneg Likert (1932) sy'n cyflwyno datganiadau 

agwedd lie mae'r goddrychau yn cytuno neu yn anghytuno ar raddfa pum pwynt. Mae i 

bob graddfa cytundeb werth rhifol o un i bump. 

Roedd y datganiadau yn ymwneud a chynnwys yr hyfforddiant, y cyflwyniad a'r 

wybodaeth a gyflwynwyd, yr asesiad ac unrhyw adborth ar yr asesiad hwnnw, os yn 

berthnasol, a'r adnoddau a ddefnyddiwyd. Ychwanegwyd blwch cyffredinol ar gyfer 

unrhyw sylw ansoddol. 

4.3.3 Holiadur - Y Camau Nesaf 

Defnyddiwyd un holiadur mwy cynhwysfawr yn nes at ddiwedd y gwaith er mwyn ceisio 

adnabod anghenion pellach ac i gasglu gwybodaeth ac argraffiadau'r cyfranogwyr. 

Amgaewyd llythyr gyda'r holiadur yn nodi ei bwrpas (Atodiad 14, Atodiad 15). Unwaith 

eto dilynwyd egwyddorion cynllunio a defnyddio holiadur gan fod yn ofalus wrth drefnu'r 

cynnwys 

The ordering of the questionnaire is important, for early questions may set the 
tone of, or the mind-set of the respondent to, later questions .. . it is important to 
commence the questionnaire with non-threatening questions ... A common sequence 
of a questionnaire is: 

1 to commence with unthreatening factual questions ... 
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2 to move to closed questions ... that require opinions, attitudes, 
perceptions, views; 
3 to move to more open-ended questions . . . that seek responses 
onopinions, attitudes, percpetions and views, together with reasons for the 
responses given. These responses and reasons might include sensitive or 
more personal data. (Cohen et al 2005: 257) 

Dilynwyd y cynllun hwn wrth lunio ond gan fod angen gwybodaeth helaeth mae'r holiadur yn 

dipyn hwy na'r hyn sy'n ddelfrydol ond wrth gynllunio ceisiwyd cynnwys ystod o gwestiynau a 

fyddai yn ddefnyddiol iawn i gefnogi'r hunanwerthusiad ac a fyddai yn sail gadarn i gynllunio 

pellach. O'r 15 a ddosbarthwyd derbyniwyd 7 ymateb, a oedd ar un olwg yn siomedig, ond yn 

ddealladwy gan ei fod yn wirfoddol. Er mwyn i'r ymatebwyr gael digon o gyfle i lanw'r holiadur 

caniatawyd pythefnos, sy'n gytan gyda chasgliad McIntyre: 

.. . how long should respondents have for completing and returning the 
questionnaire? Usually ten days is a favourable time span, i.e. long enough 
for very busy but willing respondents but not long enough for the 
questionnaire to be lost. (McIntyre 2000: 80) 

Dadansoddir yr holiadur hwn (Atodiad 15) ym Mhennod 7. 

Er mai ychydig dan 50% o ymatebion a dderbyniwyd teimlir bod y dull hwn wedi 

bod yn ddigon llwyddiannus er body nifer cychwynnol yn fach. Tybir bod yr ymatebion a 

dderbyniwyd yn ymgorffori 'r ymatebion a'r argraffiadau cyffredinol a dderbyniwyd yn fwy 

anffurfiol yn ystod y gwaith. 

4.3.4 Adfyfyriad 

Y dull ymchwil mwyaf creiddiol i' r fethodoleg ymchwil gweithredol yw'r adfyfyriad : 

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection , which is noblest; 
second, by imitation, which is the easiest; and third, by experience, which is 
the bitterest. (Confucius ) 

Os oes modd ennill 'doethineb' yng ngeiriau Confucius, neu ddealltwriaeth, yna mae 

angen adfyfyrio a hunan-farnu'r holl waith. Yr hyn a alwodd Dewey (1933: 9) yn 
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... active persistent and careful consideration of any belief or supposed form 
of knowledge in the light of the grounds that support it and the further 
conclusion to which it tends. 

Mae Boud et al (1985) yn cymryd golwg arall ar y cysyniad ac yn ei ddiffinio fel term 

generig am y gweithgareddau gwybyddol ac effeithiol y mae unigolion yn eu gwneud i 

archwilio eu profiadau er mwyn cyrraedd dealltwriaeth a gwerthfawrogiad newydd o'r 

profiadau hynny. Mae i adfyfyrio egwyddorion ac mae pwrpas penodol i hunan-farnu. 

Ystyrir adfyfyrio a hunan-arfarnu yn adolygiad o'r dysgu a'r addysgu. Y bwriad yw 

ystyried yn feirniadol yr addysgu gan ymateb mewn dull proffesiynol a chadarnhaol i'r 

hunanfeirniadaeth o'r broses. Mae yn derm generig am weithgareddau meddyliol lie gall 

unigolion ymchwilio i'w profiadau personal, a thrwy fyfyrio arnynt gyrraedd dealltwriaeth 

a gwerthfawrogiad newydd ohonynt. Yn aml dechreuir adfyfyrio pan fydd rhyw broblem 

yn codi a cheisir drwy fyfyrio gwneud synnwyr o'r broblem / digwyddiad hwnnw. Mae'r 

prosesau o werthuso dysgu ac addysgu ac adfyfyrio arnynt yn rhan hanfodol o 

ddatblygiad proffesiynol. Mae yn fecanyddwaith i sicrhau bod modd caffael gwybodaeth 

berthnasol a phroffesiynol i wella ansawdd y dysgu a'r addysgu yn yr ystafell ddosbarth. 

Mae adfyfyrio a hunan arfarnu yn gysylltiedig a'r cysyniad o werthuso ac atebolrwydd. 

Mae'n rhan o gylch dysgu Kolb (Atodiad 5) o ddysgu drwy brofiad o'r profiad dechreuol, 

yr arsylwi ac adfyfyrio ar y profiad hwnnw, ffurfio cysyniadau haniaethol a chyffredinoli a 

phrofi oblygiadau'r cysyniadau mewn sefyllfaoedd newydd. Bydd hyn yn gwerthuso 

ansawdd y dysgu a'r addysgu drwy ddefnyddio 'Cynllunio / Gwneud I Adolygu' i 

adnabod a sefydlu anghenion a nod tymor hir. Mae Honey & Mumford (1988) wedi 

datblygu model Kolb gan symleiddio'r pedwar cam - cael y profiad , adolygu'r profiad, 

123 



tynnu casgliad o'r profiad a chynllunio'r cam nesaf, sydd eto yn ddibynnol ar 

hunanwerthuso, adfyfyrio a phrofi drwy wneud. 

Mae perthynas rhwng gwerthuso a gwybodaeth broffesiynol drwy adfyfyrio, a daw 

drwy roi sylwadau gonest a realistig ar gryfderau a gwendidau'r dysgu a'r addysgu a 

brofwyd, drwy adfyfyrio ar ein datblygiad proffesiynol parhaus, drwy wybod a deal! beth 

sydd wedi digwydd (Kolb 1984, Honey & Mymford 1988). Mae angen ateb cwestiynau 

megis: Beth oedd y cryfderau? / Beth oedd y gwendidau? / Beth oedd y prif gonsyrn? / 

Pa hyfedredd a nodweddion sydd wedi eu datblygu? I Beth sydd heb ei wneud neu a 

oedd yn siomedig? I Pa ddysgu proffesiynol sydd ei angen er mwyn llwyddo i orffen yr 

astudiaeth? 

Mae angen ymrwymiad proffesiynol i hunan-arfarnu a chwblheir yr hunan arfarniad 

drwy werthuso'r holl broses o ddysgu drwy ddeall a gwybod beth yw nodweddion dysgu 

da, nodweddion dysgu anfoddhaol, medru gwerthuso'n feirniadol ansawdd y dysgu a'r 

addysgu mewn gwersi. Mae hyn oll yn perthyn i'r pau gwybyddol (Penned 2, Atodiad 6) 

lie mae angen gwybodaeth yn gyntaf, yna dealltwriaeth o'r wybodaeth honno cyn medru 

ei defnyddio a'i chymhwyso, ei dadansoddi, ei chyfuno ac yna ei gwerthuso. Mae'r elfen 

o werthuso unrhyw beth felly angen lefel uchel o allu. 

Cynigir nifer o fodelau ar gyfer strwythuro'r adfyfyriad ac un o'r rhai mwyaf 

cyfarwydd yw model Driscoll (1994) wrth drafod potensial adfyfyrio ymarferol i ddatblygu 

gwaith y nyrs. Mae i'r model dair elfen: 

1. What? 
2. So what? 
3. Now what? 
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Mae'r 'What' cyntaf yn gofyn am ddisgrifiad o'r digwyddiad, y 'So what?' yn 

ddadansoddiad o'r digwyddiad a'r 'Now what?' yn egluro'r gweithredu a fwriedir ar 61 y 

digwyddiad. 

Mewn ymateb i'r cwestiwn cyntaf gellir egluro'r sefyllfa, nodi'r hyn a ddigwyddodd, 

yr hyn a welwyd a'r hyn a wnaed. Disgrifir yr ymateb iddo a'r hyn a wnaeth y bobl eraill 

oedd yn rhan o'r sefyllfa. Mae'r ail gwestiwn yn gofyn am ddadansoddiad o'r digwyddiad 

gan gynnwys teimladau. Er enghraifft beth oedd y teimladau ar y pryd, a oeddent yn 

wahanol i deimladau eraill yn yr un sefyllfa, beth oedd yr effaith ar yr hyn a wnaed neu 

ar yr hyn na wnaed, a oes agweddau cadarnhaol wedi deillio o'r digwyddiad a all 

effeithio ar yr ymarfer yn y dyfodol, a yw'r ymddygiad yn wahanol o'r herwydd ac a 

ddylid arsylwi ymhellach er mwyn adfyfyrio yn ddyfnach ar y digwyddiad? 0 ymateb i'r 

ddau gwestiwn cyntaf dylid bod yn medru cynnig syniadau neu gynllun ar gyfer 

gweithredu ymhellach. Er enghraifft beth yw'r goblygiadau i'r ymarfer pellach sy'n 

seiliedig ar yr hyn a ddigwyddodd? A fydd gwahaniaeth os na ddigwydd unrhyw beth? A 

oes modd casglu rhagor o wybodaeth cyn wynebu 'r fath sefyllfa eto? A oes modd newid 

yr ymarfer cyn dod ar draws sefyllfa debyg? A oes angen cymorth o ganlyniad i'r 

adfyfyrio a ble mae dechrau? A fydd modd mesur y gwahaniaethau a beth yw'r prif 

ddatblygiad personol a dysgu sydd wedi deillio o adfyfyrio ymarferol fel hyn? (Driscoll 

1994). Er bod Driscoll yn ysgrifennu ar gyfer y maes meddygol, lie mae adfyfyrio 

ymarferol wedi bod yn rhan o'r datblygiad proffesiynol ers degawdau, mae'r model yr un 

mor berthnasol i faes dysgu ac addysgu, ac yn fodel rhesymol i'w ddilyn. 

Model arall y gellid ei ddefnyddio yw un Peters (1 991) sy'n dangos cynllun pedwar 

cam yn seiliedig ar yr acronym Saesneg 'DATA' (Describe, Analyze, Theorize, Act) . Yr 
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elfen gyntaf yw disgrifio'r elfennau sylfaenol o'r broblem, y dasg neu'r sefyllfa; yn ail 

dadansoddir drwy adnabod tybiaethau, credoau, cymhelliant neu unrhyw ffactor 

berthnasol sy'n rhan o'r sefyllfa; wedyn mae angen damcaniaeth ynglyn a'r posibiliadau 

eraill gan gymharu cryfderau a gwendidau'r posibiliadau hynny. Yn olaf mae angen 

gwneud trwy roi cynnig ar ffordd arall o wneud a gwerthuso'r canlyniadau . Dull 'Disgrifio 

I Dadansoddi I Damcaniaethu / Gwneud' yw model Peters (1991) ac yn yr un modd a 

model Driscoll (1994) yn fodel hawdd i'w dilyn. 

Yn yr un modd y mae ymchwil gweithredol yn llawer mwy na gwneud (Altrichter et 

al 2005) mae adfyfyrio yn llawer mwy na chofio a disgrifio, ac mae'n bwysig sylweddoli'r 

gwahaniaeth rhwng cofio ac adfyfyrio. Fel y nododd Reid (1993) yn ei herthygl bod 

adfyfyrio yn broses weithredol nid yn un feddyliol odd_efol: 

Reflection is a process of reviewing an experience of practice in order to 
describe, analyse, evaluate and so inform learning about practice. 

Yn 61 Moon (1999, 2000) bydd adfyfyrio yn cynnwys elfen a ddylanwedir gan ymateb 

emosiynol i ddigwyddiadau. Wrth drafod ymarfer dysgu a hyfforddiant darpar athrawon 

mae Roth (1989) hefyd yn nodi elfennau sylfaenol y broses o adfyfyrio fel yr angen i 

gadw meddwl agored am beth, pam a'r ffordd y gwneir pethau, bod yn ymwybodol o 

beth , pam a sut y gwnawn bethau a chwestiynu hynny hefyd yn ogystal a chwestiynu yr 

hyn mae pobl eraill yn ei wneud o fewn y sefyllfa. Mae'n pwysleisio 'r angen i gynhyrchu 

dewisiadau, opsiynau a phosibiliadau gan gymharu a chyferbynnu canlyniadau . Drwy'r 

broses o adfyfyrio mae Roth (1989) yn ceisio sicrhau dealltwriaeth o'r sefyllfa, neu'r 

darpar sefyllfa, drwy ddadansoddi, trwy brofi, arbrofi a thrwy gymhwyso a chyfuno 

unrhyw newidiadau. Dylai adfyfyrio felly ysgogi trafodaeth rhwng y cyfranogwyr ar y 

perfformiad ac ar unrhyw ddatblygiadau ar y ffordd i gyrraedd yr amcanion a hynny er 
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mwyn hyrwyddo gweithredu mwy effeithiol a sicrhau gwelliant a datblygiad cadarnhaol. 

Mae Schon (1983) hefyd yn pwysleisio'r angen i sicrhau bod ymarferwyr yn datblygu'r 

sgiliau angenrheidiol i fedru datblygu dysgu proffesiynol o fewn eu hymarfer drwy fod yn 

ymwybodol o'r pwnc, drwy ddadansoddi teimladau a gwybodaeth ac adnabod ac 

integreiddio unrhyw ddysgu newydd. 

I sicrhau gwerthusiad dibynadwy a all arwain at gynllunio a datblygu pellach 

mae'n rhaid i'r adfyfyrio fod ar lefel werthusol. Mae Moon (1999) yn nodi pedair lefel o 

adfyfyrio gan ddechrau ar y lefel isaf sydd fel arfer yn ddisgrifiadol. Mae'r ail lefel yn 

ddisgrifiadol gyda rhywfaint o adfyfyrio / gwerthuso, y drydedd yn adfyfyrio catalogaidd 

gyda thystiolaeth ymarferol / enghreifftiau a'r bedwaredd , a'r uchaf, yn adfyfyrio 

beirniadol gydag argymhellion a thystiolaeth ymarferol a llyfryddol, a dyma'r lefel yr 

anelir ati yn y gwaith arbennig hwn. 

Mae adfyfyrio ar ddysgu yn broses weithredol o ddysgu drwy brofiad gan 

werthuso syniadau , teimladau ac ymddygiad yn· nhermau tystiolaeth gefnogol a 

thrafodaethau. Man cychwyn gweithio a datblygu drwy adfyfyrio yw edrych ar y 

problemau sy'n berthnasol i' r ymarfer. Cymhelliant arferol ar gyfer gwerthuso credoau ac 

ymarferion yw'r angen i ddatblygu a gwella. I elwa oddi wrth adfyfyrio rhaid ymrwymo i 

ddysgu o brofiad ac o dystiolaeth yn hytrach na dilyn unrhyw resait bendant. Rhaid 

ymateb i anghenion a chynnwys gwaith personal, gan fod yn feirniadol o ddarpariaethau 

addysgol ac ideolegau (gan gynnwys rhai personal). Mae'r dadansoddiad yn cynnwys yr 

ymarfer ond hefyd yn cynnwys materion cymdeithasol, moesol a gwleidyddol yr ymarfer. 

Nid oes yn rhaid i'r adfyfyriad ymarferol gael lleoliad delfrydol. Dull ydyw i ddarganfod 

atebion i rai o'r pethau a all greu anawsterau. Mewn addysg mae ymarfer adfyfyrio yn 
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ddull canmoladwy i'w ddilyn er mwyn datblygiad proffesiynol tymor hir / gydol oes. Ond 

dull ydyw ar gyfer datblygiad nid datblygiad ynddo'i hunan. 

4.4 Materion eraill 

Rhaid ystyried moeseg wrth wneud penderfyniadau parthed ymchwil sy'n ymwneud a 

chyfranogiad pobl yn y gwaith. 

Much social research necessitates obtaining the consent and co-operation of 
subjects who are to assist in investigations ... All participants will be offered 
the opportunity to remain anonymous .. . all information provided by 
participants should in no way reveal their identity. ... confidentiality .. . 
although researchers know who has provided the information given, they will 
in no way make the connection known publicly. (Cohen et al 2005: 50, 61 , 62) 

Ymchwiliwyd yn 61 yr egwyddorion hyn (Atodiadau 13, 14) ac anelwyd at broffesiynoldeb 

a chydraddoldeb ar bob adeg . 

. . . because critical research is, itself, value laden it abandons neutrality; it has 
an explicit agenda that, under the guise of examining values, ethics, morals 
and politics that are operating in a particular situation , is actually aimed at 
transforming the status quo . .. . action research [divides] into two simple 
stages: a diagnostic stage in which the problems are analysed and the 
hypotheses developed; and a therapeutic stage in which the hypotheses are 
tested by a consciously directed intervention or experiment in situ. (Cohen et 
al 2005: 234, 237) 

4.5 Clo 

Fel y crybwyllwyd mai ymchwil gweithredol yn ymwneud a phosibiliadau a 

chreadigrwydd o fewn profiad a sefydliadau sy'n llawn problemau a chyflyrau 

gwleidyddol. Mae iddo bwrpas gwleidyddol hyd yn oed os yw hynny yn golygu ond 

trafod newid mewn polisi sefydliadol ar ddarpariaeth adnoddau yn unig . Mae ymchwil 

gweithredol delfrydol y tu hwnt i wleidyddiaeth, economeg, diwylliant a chyllid , ffactorau 

nheb fod o fewn rheolaeth yr ymchwilydd bob amser, ond mae'r rhain i gyd yn effeithio 

ar unrhyw newidiadau y gellid eu gweithredu ac yn cyfyngu ar greadigrwydd a 
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gwreiddioldeb. Mae'r fethodoleg ymchwil gweithredol yn cynnig dull systemataidd o 

gyflwyno newydd-deb mewn dysgu ac addysgu ac fel methodoleg mae'n cynnig chwe 

syniad yn 61 Cohen et al (2005). Yn gyntaf cylch uniongyrchol o adnabod problem, 

cynllunio ymyrraeth , cynnal yr ymyrraeth a gwerthuso'r deilliannau. Yn ail mae angen 

adfyfyriad ymarferol er mwyn rhyddhad gwleidyddol, damcaniaethu beirniadol, 

datblygiad proffesiynol ac ymchwil ymarferol gyfranogol er mwyn sicrhau bod yr ymchwil 

yn gwneud gwahaniaeth i'r ymarfer. (Cohen et al 2005: 241) 

... action research is a blend of practical and theoretical concern , it is both 
action and research. (Cohen et al 2005: 237) 

ac o'r herwydd mae yn addas ar gyfer y gwaith hwn. 
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PENNOD 5 

AROLWG O'R DDARPARIAETH BRESENNOL AC ANGHENION DATBLYGU 

5.0 Rhagarweiniad 

Casglwyd y wybodaeth yn y bennod hon drwy archwiliad gweithredol yn ystod Hydref 

2003 a Gwanwyn 2004 pan ymwelwyd a'r ysgolion uwchradd, (11) coleg AB (1) a 

choleg AU ( 1) o fewn un sir benodedig (sef sir yr arolwg a nodir fel 'y sir' o hyn allan) 

(4.3.1) Roedd y sefydliadau hyn yn darparu addysg 61-16. Defnyddiwyd holiadur syml 

(Atodiad 12) fel sail i' r drafodaeth gyda phenaethiaid a/neu gynrychiolwyr y sefydliadau. 

Mae'r wybodaeth a gasglwyd am y cyrsiau a ddarparwyd, iaith yr asesu ac anghenion 

datblygiad staff ac a gyflwynir yng ngweddill y bennod hon, yn ddarlun cameo o 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg / dwyieithog 61-16 yn y sir arbennig honno yn ystod y 

cyfnod. Mae'r wybodaeth yn cydnabod y newidiadau mawr sy'n digwydd yn y sector 6I

orfodol yn gyffredinol ac yn derbyn nad yw'r sefyllfa yn hawdd ei darlunio gan fod 

datblygiadau a newidiadau yn gallu newid y pwyslais ac argaeledd y ddarpariaeth. Mae 

hefyd yn adnabod ymarfer da cyfredol o fewn y sir y gall eraill ei efelychu. 

Adnabuwyd y prif asiantaethau hyfforddi, ond canolbwyntiwyd ar sefydliadau sydd, 

yn hanesyddol, wedi darparu addysg 61-16, sef ysgolion a cholegau. (Pennod 4) Y 

ffeithiau allweddol perthnasol i addysg ddwyieithog 61-16 yn y sir yw'r canlynol. Yn 2003-

2004 roedd 15 ysgol uwchradd yn sir yr arolwg gyda 1468 o ddisgyblion ym 

mlynyddoedd 12 a 13. O'r rhain nid oes gan 4 ysgol (S1 a, S1 b, S1 c, S1 ch) ddisgyblion 

ym mlynyddoedd 12 ac 13 gan fod ysgolion yr ardal yn bwydo coleg trydyddol (Coleg 

AB) . Yr eithriad yw Ysgol C1 sy'n darparu addysg ddwyieithog yn y cylch. 
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Mae un sefydliad addysg bellach o fewn y sir (Coleg AB), ac mae gan y sefydliad 

hwnnw 5 campws (A, B, C, Ch, D) sy'n darparu ar gyfer y sir gyfan yn ogystal ag 

ardaloedd cyfagos. Mae un sefydliad addysg uwch (Coleg AU) wedi ei leoli yn y sir. 

Mae'r bennod hon yn cyflwyno'r darganfyddiadau a'r materion allweddol y dylid 

rhoi ystyriaeth iddynt er mwyn adeiladu ac ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

Mae hefyd yn cynnig rhai argymhellion y gellid ymateb iddynt er mwyn sicrhau 

gweithredu pellach. 

5.1 Yr laith Gymraeg yn y Sir 

Yn ystod cyfnod yr arolwg cyhoeddwyd ystadegau'r Swyddfa Genedlaethol Ystadegau a 

gasglwyd yn ystod cyfrifiad 2001. (Atodiad 3) Nodir yma'r prif ddarganfyddiadau sydd yn 

berthnasol i'r ymchwil arbennig hwn. 

Mae'n hysbys bellach bod nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu ers Cyfrifiad 

1991 , ac mae adroddiadau cychwynnol yn cysylltu' r cynnydd yma gyda'r ffaith bod plant 

yn dysgu'r Gymraeg fel pwnc yn yr ysgol (Pen nod 1 ). Mae'r wybodaeth ar Gyfrifiad 

2001 a ddefnyddir yn yr adran hon yn seiliedig ar wefan ystadegau'r Llywodraeth 

ganolog (http://www.statistics.gov.uk/ (© Hawlfraint y Goron 2004) 

Dadansoddir y ffigurau fel a ganlyn : 

Dywedodd dros un rhan o bump (21 y cant) o boblogaeth Cymru eu bod yn 
gallu siarad Cymraeg yng Nghyfrifiad 2001 gyda chyfrannau tebyg yn gallu 
darllen (20 y cant) ac ysgrifennu (18 y cant) Cymraeg. Cofnododd un ar 
bymtheg y cant bod ganddynt yr holl sgiliau hyn. Am y tro cyntaf, gofynnodd y 
Cyfrifiad i ymatebwyr ynglyn a deall Cymraeg ; dywedodd bron chwarter (24 y 
cant) eu bod yn gallu deall yr iaith . 

Cafodd cwestiwn am siarad Cymraeg ei gynnwys ym mhob Cyfrifiad ers 
1891 , pan oedd mwy na hanner (54 y cant) o'r boblogaeth yn dweud eu bod 
yn gallu siarad Cymraeg. Ers hynny, gostyngodd y gyfran o bobl sy'n siarad 
Cymraeg yn sylweddol cyn cyrraedd isafbwynt (19 y cant) yn 1981 a 1991 . 
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Dengys y tabl canlynol y gostyngiad rheolaidd yn y canrannau o siaradwyr Cymraeg yng 

Nghymru ers 1891. Gwelir fod yr ogwydd yn 2001 wedi newid a bod cynnydd o 2% yn y 

siaradwyr Cymraeg. 

Tabl 7 - Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ers 1891 

Blwyddyn Canrannau % 

1891 54 
1901 50 
1911 44 
1921 37 
1931 37 
1941 2 

1951 29 
1961 26 
1971 21 
1981 19 
1991 19 
2001 21 

1 Pawb sy'n 3 oed a throsodd. 
2 Ni chynhaliwyd cyfrifiad ym 1941 oherwydd yr Ail Ryfel 8yd. 

Ffynonellau: Cyfrifiadau, Ebri/11891-Ebrill 2001, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mae'r tabl canlynol yn dangos ffigurau Cyfrifiad 2001 yng Nghymru a'r canrannau, yn 61 

oedran, sy'n medru siarad Cymraeg. 
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Tabl 8 - Cyfran y bobl1 sy'n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg: 
yn 61 oedran , Ebrill 2001 

Cymru Canrannau 
Oedran mewn blynyddoedd Gwrvwod Benvwod Pawb 
3-9 20.21 22.60 21.38 
10-15 35.33 42.27 38.70 
16-19 20.99 28.08 24.52 
20-24 13.41 16.10 14. 76 
25-34 11.98 13.48 12. 75 
35-49 10.80 11.90 11.36 
50-59 11.59 12.30 11.94 
60-64 12.21 12.93 12.58 
65-74 13.35 13.58 13.47 
75 a throsodd 15.27 15.53 15.44 
Pawb sy'n 3 oed a throsodd 15.48 17. 11 16.32 
1 Pawb sy'n 3 oed a throsodd. 

Ffynonellau: Cyfrifiadau, Ebrill 1891-Ebri/12001, Y Swyddfa Ystadegau Gw/adol 

Cysylltir y cynnydd yn nifer y bobl a all siarad Cymraeg ers 1991 i raddau 
helaeth a dysgu'r iaith i blant yn yr ysgol. Roedd dwy ran o bump (39 y cant) 
o blant rhwng 10 a 15 oed yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg o 
gymharu a 25 y cant o unigolion rhwng 16 a 19 oed. Disgynnodd y gyfran o 
oedolion a oedd yn meddu ar y sgiliau hyn erbyn tua chanol oed (11 y cant 
o'r rhai 35 i 49 oed) gan gynyddu wedyn ar gyfer grwpiau oedran hyn (15 y 
cant o'r rhai 75 oed a throsodd). Roedd hyn yn adlewyrchu'r ffaith bod yr iaith 
yn cael ei defnyddio'n ehangach pan oedd pobl hyn yn tyfu i fyny. 

Ym mhob grwp oedran, roedd merched yn fwy tebygol o feddu ar y sgiliau 
iaith Gymraeg hyn na dynion. Roedd y gwahaniaeth hwn yn fwy amlwg yn y 
grwpiau oedran 10 i 15 ac 16 i 19 mlwydd oed - yn y ddau achos roedd y 
gyfran o ferched a allai siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg 7 pwynt canran 
yn uwch na bechgyn. (http://www.statistics.gov.uk/ (© Hawlfraint y Goron 
2004) 

Er mwyn dangos cymhariaeth rhwng gwybodaeth am yr iaith Gymraeg sy'n berthnasol 

i'r arolwg a gwybodaeth gyfatebol parthed y Gymraeg yng Nghymru crewyd y tabl 

canlynol. 
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Tabl 9 - Ystadegau Cyfrifiad 2001 

Cymru Sir yr Arolwg 

Pob person 3 oed a throsodd 
Cyfanswm 2,805,701 167,373 

Nifer yn y grwp oedran 
1. 3-15 oed 489,771 28,170 
2. 16-64 oed 1,811,156 105,498 
3. 65 + 504,774 33,705 

Canran o bobl mewn grwp oedran sy'n meddu ar un sgil neu fwy yn y 
Gymraeg1 

1. 3-15 oed 45.88 69.03 
2. 16-64 oed 24.14 60.30 
3. 65 + 26.91 69.35 

Canran y personau 3 oed a throsodd 
Yn deall Cymraeg llafar yn unigL 4.93 10.45 
Yn siarad Cymraeg 20.76 50.30 
Yn siarad , darllen ac ysgrifennu Cymraeg 

16.32 38.96 

Canran o bobl yn y grwp oedran sy'n gallu siarad Cymraeg 
1. 3-15 oed 37.65 58.67 
2. 16-64 oed 16.54 45.21 
3. 65 + 19.50 59.25 

Nodiadau: 
1. Golyga 'Un sgil neu fwy yn y Gymraeg' un neu fwy o'r canlynol: deall Cymraeg llafar; 
siarad Cymraeg; darllen Cymraeg; ysgrifennu Cymraeg. 
2. Golyga 'deall Cymraeg llafar yn unig' bod y person yn deall Cymraeg llafar ond nad oes 
ganddo/ganddi sgiliau eraill yn yr iaith. 
(http://www.statistics.qov.uk/statbase/Expodata/Spreadsheets/07557.xls - © Hawlfraint y 
Garon 2004) 

Yng Nghyfrifiad 2001 cynhwyswyd cwestiwn ar hunaniaeth genedlaethol ac mae'r 

ymatebion yn ddiddorol. Mae perthynas gref rhwng yr ymateb i'r cwestiwn hwn a'r 

canfyddiadau ynglyn ag anghenion datblygu staff a chyfran iad y gweithlu i gynlluniau 

iaith a chynllunio ieithyddol a drafodir yn y bennod hon a'r nesaf. 
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Cyflwynwyd cwestiwn ar hunaniaeth genedlaethol yn yr Arolwg Llafurlu yn 
2001. Gofynnwyd i ymatebwyr yng Nghymru a oeddent yn ystyried eu 
hunaniaeth genedlaethol i fod yn Gymry, yn Saeson, yn Albanwyr, yn 
Wyddelod, yn Brydeinwyr neu'n hunaniaeth genedlaethol arall. Gallent 
ddewis cymaint neu gyn lleied o opsiynau ag a oedd yn gymwys iddynt. 
(http://www.statistics.gov.uk/ (© Hawlfraint y Goron 2004) 

Nododd chwe deg y canto oedolion yng Nghymru mai Cymreig yn unig oedd 
eu hunaniaeth genedlaethol. Disgrifiodd 7 y cant arall eu hunaniaeth 
genedlaethol fel Cymreig and gan gynnwys hunaniaeth arall, Prydeinig gan 
amlaf, yn eu hateb. At ei gilydd, roedd 67 y cant o oedolion yn ystyried bod 
eu hunaniaeth genedlaethol yn Gymreig yn llwyr neu'n rhannol. 

Fel y disgwyliwyd, y ffactor pwysicaf a oedd yn gysylltiedig a hunaniaeth 
Gymreig oedd gwlad enedigol. Roedd y bobl a anwyd yng Nghymru yn llawer 
mwy tebygol i ddisgrifio'u hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig (87 y cant) o 
gymharu a'r rhai a anwyd yn Lloegr (15 y cant) , mewn gwledydd eraill yn y 
DU (17 y cant) neu y tu allan i'r DU (13 y cant). 

Ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol, roedd hunaniaeth Gymreig fwyaf 
cyffredin yn Ne Cymru. Merthyr Tudful oedd a'r gyfran uchaf o bobl a nododd 
hunaniaeth Gymreig (85 y cant) . Roedd yn un o fand o bum ardal Awdurdod 
Unedig yn ymestyn o Gastell-nedd Port Talbot yng nghanol de Cymru i 
Flaenau Gwent yn ne ddwyrain Cymru lie nododd 80 y cant neu fwy o bobl eu 
bod yn Gymreig . 

Fodd bynnag, wrth ystyried y rhai a anwyd yng Nghymru yn unig , roedd 
hunaniaeth Gymreig yn fwy cyffredin yng ngorllewin y wlad. Yn ardaloedd 
Awdurdod Unedol Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin dywedodd 93 y 
cant o'r bobl a anwyd yng Nghymru mai eu hunaniaeth genedlaethol oedd 
Cymreig. 

Gogledd a dwyrain Cymru sy'n cynnwys y cyfrannau uchaf o siaradwyr 
Cymraeg, a chysylltwyd y gallu i siarad Cymraeg a hunaniaeth genedlaethol 
hefyd. Ymhlith y bobl a allai ddeall, siarad , darllen ac ysgrifennu Cymraeg, 
disgrifiodd 89 y cant eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig. Gellir cymharu 
hyn a 74 y cant o bobl sy'n meddu ar rai o'r sgiliau hyn a 59 y cant o'r rhai 
nad oes ganddynt yr un. 

Cysylltwyd cymwysterau , dosbarth economaidd-gymdeithasol ac oedran a 
hunaniaeth Gymreig hefyd. 

Roedd y rhai a oedd a llai o gymwysterau addysgol yn fwy tebygol o nodi 
hunaniaeth Gymreig. Er enghraifft, dywedodd tri chwarter o'r bobl nad oedd 
ganddynt unrhyw gymhwyster mai Cymreig oedd eu hunaniaeth genedlaethol 
(75 y cant) o gymharu a dim ond hanner o'r rhai oedd a gradd neu 
gymhwyster cyfatebol (51 y cant) . Yn yr un modd, roedd pobl mewn 
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galwedigaethau arferol yn fwy tebygol na'r rhai yn y dosbarth economaidd
gymdeithasol uwch reoli neu broffesiynol i ddweud mai Cymreig oedd eu 
hunaniaeth genedlaethol. 

Roedd oedolion iau rhwng 16 a 44 oed yn fwy tebygol nag oedolion hyn o 
ddisgrifio eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymreig. Ni chanfuwyd unrhyw 
wahaniaeth arwyddocaol rhwng dynion a merched. (Canran y boblogaeth a 
anwyd yng Nghymru, sy'n 16 oed a throsodd ac yn nodi eu bod yn Gymry: yn 
61 ardal Awdurdod Unedol, 2001/02, 
(http://www.statistics.gov.uk/statbase/Expodata/Spreadsheets/07557.xls -
© Hawlfraint y Goron 2004) 

Canfuwyd bod canran uchel iawn, 91.2 i 93.1 y canto boblogaeth y sir dan sylw yn nodi 

eu bod yn Gymry o'i gymharu a 67 y cant yn genedlaethol. 

5.2 Arolwg o'r Ddarpariaeth Bresennol 

Rhan o'r ymchwil oedd archwilio'r ddarpariaeth bresennol 61-16 a mapio'n ofalus 

argaeledd cyrsiau/hyfforddiant cyfrwng Cymraeg/dwyieithog mewn: 

1. Rhaglenni academaidd 

2. Rhaglenni Galwedigaethol 

3. Cyrsiau Cymraeg i Oedolion 

Canlyniad yr ymchwil fydd darparu gwybodaeth a fydd yn sail cynllunio ar gyfer 

datblygiad staff gan ymateb i Strategaeth laith y Sir a luniwyd yn Hydref 2000. Bydd 

anghenion y sector galwedigaethol ar lefel AB yn cael eu hamlygu gan roi darlun o'r 

ddarpariaeth ac o ganlyniad gellir adnabod sefyllfaoedd a meysydd lie bydd modd 

datblygu'r qdarpariaeth yn effeithiol. 

Bydd canlyniad yr ymchwil yn ddefnyddiol ar gyfer hyfforddiant, gan ddarparu 

deunydd a all gael ei ddefnyddio fel sail cynllunio. Er enghraifft: 

• Cronfa wybodaeth a fydd yn sail gweithredu pellach o fewn y sir 
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• Datblygu targedau ar gyfer pob sector e.e. addysg uwchradd, gyda phob ysgol 

Saesneg ei chyfrwng yn mabwysiadu polisi o addysgu'n ddwyieithog fodylau / 

unedau / cyrsiau penodedig. 

• Datblygu targedau cyffelyb ar gyfer y sector AB a maes hyfforddiant gan ehangu 

i'r sector wirfoddol yn y dyfodol. 

• Ehangu darpariaeth dysgu Cymraeg i ardaloedd eraill. 

• Cydweithio gyda'r sectorau i adnabod anghenion o ran meysydd, gan greu 

cynlluniau a strategaethau, a'u diwallu. 

Er bod gwybodaeth ar gael mewn gwahanol ffynonellau nid oes unrhyw ymchwil 

cynhwysfawr wedi ei gwblhau i fapio'r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant 6I-orfodol o 

fewn y sir. Mae hwn yn gyfle i osod seiliau cadarn i unrhyw ddatblygiad pellach ac yn 

angenrheidiol ar gyfer cynlluniau a chynllunio llwyddiannus. 

Cyn cynllunio'n bwrpasol mewn unrhyw faes mae'n rhaid cael gwybodaeth o'r 

sefyllfa bresennol. Codir y pwynt hwn dro ar 61 tro ac mae angen sicrhau gwybodaeth 

ddibynadwy cyn medru gwneud hynny. 

Mae angen, ar yr un pryd, i greu strwythur mwy gofalus gan greu cynllun tymor hirer 

mwyn sicrhau bod cefnogaeth a datblygiadau yn parhau i gynyddu. Er mwyn hynny 

bwriadwyd mapio'r ddarpariaeth 61-16 bresennol gan· adnabod ymarfer da, dyblygiadau, 

a bylchau lie mae angen darpariaeth Gymraeg neu ddwyieithog mewn sectorau 

penodedig. Bydd y wybodaeth hon yn amhrisiadwy ar gyfer cynllunio, sicrhau dilyniant 

ac ansawdd, a chreu strwythur y gellid dibynnu arno yn nhermau datblygiad proffesiynol 

parhaus. 
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5.3 Methodoleg yr Arolwg 

Cyn cychwyn y gwaith gwnaed ymchwil llyfryddol ac ymchwil desg i ddarganfod y 

wybodaeth gyhoeddus oedd ar gael parthed addysg cyfrwng Cymraeg / dwyieithog o 

fewn y sir. Canfuwyd ystadegau addysg gyffredinol, ystadegau cyhoeddus oedd ar 

safweoedd LICC, ESTYN , ELWa a CCAH, y Cyngor Sir a BylG ac ymwelwyd ag 

Ymgynghorwyr Adran Addysg y Sir. Ni chanfuwyd unrhyw ystadegau na ffigurau 

penodol parthed addysg Gymraeg / ddwyieithog 6I-orfodol sirol, ac er bod gan y sector 

AB ffigurau cenedlaethol nid oedd ffigurau diweddar ar gael (2003-04). 

Cynhaliwyd trafodaethau anffurfiol gyda darparwyr ac addysgwyr yn gyffredinol yn 

ystod y cyfnod. Ar gyfer yr ymchwil penderfynwyd ymweld yn bersonol gyda 

Phenaethiaid Ysgolion Uwchradd y Sir er mwyn cwblhau awdit cyflawn. Roedd hyn yn 

rhoi'r cyfle i drafod bwriad yr ymchwil ac i ateb unrhyw gwestiynau. 

Anfonwyd llythyr i'r holl ysgolion yn gyntaf ac yn dilyn ffoniwyd y sefydliadau 

wneud trefniadau. (Atodiad 13) Roedd y llythyr yn egluro pwrpas yr astudiaeth a'r hyn 

fyddai angen i'r cyfranogwyr ei wneud. Rhoddwyd cyfle iddynt wirio'r wybodaeth. 

Ymwelwyd a 11 o Ysgolion Uwchradd y Sir a darparwyr sefydliadol addysg 61-16. 

Penderfynwyd peidio a gwneud sampl o ddarparwyr addysg alwedigaethol o'r tu allan i'r 

sefydliadau addysgol , gan nad oedd hi'n bosib sicrhau bod pob darparydd yn cael eu 

cynnwys, y rhai ffurfiol ac anffurfiol. 

Roedd gwybodaeth helaeth ar gael ar safweoedd darparwyr cyrsiau Cymraeg i 

Oedolion a chasglwyd yr wybodaeth honno er mwyn ei defnyddio fel sail trafodaeth 

gyda'r Cydlynwyr. Ymwelwyd a'r Cydlynwyr hynny i gadarnhau bod yr wybodaeth yn 

gywir ac i drafod materion parthed anghenion , cynlluniau a datblygiadau pellach . 
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Yn yr un modd, gan mai dau sefydliad sydd yn darparu addysg uwch gwnaed 

archwiliad manwl o safweoedd, prosbectws a chynlluniau iaith i gasglu gwybodaeth fel 

sail trafodaeth gyda'r sefydliadau hynny, sef Coleg AB a Choleg AU. 

Gan mai pwrpas yr arolwg oedd canfod argaeledd y ddarpariaeth Gymraeg / 

ddwyieithog ni chanolbwyntiwyd ar gyflawniad nae asesiadau. Yn hytrach penderfynwyd 

ei bod hi 'n bwysicach i sicrhau gwybodaeth am anghenion adnoddau gan gynnwys 

adnoddau dynol. Byddai hynny yn fanteisiol wrth gynllunio i ddatblygu ac ehangu. 

5.4 Addysg Academaidd 

Darperir addysg academaidd yn y sector 6I-orfodol yn ysgolion uwchradd y sir, yng 

Ngholeg AB ac yng Ngholeg AU ar gyfer cymwysterau arferol y sefydliadau. Hynny yw 

cymwysterau Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn yr ysgolion, Safon Uwch 

Gyfrannol, Safon Uwch a chymwysterau HNC/HND, a gradd yng Ngholeg AB ac ar 

gyfer graddau sylfaen, anrhydedd ac uwch yng Ngholeg AU. 

5.4.1 Ysgolion Uwchradd 

Ar hyn o bryd mae 15 Ysgol Uwchradd yn y Sir yn darparu addysg uwchradd statudol ac 

yn cynnwys tair ysgol cyfrwng Cymraeg / dwyieithog (Ysgolion C1 , C2, C3) pedair ysgol 

11 i 16 oed yn unig (Ysgolion S1a, S1b, S1c, S1ch) ac wyth ysgol nad ydynt yn 

benodedig Gymraeg. (Ysgolion S2a, S2b (naturiol ddwyieithog), S2ch, 82d, S2dd, S2e, 

S2f (naturiol ddwyieithog) , S2ff). Nid oes darpariaeth addysg 61-16 yn Ysgolion S1 a, 

S1b, S1C, S1ch. Cymeradwywyd hyn gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn 1992 fel 

rhan o'r rhaglen ad-drefniant o Addysg 61-16 yn yr ardal. Yn 1994 sefydlwyd y Coleg 

Trydyddol ar gampws yr hen Ysgol Ramadeg ac unwyd chweched dosbarth yr ysgolion 

gyda Choleg AB. Ar yr un adeg sefydlwyd Ysgol C1 i ddarparu addysg Gymraeg yn y 

139 



cylch. Bwydo'r Coleg Trydyddol a wna ysgolion S1 a, S1 b, S1 c, S1 ch yn draddodiadol, 

ac o'r herwydd ni chynhwysir hwy fel rhan o'r ymchwil hwn. 

Mae'n werth nodi nad yw disgyblion ysgolion S1a, S1b, S1c ac S1ch yn 

hanesyddol yn cael y cyfle i ddilyn pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, hyd yn oed os 

ydynt wedi mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg. Cymerir yn ganiataol bod rhieni 

yn dewis Ysgol C1 ar gyfer addysg eu plant os ydynt am fanteisio ar addysg Gymraeg. 

Mae tuedd i anwybyddu datblygiad ieithyddol disgyblion yr ysgolion hyn ac nid oes neb, 

hyd y canfuwyd, wedi gofyn y cwestiwn a fyddai rhai ohonynt yn dymuno dilyn pwnc 

drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn dymuno mynychu Ysgol C1 i astudio Safon A yn 

hytrach na Choleg AB, ac os hynny a oes modd iddynt wneud. 

Darganfuwyd bod nifer o wahanol fodelau o addysg Gymraeg/dwyieithog ar gael 

yn y gwahanol ysgolion. Dysgir y Gymraeg fel pwnc i bob disgybl tan ddiwedd Blwyddyn 

11 yn unol a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn y tair ysgol Gymraeg/ddwyieithog 

(C1 , C2, C3) mae'r rhan fwyaf o'r cwricwlwm yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y 

Gymraeg. Dysgir y pynciau eraill mewn amrywiaeth o ffyrdd. Roedd gwahanol batrymau 

o gyflwyno yn digwydd, nid . yn unig o fewn y sir, ond hefyd o fewn ysgolion. 

Cadarnhawyd bod maes addysg ddwyieithog yn faes cymhleth a dyrys. (Penned 3) 

Nodir yma yn unig ei bod hi 'n amlwg bod dulliau'r ddarpariaeth yn amrywio yn 61 

niferoedd y disgyblion, gallu ieithyddol disgyblion a staff a'r ymrwymiad i ehangu 

cyfleon . (C3) 

Adeg yr arolwg roedd 1468 o ddisgyblion ym mlynyddoedd 12 a 13 ysgolion y sir 

yn cael y cyfle i astudio 45 gwahanol bwnc academaidd. Mae'r Ysgolion yn darparu 

amrediad eang o ddewisiadau pynciol. 
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5.4.1 Ysgolion Uwchradd - Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg 

Mae Ein Hiaith: Ei Dyfodo/ (2002) yn nodi bod: 

'nifer o wahanol gategor'fau i gyfeirio at . . . ysgolion cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog (e.e. 'ysgolion dwyieithog', 'ysgolion Cymraeg traddodiadol' , 
'ysgolion cyfrwng Cymraeg', 'Categori A, Categori AB ac ati), ac ambell waith 
rhoddir diffiniad neu deitl gwahanol i'r un math o ysgol gan ddau AALI 
gwahanol. Ychwanegir at y dryswch gan y gwahaniaethau yn y ganran o'r 
cwricwlwm sy'n cael ei dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae 
disgyblion yn derbyn eu haddysg: 

• yn gyfan gwbl neu'n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, neu 
• yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg, neu 
• yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Saesneg, gyda'r iaith Gymraeg yn cael ei 

dysgu fel pwnc.' (LICC 2002 a: 79) 

Mae tair ysgol yn y sir wedi cael eu categoreiddio yn Ysgolion Gymraeg neu 

Ysgolion Dwyieithog. Y tair ysgol yw C1 , C2 a C3 ac maent wedi eu gwasgaru'n 

ddaearyddol ar draws y sir. Mae dwy ysgol mewn ardaloedd traddodiadol Cymreig yn 

darparu rhai cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, sef Ysgol S2f ac Ysgol S2b. Mae 

sefyllfa ddaearyddol yr ysgolion hyn yn sicrhau bod modd i bawb sydd yn dewis, i 

dderbyn eu haddysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r Gymraeg yn bwnc gorfodol i ddisgyblion ysgol 5 i 16 oed ac yn 61 James a 

Wynn (2003) : 

Un o'r penderfyniadau pwysicaf a wnaed yn hanes addysg yng Nghymru 
oedd cynnwys y Gymraeg (iaith gyntaf ac ail iaith) yn rhan annatod o'r 
Cwricwlwm Cenedlaethol. Am y tro cyntaf erioed roedd addysgu'r Gymraeg 
ym mhob ysgol drwy'r wlad ... yn bolisi swyddogol y Llywodraeth ... 

Mae'r holl ysgolion uwchradd a Choleg AB yn cynnig Cymraeg fel pwnc ym 

mlynyddoedd 12 a 13 yn yr ysgolion ac o fewn addysg drydyddol yn y coleg. Yn y tabl 

isod gwelir y ddarpariaeth sirol o Gymraeg fel pwnc ar lefel iaith gyntaf a/neu ail iaith, 
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gyda'r tair ysgol Gymraeg/dwyieithog yn darparu Cymraeg iaith gyntaf yn unig ar gyfer 

yr holl ddisgyblion, beth bynnag eu gwreiddiau ieithyddol. 

Tabl 10 - Y Gymraeg fel Pwnc 

Ysgol Cymraeg - laith gyntaf Cymraeg - Ail laith 

C2 ✓ 

S2b ✓ ✓ 

S2d ✓ ✓ 

S2c ✓ 

C3 ✓ 

C1 ✓ 

S2dd ✓ ✓ 

S2ch ✓ 

S2e ✓ ✓ 

S2ch ✓ 

S2f ✓ ✓ 

Co/eq AB ✓ 

Yn nhermau datblygiad iaith disgyblion mae angen sicrhau defnydd o'r iaith yn ogystal. 

Fel noda James a Wynn (yn Roberts a Williams 2003: 94): 

Yn yr ysgolion sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith prin yw'r llwyddiant os nad oes 
cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith y tu allan i'r wers Gymraeg. 

Gwelir bod cefnogaeth ieithyddol i ddisgyblion mewn gwahanol ffyrdd yn yr ysgolion 

hynny yn y Sir sy'n darparu addysg 61-16. Mae dylanwad yr amgylchedd a defnydd o'r 

iaith yn anffurfiol yn rhoi cyfleoedd i'r disgyblion i'w defnyddio. 

Mae nifer y pynciau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn amrywio o ysgol i 

ysgol. Dengys y tab! isod y pynciau a ddarperir yn yr ysgolion hynny sydd yn cynnig 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Mae'r ' ✓' yn dynodi cyfrwng Cymraeg a'r 

'x' yn dynodi dwyieithog. Er mwyn eglurder, mae'r ' ✓' yn golygu bod modd gwneud y 

pwnc yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg er gall darpariaeth Saesneg fod ar gael 
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hefyd. Lie dynodir 'x ' (dwyieithog) golyga hyn bod modd gwneud rhan(nau) o'r cwrs 

drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dengys y tabl canlynol y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion unigol, ac 

eithrio'r Gymraeg fel pwnc. (2003-04) Gwelir bod modd astudio 20 gwahanol gwrs 

academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mlynyddoedd 12 a 13 Ysgol C2; mae 5 cwrs 

ar gael yn ysgol S2b; mae 8 cyfrwng Cymraeg ac un dwyieithog yn Ysgol C3 (ni 

chynhwysir Gwyddoniaeth gan nad ydyw yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd , ond mae ar 

gael mewn egwyddor, os dymunir); mae 10 cyfrwng Cymraeg { ✓) a dau yn ddwyieithog 

( X) yn Ysgol C1 ; 2 cyfrwng Cymraeg {✓) ac un dwyieithog (X ) yn Ysgol S2e a 4 cyfrwng 

Cymraeg ( ✓) yn Ysgol S2f. 
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Tabl 11 - Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog yn Ysgolion y Sir 
(2003-04) 

YSGOLION 

C2 S2b C3 C1 S2e S2f 

Addysq Gorfforol ✓ 

Almaeneq ✓ 

Astudiaethau Busnes ✓ 

Astudiaethau Crefydd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bioleg ✓ X 

Celf a Dylunio ✓ ✓ 

Cemeq ✓ ✓ 

Cerdd ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Cvmdeithaseq ✓ ✓ 

Cvnllun a Thech (Cvn) ✓ ✓ ✓ 

Daearvddiaeth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Drama ✓ ✓ ✓ ✓ 

Drama Theatr ✓ 

Economeg ✓ 

Economeg Cartref ✓ 

Electroneg X 

Ffranqeq ✓ ✓ ✓ 

Graffeq ✓ 

Gwleidvddiaeth a Llywodraeth ✓ 

Gvfraith ✓ ✓ 

Hanes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mathemateg ✓ ✓ X 

Mae argaeledd y pynciau yn ddibynnol ar adnoddau a staffio, ac mae'r 

ddarpariaeth yn gyfnewidiol, yn enwedig yn yr ys·golion traddodiadol Gymraeg. O'r 

herwydd nid yw hi bob amser yn bosib blaengynllunio a datblygu'r ddarpariaeth. Trafodir 

staffio ymhellach yn nes ymlaen yn y bennod. 

Mae'r ysgolion a Choleg AB yn cyflwyno'r Sgiliau Allweddol caled i gyd 

(Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Gwybodaeth Technoleg a Chyfathrebu). Ym 

mlynyddoedd 12 a 13 mae'r rhain fel arfer ar lefelau 2 a/neu 3. Mae Sgiliau Allweddol 

Lefel 1 yn cael eu cyflwyno yn is i lawr yn yr ysgolion ac yn gysylltiedig a chyrsiau 

144 



amrywiol yng Ngholeg AB. Mae Ysgol C2 yn rhan o Gynllun Peilot i gyflwyno'r Sgiliau 

Allweddol ehangach drwy gyfrwng y Gymraeg (Gweithio gydag Eraill , Datrys 

Problemau, Datblygu'r Hunan) mewn partneriaeth a CBAC a Phrifysgol Cymru 

Aberystwyth, ar gyfer achrediad newydd. 

Yn yr un modd a phynciau eraill mae'r ysgolion Cymraeg / dwyieithog yn darparu'r 

Sgiliau Allweddol drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at Lefel 3. Mae'r ysgolion eraill yn 

darparu Sgiliau Allweddol cyfrwng Saesneg hyd lefel 3 ym mlynyddoedd 12 a 13, ond 

roedd Grwp Cymraeg ym mlwyddyn 12 yn Ysgol S2b am y tro cyntaf yn 2003-04. Roedd 

cefnogaeth anffurfiol eang yn yr ysgolion lle'r oedd y staff yn medru'r Gymraeg ond nid 

oedd y ddarpariaeth yn ffurfiol ddwyieithog. Trafodwyd Sgiliau Allweddol fel maes 

datblygu posib trwy gyfrwng y Gymraeg yn nifer o'r ysgolion ac roedd yr ymateb yn 

gadarnhaol. Gan nad ydynt ynghlwm wrth faes pwnc roedd modd i wahanol staff 

gyfrannu i'r maes a gellid sicrhau argaeledd cyfrwng o'r herwydd. Nid oedd hwn yn faes 

a oedd wedi cael ei ystyried fel maes posib i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ond 

derbyniwyd yr awgrym yn gadarnhaol. 

Roedd yr ymatebwyr ym mhob ysgol yn unfrydol yn datgan bod cefnogaeth i'r iaith 

Gymraeg. Roedd y dystiolaeth a gynigiwyd i brofi hynny yn cynnwys profi bod defnydd 

o'r Gymraeg yn amlwg o'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. (S2c) Yn ychwanegol nodwyd 

bod staff yn siarad Cymraeg yn gyntaf (S2c) a bod staff sy'n rhugl yn y Gymraeg yn 

darparu ym mlynyddoedd cyn 16 mewn nifer o'r ysgolion. Roedd sicrhau bod ethos 

Gymraeg yn yr ysgol (S2d) yn bwysig lie nad oedd yr iaith yn cael ei defnyddio'n eang 

fel cyfrwng , a sicrhawyd dosbarthiadau bugeiliol a chefnogaeth bendant i blant a 

siaradai Gymraeg ar draws yr ysgol yn yr un ysgol (82d). Mewn un ysgol (S2b) roedd 

cefnogaeth anffurfiol ymhob pwnc, gydag eithriadau prin am nad oedd staff yn medru'r 
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Gymraeg. Yn yr un ysgol (S2b) ac yn S2d roedd pob pwnc ond mathemateg a 

gwyddoniaeth yn cael eu cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg o flwyddyn 7 yn 2003-04. 

Yn ysgol S2f roedd rhaglen newydd yn dechrau ym mlwyddyn 7 yn 2003-04 lie 

cyflwynwyd 5 pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn sicrhau dwyieithrwydd fel norm. 

Defnydd anffurfiol o'r iaith yng nghyd-destun profiad y plentyn yn y dosbarth a geir yn 

ysgol S2a. Roedd un ysgol yn ddibynnol ar bartneriaeth 61-14 gyda'r Coleg lleol (S2dd) 

ac yn maentumio bod y coleg hwnnw yn darparu drwy gyfrwng y Gymraeg os oedd 

angen . Roedd datblygiadau yn ysgol 82d yn 2003-04 gydag un grwp cyfrwng Cymraeg 

yn dilyn cwrs Astudiaethau Crefyddol i CA4 a chyrsiau Addysg Gymdeithasol a 

Phersonol, Hanes, Addysg Grefyddol a Daearyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i CA3. 

Nododd un ysgol (82d) ei bod yn drueni bod y sylw i'r iaith Gymraeg 'yn denau' yn 

Llwybrau Dysgu 14-19. (LICC 2002) . Yn ysgol S2e nodwyd bod gan staff awydd i wneud 

mwy trwy gyfrwng y Gymraeg a bod nifer fawr o staff yn medru'r Gymraeg ac yn ei 

defnyddio ar lafar. Roedd ysgol S2c yn credu bod siarad Cymraeg yn bendant yn creu 

perthynas agos gyda'r plant a bod defnydd o'r iaith Saesneg yn dieithrio perthynas 

gyda'r plant a fedrai'r Gymraeg. 

Roedd yr ysgolion cyfrwng Cymraeg (C1 , C2, C3) yn darparu gweithgareddau 

allgyrsiol cyfrwng Cymraeg yn ychwanegol ac roedd ysgol C3 wedi darparu cwrs byr 

Addysg Grefyddol yn CA4 am y tro cyntaf yn 2003-04. Yn ysgol C3 roedd cyrsiau 

newydd galwedigaethol i CA4 mewn Gwybodaeth Technoleg a Chyfathrebu a lechyd a 

Gofal cyfrwng Cymraeg . Nid oedd ysgol C2 yn caniatau newid cyfrwng yn ystod cyfnod 

allweddol. 

Gwelwyd bod llawer mwy o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mlynyddoedd 

cynnar yr ysgolion uwchradd. Yn yr un modd gwelir bod adnoddau dynol gwerthfawr yn 

146 



yr ysgolion a gydag yehydig o getnogaeth gellid ehangu'r ddarpariaeth eytrwng 

Cymraeg yn sylweddol. 

Catwyd trafodaethau am brinder y ddarpariaeth· Gymraeg mewn ysgolion lle'r oedd 

niter o blant yn ddisgyblion mamiaith Gymraeg, neu mewn ysgolion a oedd mewn 

ardaloedd traddodiadol Cymreig. Cytlwynwyd niter o resymau eytfredinol am hynny a'r 

mwyat pwysig oedd y ffaith fod disgyblion yn dewis peidio astudio drwy gytrwng y 

Gymraeg wrth symud o un Cytnod Allweddol i'r nesaf. Roedd rhai setydliadau yn dal i 

gymryd yn ganiataol bod yr addysg eytrwng Cymraeg yn digwydd mewn ysgol / 

setydliad arall a bod disgyblion yn dewis mynd i ysgol Gymraeg / ddwyieithog. O'r 

herwydd nid oeddent yn medru gweld eyfrifoldeb i ddarparu nae i ddatblygu darpariaeth 

o tewn eu setydliadau hwy. Roedd eraill yn teimlo bod eetnogaeth ar gael o du rhieni ae 

athrawon i ddarparu'n ddwyieithog, ond er hynny am ba bynnag reswm nid oedd dim yn 

digwydd. Un anhawster ar draws ystod o brofiadau oedd gallu ieithyddol disgyblion a / 

neu staff a'r diffyg hyder i ddarparu. Roedd hyn yn ganlyniad i niter o brofiadau a 

ehetndiroedd, gan gynnwys y ffaith nad oedd yr addysgwyr wedi derbyn addysg eytrwng 

Cymraeg, uwehradd nae uweh, ae yn teimlo nad oeddent yn gymwys i ddysgu trwy 

gyfrwng yr iaith . Roedd y ffaith fod pwysau eynyddol ar ganlyniadau yn golygu 

eanolbwyntio ar un iaith yn hytraeh na detnyddio dwy iaith neu ddatblygu eyrsiau trwy 

gytrwng y Gymraeg. Teimlir hetyd fod disgwyliadau uweh mewn llythrennedd Cymraeg o 

du dysgwyr ae addysgwyr. Nid oedd rhai addysgwyr wedi ystyried detnyddio'r ddwy iaith 

er eu bod yn hollol ymwybodol bod plant o ysgolion eynradd eytrwng Cymraeg yn 

mynyehu eu hysgolion. 

Mewn un ysgol benodol, S2e, roedd eytartaledd uehel o blant ag anghenion 

arbennig a rheini yn meddu ar ddatganiadau. O'r herwydd yn yr ardal arbennig honno 

147 



roedd tueddiad i'r ysgol Gymraeg foci yn 'ramadeg' a bod ystyriaethau ychwanegol i 

effaith yr ysgol Gymraeg ar yr ysgolion eraill. Yn yr un ysgol (S2c) beirniadwyd bod 

safon iaith bechgyn yn wannach. Her ychwanegol i'r ysgolion oedd pwysau a chost 

cyfieithu. 

5.5 Addysg Bellach 

Crewyd Coleg AB yn 1985 wedi i bedwar sefydliad annibynnol o fewn y sir uno. Mae'n 

sefydliad corfforaethol ers 1993 ac mae'r Coleg yn cynnig ystod eang o raglenni 

academaidd a galwedigaethol. Mae'r ddarpariaeth 61-16 yn cwmpasu rhaglenni AB ac 

AU. Trafodir rhaglenni AU yn yr adran nesaf. 0 ran nifer myfyrwyr, y Coleg AB yw'r prif 

ddarparydd addysg 61-16 o fewn y sir. Mae'n gwasanaethu'r awdurdod unedol ond mae 

myfyrwyr yn cofrestru o bedair sir gyfagos yn ogystal. 

Mae'r cyrsiau Safon A ac Uwch-gyfrannol cyfatebol i'r hyn sy'n cael eu darparu 

mewn ysgolion yn cael eu cyflwyno ar Gampws A. Gan foci disgyblion cyfrwng Cymraeg 

yn dewis mynychu Ysgol C1 yn unarddeg oed, ysgolion addysg cyfrwng Saesneg sy'n 

bwydo'r adran drydyddol hon yn draddodiadol. Mae modd astudio 34 cwrs ar gyfer 

Tystysgrif Addysg Uwch / Uwch Gyfrannol yn y Coleg. 
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Tabl 12 - Pynciau - Coleg AB 

Addysq Gorfforol ✓ 

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth ✓ 

Astudiaethau Cyfryngau ✓ 

Astudiaethau Ffilm ✓ 

Bioleg ✓ 

Bioleg Ddynol ✓ 

Busnes ac Economeq ✓ 

Celf a Dylunio ✓ 

Cemeg ✓ 

Cerddoriaeth ✓ 

Cyfrifeg ✓ 

Cyfrifiadureg ✓ 

Cymdeithaseq ✓ 

Cvmraeq - 2il laith ✓ 

Daeareg ✓ 

Daearyddiaeth ✓ 

Dawns ✓ 

Drama ac Ast Theatr ✓ 

Dylunio a Thech (Dylunio Cynnyrch) ✓ 

Dylunio Graffeg ✓ 

Electro neg ✓ 

Ffiseg ✓ 

Ffrangeg ✓ 

Gwleidyddiaeth a Llywodraeth ✓ 

Gwyddor yr Amqylchedd ✓ 

Hanes ✓ 

Mathemateg ✓ 

Saesneg laith ✓ 

Saesneg Lien ✓ 

Sbaeneg ✓ 

Seicoleg ✓ 

Technoleg Cerdd ✓ 

Tecstilau ✓ 

Y Gyfraith ✓ 

Mae ystod eang o gyrsiau yn cael eu cyflwyno ac mae cyfle i fyfyrwyr ddewis cyrsiau 

galwedigaethol yn ogystal. Trafodir y ddarpariaeth alwedigaethol yn ad ran 5. 7. 

Ac eithrio Cymraeg Ail laith fel pwnc nid oes darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 

adran drydyddol Coleg AB. Y ddau brif reswm yw: 
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1. Mai ysgolion cyfrwng Saesneg sy'n bwydo'r_ Coleg. 

2. Nid oedd y Coleg wedi adnabod unrhyw angen i gyflwyno cyrsiau cyfrwng 

Cymraeg I dwyieithog yn yr adran hon gan ei bod yn credu bod Ysgol C1 yn 

diwallu'r anghenion hynny. 

5.6 Addysg Uwch 

Coleg AU yw'r unig sefydliad addysg uwch sydd wedi ei leoli o fewn y sir. Darperir 

cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg AB mewn partneriaeth a sefydliadau Prifysgol 

Cymru. Darperir cyrsiau Cymraeg i Oedolion dan nawdd Prifysgol Cymru o fewn y sir yn 

ogystal, a thrafodir y ddarpariaeth honno yn 5.9. 

Cyflwynir amrywiaeth o gyrsiau lefel uwch yng Ngholeg AB, campws B, megis 

HND, HNC a BA. Yng Ngholeg AU darperir amrywiaeth o gyrsiau o fewn y prif feysydd 

dyniaethol. Gellir astudio ar gyfer graddau BA Anrhydedd Unigol, BA Anrhydedd Cyfun, 

BSc Anrhydedd Unigol , BA Sylfaen a Thystysgrifau Addysg Uwch. Mae graddau uwch 

ar gael yn ogystal. 

5.6.1 Addysg Uwch - Cyfrwng Cymraeg 

Mae gan Goleg AB Gynllun laith a gwneir ymdrech i sicrhau bod myfyrwyr yn medru 

dewis iaith eu cwrs lie mae hynny yn bosib. Mae hyn yn digwydd yn helaeth gyda'r 

ddarpariaeth addysg bellach ond mae'r ddarpariaeth addysg uwch yn ddibynnol ar 

ryddfraint ac ar y ddarpariaeth graidd y sefydliadau hynny. Nid yw hi wedi bod yn bosib 

darparu cyrsiau addysg uwch yn ddwyieithog i'r un graddau a chyrsiau addysg bellach, 

er bod trafodaethau parthed cyfrwng iaith yn digwydd, yn enwedig wrth ddilysu cyrsiau 

newydd. Mae modd astudio ar gyfer TAR yn ddwyieithog, ond mae mwyafrif y cwrs yn 

cael ei gyflwyno a'i gyflawni drwy gyfrwng y Saesneg. Gellir astudio rhai modylau trwy 
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gyfrwng y Gymraeg ac mae cefnogaeth tiwtor dwyieithog yn rhan o'r tim. Nid oes 

unrhyw ddarpariaeth gyflawn Gymraeg ar lefel Addysg Uwch yn y Coleg ar hyn o bryd. 

Cymeradwywyd Cynllun laith Coleg AU gan Fwrdd yr laith Gymraeg yn lonawr 

2004, ac mae'n cynnwys yr egwyddorion sylfaenol canlynol: 

Mae'r Coleg wedi mabwysiadu pedair egwyddor fydd yn llywio ei fwriad i 
ddarparu gwasanaeth sy'n trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn 
gyfartal, sef: 

• cynnig i'r cyhoedd yng Nghymru'r hawl i ddewis pa iaith i'w defnyddio 
wrth ddelio a'r sefydliad ; 

• cydnabod y gall aelodau'r cyhoedd fynegi eu barn a'u hanghenion yn 
well yn eu dewis iaith ; 

• cydnabod bod galluogi'r cyhoedd i ddefnyddio eu dewis iaith yn tater o 
arfer da, nid goddefiad; a 

• chydnabod y gall gwadu'r hawl i ddefnyddio eu dewis iaith roi 
aelodau'r cyhoedd mewn sefyllfa anfanteisiol. 

Ystyr 'y cyhoedd' yn yr egwyddorion hyn yw unrhyw unigolyn, grwp neu 
sefydliad sy'n dod i gysylltiad a'r Coleg, ac mae'n cynnwys staff, darpar 
fyfyrwyr a myfyrwyr sy'n gofrestredig yn y Coleg. 

Dyfynnir ymhellach o'r Prosbectws cyfredol : 

Mae'r ... yn Go leg naturiol dwyieithog lie mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cyd
fyw mewn cytgord . Mae canran uchel iawn o'n staff a'n myfyrwyr yn medru'r 
Gymraeg ac felly mae yma ddigon o gyfle i chi fyw bywyd mewn awyrgylch 
Gymraeg. Cynigir cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn y Coleg, ond hefyd gellir 
astudio rhai cyrsiau yn ddwyieithog. Mae hyn yn golygu os ydych wedi'ch 
cofrestru ar gwrs cyfrwng Saesneg mae'n bosibl y gallwch astudio modwl, 
gyflwyno gwaith neu fynychu seminarau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna 
hefyd ddigon o gyfle i chi wella eich sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn 
dosbarthiadau i ddysgwyr a gwersi gloywi iaith. Mae'r cyfleoedd hyn yn eich 
galluogi i ddatblygu eich sgi liau yn y ddwy iaith sy'n rhoi mantais sylweddol i 
chi wrth ymgeisio am swyddi ar ddiwedd eich cwrs. (tud.11) 

Er mwyn sicrhau cyflawniad mae Coleg AU yn weithredol yn cynllunio i ddatblygu'r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ar hyn o bryd mae'n bosib cwblhau'r graddau I 

tystysgrifau canlynol yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg / ddwyieithog: 
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Tabl 13 - Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg (israddedig) - Coleg AU 
(2003-04) 

nar 
nar & Astudiaethau Add s 
Add Uwch 

Gellir parhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer graddau uwch yn y pynciau 

canlynol : 

Tabl 14 - Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg - Cyrsiau 0I-raddedig 
(2003-04) 

MA Addysg 
MSc Rheolaeth 
MTh Astudiaethau Ecwmenaidd 
MA Cyfryngau 
MA Hanes Lleol 
TAR Cynradd 
TAR Uwchradd (Addysg Grefyddol) 
Diploma a Thvstysgrifau Graddedig 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Gyda'r pwyslais cynyddol ar Gymru ddwyieithog mae'r Coleg wedi datblygu cynllun 

hyfforddi ar gyfer addysgwyr, rheolwyr a gweinyddwyr. Casglodd ymchwil diweddar fad 

angen ystyried y gweithlu cyfan wrth gynllunio strategaeth ieithyddol. 

Darperir hyfforddiant addas i anghenion proffesiynol y cyfranogwyr ac er nad yw 

hi 'n fwriad i ddysgu iaith mae'n amcan pendant i gefnogi dyfnhau defnydd o iaith . Gellir 
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dilyn unrhyw fodiwl yn annibynnol (hynny yw nid oes rhaid cofrestru ar raglen 

ehangach). Dyma'r modiwlau a gynigir: 

• Ymwybyddiaeth laith 
• Dwyieithrwydd Ymarferol 
• Addysgu yn y Cyd-destun Dwyieithog 
• Dysgu Dwyieithog yn yr Oes Ddigidol 
• Y Dosbarth Dwyieithog, Egwyddorion Asesu a Chyfartaledd 
• Datblygiad Proffesiynol Drwy Adfyfyrio Ymarferol 
• Dwyieithrwydd a Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
• Mentora'r Addysgwr Dwyieithog 
• Rheoli'r Sefydliad Dwyieithog 

5.6.2 Addysg Uwch Rhan Amser 

Mewn ymateb i agenda'r Cynulliad Cenedlaethol i ehangu mynediad i addysg darperir 

cyrsiau rhan amser wedi eu lleoli naill ai yng Ngholeg AU neu yn y gymuned. Yn ystod 

cyfnod yr ymchwiliad roedd nifer o fodylau yn y meysydd canlynol yn cael eu cyflwyno: 

Archaeoleg a Hanes 
Celf 
Busnes a Rheolaeth 
Addysg Blynyddoedd Cynnar 
Cymraeg 
Cymru Fodern 
Astudiaethau Addysg / Cynhwysiant Cymdeithasol 
Saesneg a Chyfathrebu 
Technoleg Gwybodaeth 
Crefydd a Diwinyddiaeth 
Chwaraeon, lechyd ac Addysg Awyr Agored 
Twristiaeth 

Cyrsiau Rhagflas 

Archaeoleg a Hanes 
Hanes Lleol 

Dysgu O Bell 

Crefydd a Diwinyddiaeth 
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Gellir astudio cyrsiau yn rhan amser yng Ngholeg AU ar gyfer cymwysterau llawn ond y 

cyrsiau byr canlynol yw'r unig rai a ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg yn y gymuned: 

Cymraeg: 
Defnyddio laith 1 
Defnyddio e-laith 

Cymru Fodern: 
laith a Chymuned 
O'r Rhewdy i' r Ty Gwydr 
Tirwedd Cymru 
Ymchwilio i'r Cyfryngau 

Dysgu O Bell 

Crefydd a Diwinyddiaeth: 
Beth yw Cristnogaeth? 
Cyflwyniad i lddewiaeth ac Islam 
Cyflwyniad i Hindwaeth a Bwdhaeth 

5. 7 Addysg Alwedigaethol 

Mae Addysg Alwedigaethol wedi datblygu yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf. Er y 

gellid dadlau bod pob addysg, o'r gyfraith i feddygaeth i drin gwallt yn addysg 

alwedigaethol, diffinnir y term fel addysg sy'n berthnasol i alwedigaethau sy'n perthyn i 

sgiliau arbenigol. Er enghraifft, meysydd busnes, iechyd a gofal, arlwyaeth a thrin gwallt 

yw'r rhai mwyaf amlwg. 

Mae modd ennill Cymwysterau Galwedigaethol Cyffredinol (CGC) ar wahanol 

lefelau. Mae lefelau 1 i 3 yn gyfystyr ag AB, a lefelau 4, 5 a 6 yn gyfystyr a chyflawniad 

AU. Er hyn ychydig o alwedigaethau sydd yn cael eu cyflawni ar lefelau uwch na 4, hyd 

yn oed yn genedlaethol, ac nid oes safonau ar gael ar y lefelau hyn mewn nifer helaeth 

o feysydd. Lefelau 1 i 3 yw'r lefelau arferol a'r rheiny yn lefelau priodol ar gyfer 

anghenion y gweithlu lleol. (http://www.qca.org .uk/) 
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Mae'r ddarpariaeth alwedigaethol CGC ar gael o fewn yr ysgolion, yng Ngholeg 

AB, yn y gweithle a chan asiantaethau hyfforddi. Gall prosiectau hefyd ddarparu 

cymwysterau galwedigaethol fel rhan o'u deilliannau. Nid oes un ysgol o fewn y sir yn 

darparu CGC ar 61 16 mewn unrhyw faes (2003-04) , er ei bod yn bosib ennill CGC o 

fewn addysg statudol mewn nifer o feysydd. 

Mae Cymwysterau Cyffredinol Galwedigaethol Cenedlaethol (CCGC) ar gael yn yr 

ysgolion ac yng Ngholeg AB gan gymhwyso'r elfen alwedigaethol a'r elfen academaidd 

mewn meysydd penodedig, e.e. lechyd, Hamdden, Twristiaeth a Busnes. 

5.7.1 Ysgolion Uwchradd 

Mae pob ysgol o fewn yr ymchwil (2003-04) yn darparu cyrsiau galwedigaethol ym 

mlynyddoedd 12 a 13. 

Dengys y siart canlynol yr amrediad o gyrsiau galwedigaethol sydd ar gael ym 

mlynyddoedd 12 a 13 yn ysgolion y sir (2003-04) . Gwelir mai'r maes mwyaf poblogaidd 

yw ' lechyd a Gofal' a ddarperir mewn 9 allan o'r 11 ysgol. 

1 1 

9 

Tabl 15 - Cyrsiau Galwedigaethol 

o Busnes 

■ Hamdden 

a lechyd a Goral 

O Twristiaeth a Hamdden 

3 ■ Twristiaeth a Theilhio 

o Tech GW)lb a Chyfathrebu 
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6.7.2 Ysgolion Uwchradd - Cyfrwng Cymraeg 

Gwelir oddi wrth y tabl canlynol y cyrsiau galwedigaethol Cymraeg / dwyieithog sydd ar 

gael yn ysgolion y sir (2003-04). Mae C2 yn cynnig dau gwrs ar gyfer Cymwysterau 

Cenedlaethol Galwedigaethol Cyffredinol (CCGC) a'r ddau drwy gyfrwng y Gymraeg 

( ✓). Ysgol C3 yw'r unig ysgol arall sydd, ar hyn o bryd, yn cyflwyno cyrsiau CCGC yn y 

Gymraeg, ond nid yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ddau gwrs a gyflwynir 

yn yr ysgol ar gael yn ddwyieithog ( x ) 

Tabl 16 - Cyrsiau Galwedigaethol Cyfrwng Cymraeg I Dwyieithog 

Ysgol C2 Ysgol C3 
CCGC Busnes X 

CCGC Hamdden ✓ 

CCGC lechyd a Gofal ✓ X 

5.8 Addysg Bellach 

Prif ddarparydd addysg alwedigaethol o fewn y sector addysg yn y sir yw Coleg AB 

gydag amrediad eang o gyrsiau mewn naw cyfadran. 

Cyfadran Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Gymhwysol 
Cyfadran Mynediad, Addysg Oedolion a Chymunedol 
Cyfadran Arlwyo, Trin Gwallt a Therapi Harddwch 
Cyfadran lechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant 
Cyfadran Peirianneg Ac Adeiladu 
Cyfadran Addysg Gyffredinol 
Cyfadran Busnes, Rheolaeth a Thechnoleg Swyddfa 
Cyfadran Celf, Dylunio a Pherfformiad 
Cyfadran Chwaraeon, Hamdden, Twristiaeth ac Astudiaethau ar Dir 
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0 fewn y Cyfadrannau rhennir y ddarpariaeth yn 61 y meysydd a'r lefelau canlynol : 

Tabl 17 - Prif feysydd Coleg AB 

Addysg Bellach 
Addysq Uwch L/awn Amser 

Addysg a Hyfforddi ✓ ✓ 

Adeiladu ✓ ✓ 

Arlwvo a Lletygarwch ✓ 

Astudiaethau amaethyddol a Gwledig ✓ ✓ 

Astudiaethau Ceffvlau a Rheoli Ceffylau ✓ ✓ 

Busnes a Rheoli ✓ ✓ 

Ceffvlau ✓ 

Celf a Dvlunio ✓ ✓ 

Chwaraeon a Hamdden ✓ ✓ 

Cvfrifiadureg, Ami Gyfryngau a TG ✓ ✓ 

Cynghori ✓ ✓ 

Cyrsiau Sgiliau Bywyd a Rhagflas ✓ 

Galwedigaethol 
Dawns, drama a Pherfformio ✓ 

Garddwriaeth ✓ ✓ 

Gofal Anifeiliaid ✓ ✓ 

Gofal Plant ✓ 

Gwallt a Harddwch ✓ 

Gweinyddol ac Ysgrifenyddol ✓ 

Gwyddoniaeth ✓ 

lechyd a Gofal Cymdeithasol ✓ ✓ 

Mynediad i Addysg Uwch ✓ 

Peirianneq ✓ ✓ 

Peirianneg a Dylunio trwy ofal Cyfrifiadur ✓ ✓ 

Peirianneg Drydanol ac Electronig ✓ ✓ 

Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu ✓ ✓ 

Peirianneg Moduron a Pheiriannau Trymion ✓ 

Safonau UG ac Uwch ✓ 

Teithio a Thwristiaeth ✓ 

Therap'fau Cyfannol ✓ 

Yn 61 safwe'r Coleg mae cyrsiau hefyd ar gael ar y llwyfan e-ddysgu ac mae modd 

astudio a chyflawni yn y gweithle. Mae rhwng 400 a 450 o gyrsiau ar gael yn rhan 

amser. (http://www.csgcollege.eo.uk/flash.htm) 
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5.8.1 Addysg Bellach - Cyfrwng Cymraeg 

Derbyniodd Cynllun laith Coleg AB gymeradwyaeth BylG ym mis Mai 2000 ac mae'r 

coleg yn y broses o adolygu'r cynllun ar gyfer haf 2004. Yn y cyflwyniad i gynllun 2000 

nodir: 

'Crewyd Co leg AB ... ym 1985 trwy gyfuno pedwar sefydliad ar draws Sir .... 
Fel Sefydliad Corfforaethol ers 1993, cynigia'r Coleg ystod gynhwysfawr o 
raglenni academaidd a galwedigaethol. Saif darpariaeth addysg bellach ac 
uwch o fewn y Coleg ar 80% AB a 20% AU, gyda thros 15,000 o 
gofrestriadau i gyd. .. .. Amlinella cenhadaeth y Coleg ei ymrwymiad i 
unigolion a sefydliadau o fewn Sir ... a'i chyffiniau, i ddatblygu eu gallu a'u 
potensial. Mae'r Coleg wedi ymdrechu bob amser i gyflawni hyn trwy ymateb 
i anghenion dysgwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn ddiweddar wedi 
addasu ei ddatganiad cenhadaeth i adlewyrchu'r pwysigrwydd a rydd i 
ddatblygiad ymhellach Dwyieithrwydd mewn amgylchiadau dysgu, 
gwasanaethau i fyfyrwyr ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae'r Coleg wrthi yn 
hyrwyddo'r laith Gymraeg i'r dyfodol, i gwrdd ag anghenion nifer cynyddol o 
siaradwyr y Gymraeg a dysgwyr y Gymraeg .... Cydnebydd y Coleg ei fod yn 
wynebu her sylweddol er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu gwneud eu 
hastudiaethau yn ei iaith ddewisol. ... Mae gan y Co leg 5 prif gampws ... 

Yn y Cynllun gwreiddiol nodwyd targedau ar gyfer cyrsiau a oedd yn nodi eu bod yn cael 

eu cyflwyno: 

'Mae Dwyieithog yn dynodi yn y Gymraeg ac yn y Saesneg 
Mae Cymraeg yn dynodi trwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyr 
Mae Saesneg yn dynodi trwy gyfrwng y Saesneg yn llwyr' 

Er bod y diffiniadau hyn yn glir nid yw'r hyn sy'n digwydd yn y ddarpariaeth lawn mor 

eglur ac mae nifer o fodelau addysg ddwyieithog o fewn y cyfrwng dwyieithog. Yn 61 

diffiniadau Williams (1994) mae addysg ddwyieithog yn cwmpasu'r modelau canlynol : 

'Model A - Dosbarthiadau Cymraeg a Saesneg ar wahan 
Model B - Grwpiau laith ar wahan yn yr un Dosbarth 
B (I) Dull Lleiafsymiol 

Model B - Grwpiau laith gwahanol o fewn yr un Dosbarth 
B (ii) Dull 50-50 

Model C - Datblygu Dwyieithrwydd drwy gyfrwng sesiynau uniaith 
Model D - Cyflwyno Llafar Saesneg: Asesu Unigolion yn Ddwyieithog 
Model E - Cyflwyniad Llafar yn y Gymraeg neu'n Ddwyieithog: Gwaith 
Ysgrifenedig ac Asesiadau yn Saesneg' 
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Dengys y modelau hyn y gall cyrsiau dwyieithog olygu'r ddwy iaith yn cael eu defnyddio 

ar wahan i sicrhau cwrs drwy gyfrwng y ddwy iaith ar un pen o'r continwwm sydd i bob 

pwrpas yn gyfrwng Cymraeg, ac ychydig o ddefnydd o'r Gymraeg ar ben arall y 

continwwm a hwnnw fel arfer ar lafar gyda'r dysgu a'r asesu drwy gyfrwng y Saesneg. 

Gellid ehangu ar y modylau hyn drwy sicrhau cefnogaeth ieithyddol i ddysgwyr, gynnig 

unedau neu fodylau cyfrwng Cymraeg, cyflwyno sgiliau allweddol neu addysg bersonol 

drwy gyfrwng y Gymraeg neu glustnodi tiwtor personol Cymraeg iddynt. Trafodwyd y 

pwnc hwn eisoes. (Pennod 3) 

Yr hyn a wnaed ar gyfer yr adroddiad hwn oedd casglu gwybodaeth am yr union 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael o fewn cyrsiau galwedigaethol, gan 

dderbyn bod Model E, os yw hwnnw yn fodel o ddwyieithrwydd, yn cael ei ddefnyddio yn 

eang. 

Mae'r tabl canlynol yn rhoi'r wybodaeth berthnasol am ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg Coleg AB. 

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg Coleg AB (2003-04) 

AA T- Sylfaenol Lefel 1 
AAT - Canol L3 
AMSPAR DIP i Ysgrifenyddion Meddygol 
BTEC Blwyddyn Un 
Sgiliau Busnes a Swyddfa 
OCR CGC L2 Gweinyddu (CIG) 
CGC2 Gweinyddu 
OCR CGC2 CIG Gweinyddu 
OCR CGC L3 Gweinyddu (CIG) 
BTEC CGC3 Rheolaeth Blwyddyn Un 
BTEC CGC3 Rheolaeth Blwyddyn 2 
BTEC TDLB D32 
BTEC TDLB D34 
ECOL 
Dysgu o Bell CGC1 Paratoi Bwyd Blwyddyn 1 
Dysgu o Bell CGC2 Paratoi Bwyd Blwyddyn 1 
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Dysgu o Bell CGC 2 Gofal Llety Blwyddyn Un 
Dysgu o Bell CGC2 Paratoi Bwyd Blwyddyn 2 
Dysgu o Bell CGC 2 Gofal Llety Blwyddyn 2 
VTCT CGC2 Therapi Harddwch 
CGLI Mee Amaeth CGC2 Blwyddyn 2 
C & G AUTOCAD 2 Ddimensiwn 
Tystysgrif Adeiladu 
CG Sgiliau Sylfaenol Gwaith coed 
CGC2 Gofal Tir Blwyddyn Un 
CITB CGC Lefel Gwaith coed 
CACHE L2 CCE Blwyddyn Un 
CACHE L2 CCE Blwyddyn Dau 
CACHE L3 Dip Gofal Blynyddoedd Cynnar ac addysg Blwyddyn Un 
CACHE L3 Dip Gofal Blynyddoedd Cynnar ac addysg Blwyddyn 2 
BTEC A 1 (lechyd a Gofal) Blwyddyn 1 
BTEC A2 (lechyd a Gofal) Blwyddyn 1 
BTEC CGC3 Gofal Plant a Phobl lfanc Blwyddyn 1 
BTEC CGC3 Gofal - Hyrwyddo Annibyniaeth 
BTEC CGC3 Gweithio gyda'r Hynafgwyr Blwyddyn 1 
BTEC CGC3 Gofal - Hyrwyddo Annibyniaeth Blwyddyn 2 
CG N3 Gofal lechyd - Deintyddol Blwyddyn 2 
SW\/VOCN Gofal -Cyflwyniad 
BTEC CGC Lefel 2 Cynhyrchu Creaduriaid Blwyddyn 2 
CG CGC 3 Cynhyrchu Creaduriaid 
BTEC NC Amaeth Blwyddyn Un 
BTEC NC Amaeth Blwyddyn Dau 

5.8.2 Addysg Uwch 

Fel y nodwyd ni ddarperir cyrsiau galwedigaethol fel y diffinnir hwy o fewn addysg yn y 

sector addysg uwch . Darpariaeth addysg statudol ac addysg bellach yw'r ddarpariaeth 

CGC a CCGC. 

5.9 Cymraeg i Oedolion 

Mae Morris (yn Daugherty et al 2000) yn nodi'n glir bod y ddarpariaeth 'Cymraeg i 

Oedolion' o fewn AB ac AU yng Nghymru yn elfen unigryw o Addysg Gydol Oes. Mae'r 

sector wedi tyfu ac esblygu ac mae iddi gyfraniad hanfodol i gefnogi cyflawniad nod 

Deddf yr laith Gym raeg 1993 i gynyddu dwyieithrwydd a newid y shifft ieithyddol yng 
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Nghymru. Mae'n amlwg felly bod angen diogelu a chefnogi'r sector a sicrhau goroesiad 

a llwyddiant y ddarpariaeth. 

Gwnaed arolwg o ansawdd y ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion gan Estyn (Mawrth 

2004) a gwerthuswyd y maes yn genedlaethol. Yn yr arolwg gwerthuswyd trefniadaeth 

a rheolaeth strategol y maes, y cynllunio a'r marchnata, tueddiadau oedolion sy'n dysgu, 

safonau cyflawniad, ansawdd y dysgu, cyfraddau cyrhaeddiad, nifer y dysgwyr sy'n 

cwblhau cyrsiau a'r dilyniant, y cyllido, cynhaliaeth ar gyfer y dysgwyr, argaeledd 

adnoddau a staffio'r maes. 

Mae'r canfyddiadau yn berthnasol i'r ymchwil presennol ac os gwireddir yr 

argymhellion yna gellir gweld newidiadau sylweddol yn y sector hwn yn fuan mewn 

perthynas a pholis"fau, rheoli ansawdd, cyfleoedd cyfartal , cynhaliaeth i ddysgwyr, 

fframwaith cymwysterau, dulliau dysgu a hyfforddiant staff. Mae'r argymhellion yn 

cynnwys sicrhau bod cyrsiau pwrpasol ar gael ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat i 

sicrhau dewis a dilyniant. 

Un o gasgliadau'r adroddiad (Estyn 2004:14) yw 'fod cyrsiau dwys yn llwyddo yn 

well na chyrsiau darnynnol neu gyrsiau unwaith yr wythnos o ran cynhyrchu siaradwyr 

Cymraeg' sy'n cyd-fynd gydag un o ganfyddiadau'r ymchwil presennol. 0 drafod gyda 

staff y sefydliadau y cwestiwn o ddysgu a/neu ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg, 

roeddent o'r farn bod angen ymrwymiad gan y sefydliadau i gefnogi datblygiad iaith , ond 

nid o fewn y ddarpariaeth ddarnynnol, wythnosol neu achlysurol bresennol. Teimlent fod 

angen cwrs dwys i sicrhau defnydd o'r iaith a ddysgir. 

Mae'r strategaeth ar gyfer Cymraeg i Oedolion yn anelu i sicrhau bod unrhyw un 

sydd yn awyddus i ddysgu'r iaith yn cael y cyfle a'r gefnogaeth i wneud hynny. Ym 

Mhapur Gwyrdd y Swyddfa Gymreig (1998: 28) nadir bod y ddarpariaeth yn rhan 
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greiddiol o athroniaeth addysg gydol oes gan roi cyfle i oedolion, nid yn unig i ddysgu'r 

iaith, ond hefyd eu hysgogi i fanteisio ar gyfleoedd addysgol eraill. 

Yn 61 Elwa: 

... rhaglen Cymraeg i Oedolion yw un o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd yng 
Nghymru. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, cafwyd dros 22,000 o 
gofrestriadau ar gyrsiau mewn sefydliadau ar hyd a lled y wlad. 
http://www.elwa.ac.uk/ 

Mae i gyrsiau Cymraeg ar gyfer dysgwyr, ar wahanol lefelau, hanes anrhydeddus, os 

cymhleth. Er hyn deil y ddarpariaeth yn fratiog ac i raddau yn ychwanegiad i'r sectorau 

addysg arferol. Yn y sir darperir cyrsiau Cymraeg i Oedolion gan Goleg AU, Coleg AB, 

Awdurdod Addysg y Sir, Prifysgol Cymru a than drefniadaeth y Mentrau laith. Trefnir 

cyrsiau yn y sir hefyd gan ddarparwyr o'r tu allan, e.e. Acen, Welsh in a Week, BBC ac 

S4C. 

5.9.1 Addysg Gymunedol 

Trefnir cyrsiau Cymraeg i Oedolion y Sir gan yr Adran Dysgu Gydol Oes a Hamdden. 

Roedd yr ymchwil yn dangos bod darpariaeth ar hyd a lled y sir. 

5.9.2 Addysg Bellach 

Coleg AB yw'r unig sefydliad Addysg Bellach o fewn y sir a darpariaeth addysg bellach 

yw'r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion. Er hynny ni ddarperir cyrsiau yn uniongyrchol 

dan nawdd y Coleg, yn hytrach cyflawnir y gwaith mewn partneriaeth gydag Adran 

Addysg Gydol Oes a Hamdden y Cyngor Sir. Rhoddir cyfle i staff a myfyrwyr y Coleg i 

ddysgu'r iaith ac i wella eu defnydd o'r iaith yn 61 Cynllun laith y coleg . Gwneir hyn 

mewn amryw o ddulliau, er enghraifft sesiynau anffurfiol ar gyfer dysgwyr a sesiynau 

gloywi iaith. Datblygir iaith myfyrwyr yn ogystal drwy ddarpariaethau cyrsiol ac mae 

modd cyflawni Sgiliau Allweddol drwy gyfrwng y Gymraeg. Drwy'r Coleg AB ariennir y 
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ddarpariaeth gymunedol ac er bod y darpariaethau sy'n cael eu trefnu a'u cyflwyno gan 

Brifysgol Cymru a Choleg AU o fewn y sir yn ddarpariaeth gan sefydliadau addysg 

uwch, ELWa sydd yn eu monitro a'u hariannu ar hyn o bryd. (2003-04) 

Mae'r ddarpariaeth gymunedol yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau yn ychwanegol 

i'r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion. Maent yn cynllunio i ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg gan ysgogi'r rhai sydd wedi dysgu'r Gymraeg i fynychu'r cyrsiau lie mae'r 

tiwtor yn ddwyieithog, er mwyn iddynt fedru manteisio ar y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg 

mewn sefyllfa ddiogel a naturiol. Nifer cyfyngedig o gyrsiau cyfrwng Cymraeg sydd yn 

cael eu cyflwyno ar hyn o bryd , a nodwyd bod achredu cyrsiau cymunedol wedi bod yn 

rhwystr sylweddol i Gymry Cymraeg a bod yn well ganddynt y system flaenorol o 

gyrsiau heb eu credydu. 

5.9.3 Addysg Uwch 

Mae darpariaeth Prifysgol Cymru yn dilyn y patrwm Wlpan yn yr un modd darpariaeth 

Coleg AU a Phrifysgol leol. 

Yn ychwanegol i'r Wlpan mae gan Goleg AU gyrsiau amrywiol sy'n cynnwys: 

• Cymraeg yn y Gweithle 
• Cymraeg a Gweinyddu 
• Cymraeg a Busnes 
• Cymraeg Ffurfiol 
• Cyflwyniad i Gyfieithu 
• Cwrs Ymwybyddiaeth laith 
• Cwrs Gweinyddu Dwyieithog 

Darperir rhai o'r cyrsiau yn 61 y galw, drwy gydweithrediad a'r Mentrau laith lleol ac 

fel modylau annibynnol neu o fewn cyrsiau gradd sylfaen ac anrhydedd rhan a llawn 

amser. 
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Mae amrywiaeth o sesiynau ychwanegol i'w cael yn y sir ac yn cynnwys sesiynau 

anffurfiol i ymarfer y Gymraeg dan ofal Cymdeithas y Dysgwyr drwy gydweithrediad a'r 

Coleg AU a'r Mentrau laith. 

5.10 Adnoddau 

Er 1997 mae gan Gymru ei hawdurdod cymwysterau a chwricwlwm ei hun a ariennir 

gan y Cynulliad. Roedd Awdurdod Cymwysterau Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) 

yn gyfrifol am ddarparu adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer y sector addysg statudol. 

ACCAC oedd: 

... prif gorff ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar bob agwedd ar 
gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol. 
http://www.accac.org.uk/welsh .html 

Erbyn hyn mae ACCAC wedi ei ymgorffori yn Adran Addysgu, Dysgu Gydol Odes a 

Sgiliau a LICC sydd bellach yn rheoli adnoddau. 

Un o brif ofidiau darparwyr addysg cyfrwng Cymraeg yn gyffredinol yw'r prinder 

adnoddau sydd ar gael yn enwedig yn y sector 6I-orfodol. Er mwyn canfod y sefyllfa yn y 

sefydliadau trafodwyd adnoddau yn gyffredinol gydag ymatebwyr yr holiadur a 

ddefnyddiwyd fel sail i'r drafodaeth. (Atodiad 12). 

5.10.1 Gwerslyfrau 

Roedd y sefydliadau yn cytuno bod y sefyllfa ynglyn a llyfrau wedi gwella yn ystod y 

chwarter canrif ddiwethaf, yn enwedig adnoddau perthnasol i bynciau a ddysgir hyd 

ddiwedd cyfnod TGAU. Roedd yr ysgolion o'r farn bod prinder o hyd yn enwedig o'i 

gymharu a'r adnoddau cyfrwng Saesneg. Gwelwyd yr angen i gyfieithu deunydd bob 

dydd yn faich ychwanegol. Er hyn nid oedd yr ysgolion yn or-ofidus am brinder llyfrau yn 

gyffredinol. (2003-04) 
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Mae'r sefyllfa yn y sector addysg bellach yn dipyn mwy egwan, gyda phrinder 

llyfrau cyfrwng Cymraeg yn yr holl feysydd galwedigaethol. Ychydig iawn o werslyfrau 

sydd ar gael ac mae staff yn ddibynnol ar gyfieithu eu gwaith a/neu ddefnyddio 

ffynonellau cyfrwng Saesneg. Mae Paneli Pwnc sydd wedi eu sefydlu dan nawdd 

Sgiliaith (http://www.sgiliaith.ac.uk/) yn gweithio i adnabod anghenion adnoddau, ac ar 

fin blaenoriaethu'r anghenion er mwyn ceisio creu rhaglen ar gyfer diwallu'r anghenion 

hynny. 

Cytunwyd nad yw cyfieithu llyfrau neu ddarnau swmpus o waith ysgrifenedig yn 

addas bob amser, gan fod y wybodaeth wedi dyddio erbyn cyfieithu a chyhoeddi'r 

gwaith. 

Dilyna'r cyrsiau Cymraeg i Oedolion strwythur penodol, fel y trafodwyd yn 5.9, ac 

mae ganddynt eu gwerslyfrau ar gyfer y strwythur. Yn ychwanegol mae nifer o 

gyhoeddiadau cyffredinol ar gael i gefnogi'r maes. Nid oedd ymarferwyr yn teimlo bod 

prinder adnoddau addas, ond roedd nifer ohonynt yn creu deunyddiau ychwanegol. Gan 

nad . yw maes dysgu iaith mor gyfnewidiol a meysydd pynciol era ill roedd cytundeb ei 

bod hi 'n haws datblygu adnoddau, eu gwerthuso eu datblygu a'u gwella gan adeiladu 

bane sylweddol o adnoddau amrywiol dros gyfnod o amser. 

Parhau mae'r galw am adnoddau atodol er mwyn diweddaru ac amrywio'r dulliau 

dysgu ac addysgu. Mae ELWa trwy'r cylch comisiynu wedi trefnu bod Cymad 

(<http://www.cymad.org/>) yn gweinyddu Panel Adnabod Anghenion sydd yn ceisio rhoi 

strwythur i'r broses o flaenoriaethu datblygu adnoddau a sicrhau cyflawni hynny drwy'r 

broses dendro (2003-04). Yn yr un modd ac ACCAC ymgorfforwyd ELWa yn Adran 

Addysgu, Dysgu Gydol Odes a Sgiliau a LICC sydd bellach yn rheoli . 

Nodwyd yn gyffredinol y byddai Canolfan Adnoddau Cenedlaethol yn gaffaeliad. 
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5.10.2 Arholwyr 

Roedd rhai o'r ysgolion yn hapus gyda sefyllfa arholwyr a heb foci yn ymwybodol o 

unrhyw ddiffygion. Roedd eraill o'r farn bod y sefyllfa yn 'iawn' er bod yna brinder 

cyffredinol a gellid bob amser wneud y tro a mwy. Cytunwyd bod prinder arholwyr yn 

gyffredinol , ac nid yn unig trwy gyfrwng y Gymraeg er bod y sefyllfa honno yn fwy 

bregus. 

Roedd rhai ysgolion yn nodi gwir gonsyrn am sefyllfaoedd pan fo Cyd Bwyllgor 

Addysg Cymru (CBAC) yn prynu gwasanaeth oddi wrth fyrddau arholi eraill neu yn 

methu penodi arholwyr cyfrwng Cymraeg . Roedd yr ysgolion yn teimlo bod diffygion yn y 

system lle'r oedd yn rhaid cyfieithu gwaith y disgyblion i'r Saesneg ar gyfer eu harholi, 

ac nad oedd hyn yn deg. Gwnaed awgrym bod hyn wedi medru bod yn anfanteisiol i'r 

disgyblion yn y gorffennol. Mae iaith arholiadau ac arholwyr allanol yn dylanwadu ar 

natur ieithyddol y dysgu a hynny yn llai ffafriol i'r Gymraeg. 

Mae prinder arholwyr ar gyfer cyrsiau addysg bellach yn rhoi pwysau ychwanegol 

ar staff a myfyrwyr yn nhermau dewis iaith pwnc yn yr un modd ag ym mhob sefydliad 

addysgol arall. Teimlir yn gyffredinol ei bod yn annheg disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno gwaith 

cyfrwng Cymraeg os nad yw'r arholwr yn medru marcio I dilysu neu fonitro'r gwaith 

hynny. Mae hyn felly yn cwtogi , yn hytrach nag yn ehangu ar y ddarpariaeth. 

Roedd y sector AU yn derbyn bod bob amser angen mwy o arholwyr dwyieithog, 

yn enwedig ar gyrsiau lefel 6I-radd ac roedd achosion pryd roeddent wedi methu sicrhau 

hynny. Ar y cyfan eithriadau oedd hyn ond rhagwelir y diffyg yn peri mwy o broblemau 

wrth i'r cyrsiau lefel Meistr cyfrwng Cymraeg ehangu. 
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5.10.3 Adnoddau Dynol 

Trafodir anghenion staffio yn yr adran nesaf ac ym mhennod 7 ond yn yr un modd ag 

adnoddau dysgu teimlwyd yn gryf bod prinder cyffredinol o staff a oedd yn barod ac yn 

medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig ar lefel uchel. Roedd yr ysgolion 

wedi llwyddo i ddenu staff cyfrwng Cymraeg, er yn cyfaddef bod prinder cyffredinol. 

Roeddent hefyd yn cyfaddef eu bod wedi bod yn ffodus i lwyddo. 

Yn gyffredinol roedd yr ysgolion cyfrwng Cymraeg / dwyieithog (C1 , C2, C3) wedi 

llenwi swyddi a hysbysebwyd. Roedd ysgolion eraill yn y sir yn cynllunio ar gyfer 

ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg I dwyieithog gyda'u staff presennol. (Ss2b, 

S2e) Roedd eraill , lie nad oedd darpariaeth ddwyieithog, heb adnabod yr angen i 

sicrhau staff a fyddai yn medru datblygu dwyieithrwydd. (S2ch, S2a) 

Mae sicrhau darlithwyr dwyieithog yn y sector AB yn fater llawer mwy anodd ei 

ddatrys am nifer o resymau . Trafodir y rhesymau am hyn yn yr adran nesaf, ond digon 

yw dweud yma bod yna brinder cyffredinol ar draws Cymru. 

Yn berthnasol i adnoddau dynol codwyd pwynt pwysig arall sef agweddau 

cydweithwyr at yr iaith Gymraeg ac at addysg Gymraeg / dwyieithog. Roedd hyn yn 

medru negyddu'r profiad i'r dysgwyr neu ei gadarnhau, a thrafodir y pwynt hwn yn fwy 

trwyadl yn yr adran nesaf a phennod 6. 

Yr un yw'r sialensiau mewn AU ag yn y sector Cymraeg i Oedolion sef prinder 

cyffredinol staff i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r sector Cymraeg i Oedolion wedi llwyddo i ddenu staff ond mae gofid yn 

parhau bod cyllido'r sector yn effeithio ar allu'r darparwyr i gyflogi tiwtoriaid a bod angen 

rhagor o diwtoriaid llawn amser. Gan nad oes gyrfa bosib yn y maes, tiwtoriaid rhan 

amser, achlysurol a chysylltiol oedd yn cael eu cyflogi. 
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Teimlai'r darparwyr bod cymwysterau addas gan y tiwtoriaid presennol gan eu bod 

yn meddu ar radd neu gymhwyster cyffelyb. Yn ogystal roedd y darparwyr yn trefnu 

sesiynau hyfforddiant mewn swydd ar gyfer tiwtoriaid., yn 61 anghenion ac mewn ymateb 

i arsylwadau a thrafodaethau. 

5.10.4 Adnoddau Technolegol 

Yn nhermau medr staff i ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu roedd nifer 

o ysgolion yn hapus iawn gan fod staff wedi manteisio ar hyfforddiant a ddarparwyd gan 

yr Adran Addysg. Roedd 4 ysgol er hynny yn teimlo y gellid gwella sgiliau staff yn y 

maes. Nid oedd defnydd o dechnoleg i gefnogi dwyieithrwydd wedi cael ei grybwyll fel 

rhan o'r hyfforddiant. Cytunwyd y gallai hyn fod wedi bod yn gaffaeliad ac yn enghraifft o 

arfer dda y gellid ei raeadru. Nododd un prifathro bod 'defnydd o'r Bwrdd Gwyn 

rhyngweithiol yn y Gymraeg yn codi statws yr iaith'. (S2d) Drwy ddefnyddio'r dechnoleg 

yn bwrpasol gellid darparu adnoddau dwyieithog i bawb, yn safonol ac yn gyfamserol. 

Yr un oedd y gofid parthed yr adnoddau technolegol , sef prinder o'u cymharu 

gydag adnoddau cyfrwng Saesneg, a'r sialens i sicrhau ansawdd cyffelyb wrth greu 

adnoddau cyfrwng Cymraeg newydd. Eto roedd yr ysgolion yn derbyn bod y sefyllfa yn 

well nag y bu a bod yr un problemau , sef pwysau cynnal a chadw, prinder arian, a 

chyfyngder oes adnoddau technolegol mewn addysg cyfrwng Saesneg. Y fantais mewn 

addysg cyfrwng Saesneg erbyn hyn yw bod y We fyd eang yn gwasanaethu pawb ac 

mai prif iaith y We honno yw'r Saesneg. Ni fedrir cystadlu yn llwyddiannus ag arf mor 

bwerus ond mae angen sicrhau meddalwedd cyfoes ac add.as ar gyfer yr unfed ganrif ar 

hugain. Cynigiwyd rhai cynlluniau datblygu a syniadau parthed defnydd o dechnoleg 

gwybodaeth ac adnoddau digidol ym Mhennod 3. 
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Cafwyd enghraifft o arfer dda gydag ysgolion naill ai yn gweithio mewn 

partneriaeth, drwy fideo gynadledda, i ddarparu cyrsiau cyfrwng Cymraeg, neu yn talu i 

gwmni proffesiynol ddarparu drwy'r un adnodd. Un enghraifft oedd y ddarpariaeth Safon 

A - Y Gyfraith. 

Yr union yr un ymateb a gafwyd o gyfeiriad AB ac AU er bod adnoddau megis y 

fideo gynadledda, pwerbwynt, y bwrdd gwyn rhyngweithiol a'r llwyfan e-ddysgu wedi 

newid ychydig ar y sefyllfaoedd hynny. Ond prin yw'r adnoddau y gellid cael mynediad 

iddynt yn hawdd. Prin hefyd yw'r cysyniad o ddefnyddio'r adnoddau i gefnogi 

dwyieithrwydd. 

Gan fod maes Cymraeg i Oedolion yn llai 'sefydliadol' mae hi'n anos cynllunio ar 

gyfer defnyddio adnoddau megis bwrdd gwyn rhyngweithiol a llwyfan e-ddysgu. 

Cytunwyd bod defnydd o adnoddau gwahanol yn gallu ychwanegu at sesiynau, hyd yn 

oed ar lefel syml megis defnydd o'r uwchdaflunydd a fideo. 

5.10.5 Pwyntiau Ychwanegol 

Rhoddwyd y cyfle i'r ymatebwyr wneud sylwadau ychwanegol os oeddent yn dymuno. 

Teimlad rhai ymatebwyr oedd bod prinder adnoddau yn cael ei ddefnyddio fel 

esgus i beidio a chyflwyno yn Gymraeg a/neu yn ddwyieithog gan nad yw hi 'n hawdd 

bob amser i adnabod adnoddau defnyddiol. 

Un pwynt a godwyd oedd y byddai derbyniad i ddatblygiad safwe megis y Grid 

Addysg Genedlaethol (National Grid for Learning) {<http://www.ngfl.gov.uk/>) drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Safwe arall a gafodd ei hawgrymu fel arf gref i gefnogi addysg 

oedd safwe'r Further Education National Consortium (<http://www.fenc.org.uk/>) sy'n 

darparu cefnogaeth ar gyfer y sector Addysg Bellach yn Lloegr. 
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Codwyd y problemau traddodiadol o 'amser' - diffyg amser i baratoi a datblygu 

adnoddau perthnasol; ac 'ewyllys da' - sefydliadau yn ddibynnol ar ewyllys da staff i 

ddatblygu a chyflwyno cyrsiau Cymraeg / dwyieithog; ac 'ewyllys da at yr egwyddor' -

staff ag ewyllys da at yr egwyddor o gyflwyno neu sicrhau argaeledd, ond heb eto 

wneud. Ychydig o ddealltwriaeth oedd ar gael o'r hyn y gellid ei wneud yn effeithiol i 

ehangu'r defnydd o'r iaith yn y dosbarth, yn yr addysgu ac yn yr asesu. 

Gwnaed argymhelliad y gellid cynnal gweithdai lie gellid creu a chyfieithu deunydd 

gan ddarparu nifer o adnoddau. Gellid rhannu adnoddau gan wneud tipyn o gynnydd yn 

y nifer. Os byddai prosiectau felly yn cael eu trefnu· dan adain ELWa neu ACCAC, er 

enghraifft , a'u hariannu gan arian cyhoeddus yna byddai'r adnodd hefyd ar gael i bawb. 

5.11 Anghenion Oatblygiad Staff 

Cytunir gyda Williams (yn Roberts a Williams 2003: 23): 

... yn y pen draw athrawon, ym mhob sector, fydd yn sicrhau bod addysg 
Gymraeg yn parhau yn addysg dda ... 

Mewn erthygl arall dywed Baker a Jones, (Roberts a Williams 2003:68) bod 

... natur ieithyddol yr addysg sydd wedi ei darparu yn ysgolion y wladwriaeth 
wedi dibynnu llawer ar fympwy'r athrawon a'r Penaethiaid ... 

a hynny am nad oes polisi cenedlaethol ar gyfer Cymru gyfan ar ddefnyddio'r Gymraeg. 

Y casgliad felly yw bod 

... y faint o Gymraeg a ddefnyddir, faint o ddysgu dwyieithog a ddigwydd ac 
ym mha feysydd o'r cwricwlwm y defnyddir y Gymraeg yn amrywio ... (t.69) 

Cafwyd trafodaethau buddiol ym mhob sefydliad ar anghenion datblygiad staff a dulliau 

posib i'w diwallu er mwyn osgoi 'mympwyaeth', hynny yw cynllunio i ehangu'r 

defnyddio'r Gymraeg yn hytrach nag ymateb i sefyllfaoedd heb amcanion clir a 

chyraeddadwy. Crybwyllwyd y posibilrwydd o greu cynllun datblygu staff i gefnogi 
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addysgwyr i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg. Roedd yr ymateb yn gadarnhaol a'r farn 

gyffredinol oedd bod angen cynllun strwythurol a fyddai yn ymateb i amcanion cynllun 

strategol y sefydliad . Byddai hynny yn osgoi unrhyw fympwyaeth . Gwelwyd diffygion 

cynllunio o'r fath yn nhermau argaeledd a newidiadau staff a disgyblion / myfyrwyr a'u 

gallu ieithyddol. Cytunwyd ei bod yn anodd blaengynllunio mewn addysg gan nad yw 

hi'n bosib sicrhau'r un sefyllfa yn flynyddol , ond teimlwyd mai dyma'r ffordd fwyaf 

effeithiol o sicrhau ehangu'r ddarpariaeth . Cytunwyd hefyd bod yn rhaid i'r hyfforddiant 

fod yn berthnasol i anghenion y sefydliadau unigol. 

Roedd y mwyafrif o'r farn bod addysg Gymraeg / dwyieithog yn ddibynnol nid yn 

unig ar ewyllys staff ond ar eu gallu ieithyddol hefyd. 

5.11.1 Defnydd laith 

Roedd yr ymatebwyr yn gyffredinol o'r farn bod gallu ieithyddol staff a oedd yn darparu 

addysg cyfrwng Cymraeg o ansawdd a safon dda. Yr oeddent hefyd yn derbyn bod 

eithriadau i'r safon uchel hon. 

Dangosodd canran fechan o athrawon / darlithwyr awydd i ddysgu Cymraeg ac 

roeddent yn barod iawn i gymryd cyfrifoldeb am hynny. Roedd nifer wedi gwneud 

eisoes, ond yn cyfaddef nad oedd ganddynt ddigon o hyder i ddefnyddio'r iaith i 

addysgu. Mae sicrhau cyfnod Sabothol i athrawon ddysgu'r iaith yn un o gamau 

gweithredu'r Cynulliad (LICC, 2003: 45). Oni fyddai hefyd yn fuddiol i ddarparu cyfnodau 

Sabothol i'r rhai sy'n medru'r Gymraeg ond heb yr hyder i'w defnyddio? Byddai hyn yn 

sicrhau symud yr agenda ymlaen ynghynt. Ni ddylid gwneud hynny ar draul dysgu'r iaith 

ond yn hytrach fel darpariaeth ychwanegol, a dull gwahanol o 'ddysgu iaith'. 

Darganfuwyd bod y berthynas rhwng dysgu iaith, neu fedru'r iaith ar lafar, a'i defnyddio 
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yn fregus a bod angen sicrhau'r defnydd ohoni er mwyn datblygu dwyieithrwydd. Ni fydd 

cyflenwad digonol o ymarferwyr dwyieithog os na lwyddir i wneud hynny. 

Gwahaniaetha Cummins (1979, Pennod 3) rhwng iaith gyfathrebu llafar, yr hyn 

mae yn ei alw'n Basic Interpersonal Communication Skills (BIGS) ac iaith trin a thrafod 

cysyniadau, Cognitive Academic Language Proficiency (GALP). Mae modd caffael BIGS 

drwy ddefnydd bob dydd o iaith, sgwrsio anffurfiol, trafodaethau syml ac ysgrifennu 

nodiadau byr. Mae GALP ar y llaw arall yn golygu bod iaith yn datblygu, neu yn cael ei 

dysgu, mewn sefyllfa academaidd, er enghraifft mewn ysgol , ac ar gyfer cynnwys 

arbennig. Golyga hynny y gellid datblygu iaith ar gyfer gweithgareddau meysydd pwnc 

ar bob lefel. Nid yw BIGS yn herio gallu ymwybyddol yn yr un modd ag y mae GALP. 

Mae GALP felly yn ffurf o ddysgu academaidd sy'n cynnwys gwrando, siarad , darllen ac 

ysgrifennu am faes a chynnwys pwnc. Mae'r lefel yma o ddysgu iaith yn angenrheidiol 

ar gyfer llwyddiant dysgwyr ac addysgwyr. Rhaid wrth gefnogaeth er mwyn sicrhau'r 

hyfedredd ieithyddol addas ar gyfer gwaith academaidd. Efallai bod hwn yn symleiddio'n 

ormodol faes dyrys gallu ieithyddol , ond mae'n rhoi amlinelliad o'r maes ac mae'r pwnc 

wedi ei drafod eisoes. (Penodau 2, 3). 

Canfyddiad Cyfrifiad 1991 yn 61 Morris (yn Daugherty et al 2000: 248) oedd: 

... an additional 17 per cent claimed to be able to speak 'a little Welsh' and 
obviously a number of these had failed to record themselves as Welsh
speakers .. . there obviously exists, therefore, a substantial pool of potentially 

· linguistically competent people within Wales ... for whom it would require a 
comparatively small effort to raise confidence in the language and bring them 
to a higher degree of fluency. ... linguistic skills which are frequently 
underestimated and undervalued by those possessing them. 

Mae angen cefnogaeth yn eang yn y sector 6I-orfodol a byddai tystiolaeth o ddysgwyr 

yn defnyddio'r iaith i addysgu yn fodel da i blant, ac yn dangos gwerthfawrogiad o'r iaith. 

Byddai addysgwyr yn medru dylanwadu ar agweddau drwy ddangos gwerth yr iaith. 
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Mae dysgu iaith mewn gwagle yn ddibwrpas, rhaid ei defnyddio er mwyn normaleiddio'r 

profiad . Erbyn i ddysgwyr gyrraedd y lefel yma o allu mae modd iddynt ddyfnhau eu 

gwybodaeth o'r iaith a'r defnydd ohoni drwy gyrsiau / hyfforddiant gwahanol e.e. 

gweithdai adnoddau a dysgu dwyieithog. Hynny yw dysgu drwy ddefnyddio iaith. 

Un o gamau gweithredu LICC yw 'treialu cyfnodau dysgu Sabothol i ymarferwyr' 

(LICC, 2003: 46) er mwyn eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg. Yn 

ychwanegol mae'n fwriad gan LICC, drwy ELWa, 'i .ddatblygu strategaeth tymor hir ar 

gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg' (t.46) ar gyfer dysgu 61-16 'nad yw'n addysg uwch'. 

Mae llwyddiant y camau gweithredu hyn yn llwyr ddibynnol ar ddysgu a defnyddio'r 

Gymraeg ar bob lefel. 

Cytunir bod angen cefnogi dysgwyr pur ond mae'n amlwg na fydd y rhai fydd yn 

dechrau dysgu'r iaith yn medru ei defnyddio'n broffesiynol am gyfnod. Felly mae angen 

canolbwyntio ar anghenion y rhai sy'n medru'r Gymraeg, ar wahanol lefelau, i ddechrau, 

er bod gan holl aelodau'r sector addysg yn gyfan gwbl gyfraniad i'w wneud i addysg 

Gymraeg / dwyieithog a thrafodir hynny yn nes ymlaen. 

Mae gallu ieithyddol yn bwnc dyrys lie mae addysg Gymraeg I dwyieithog yn y 

cwestiwn. Mewn trafodaethau gydag addysgwyr. mewn ieithoedd lleiafrifol eraill 

canfuwyd yr un anghenion. (Reynolds 2004) Mae rhai staff yn rhugl yn y Gymraeg (neu 

iaith arall) ond ddim yn ei defnyddio yn ffurfiol yn yr ystafell ddosbarth. Maent yn ei 

defnyddio yn helaeth ar lafar, ac yn hapus i wneud hynny. Y tristwch yw bod hwn yn 

rhoi 'r argraff mai iaith anffurfiol, lafar yw'r iaith . Mae angen cefnogaeth ar staff i 

ddatblygu defnydd o'r Gymraeg ar lefel pwnc, gan sicrhau gwybodaeth am, er enghraifft, 

derminoleg y maes ar lefel uchel. Mae eraill angen cefnogaeth i newid iaith y dosbarth, 

a chyfarwyddo gyda hynny drwy gefnogaeth o'r tu allan i'r dosbarth. O'r ysgolion a 
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ymatebodd roedd 6 yn cytuno bod angen cefnogaeth ar staff i fedru defnyddio'r 

Gymraeg ar lefel pwnc ac un ysgol yn gweld angen i gefnogi staff i newid iaith y 

dosbarth . Petai hyn yn medru digwydd gellid ehangu'r cyfleoedd addysg cyfrwng 

Cymraeg / dwyieithog yn sylweddol, ac yn fuan , yn enwedig yn yr ysgolion traddodiadol 

Gymraeg. Ni ragwelir unrhyw rwystr sylweddol rhag cyflawni hyn . 

5.11 .2 laith Lafar / Ysgrifenedig 

Nodwyd gan yr ymatebwyr yn ystod yr arolwg (2003-04) bod niter o athrawon / 

darlithwyr yn medru'r Gymraeg ar lefel uchel yn llafar (er yn gwrthod derbyn hynny) , ac 

yn ei defnyddio, ond yn amharod i'w hysgrifennu na'i defnyddio ar gyfer dysgu am nad 

oeddynt yn ddigon hyderus. (Cymharer hyn eto gydag ieithoedd lleiafrifol eraill.) Gydag 

ychydig gefnogaeth byddai modd sicrhau sgiliau addas. Roedd teimlad nad cyrsiau iaith 

oedd y dull gorau o wneud hynny. Trafodwyd gwahanol gyrsiau iaith ac roedd staff wedi 

mynychu cyrsiau yn y gorffennol. Yr hyn nad oedd yn digwydd oedd trosglwyddo'r gallu 

ieithyddol i ddefnydd o iaith er mwyn defnyddio'r iaith fel cyfrwng. 

Nodwyd bod rhai yn awyddus i ddefnyddio'r iaith ond nad oeddent yn hyderus bod 

eu gallu yn y Gymraeg yn ddigonol i addysgu eu pwnc ar lefelau uchel, yn enwedig gan 

eu bod yn ymwybodol o brinder adnoddau pynciol. Mae angen defnyddio'r iaith er mwyn 

ei chryfhau , ac mae hyn yr un mor wir ar gyfer plant ag ydyw ar gyfer staff, gan mai 

dyma'r union broblemau a godir wrth ymchwilio i ddefnydd iaith plant a myfyrwyr. 

Roedd awgrym, prin mae'n wir, yn cael ei roi bod awydd ar staff mewn un ysgol 

(S2e) i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac nid oedd yna gefnogaeth sefydliadol bob 

amser. 
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5.11.3 Ymwybyddiaeth / Agweddau / Hyrwyddo 

Mae niter o bethau i'w hystyried, yn ychwanegol at allu ieithyddol , wrth drafod 

anghenion ymarferwyr addysg Cymraeg I dwyieithog .' Mae ymwybyddiaeth o iaith yn 

bwnc y mae angen ei ystyried mewn sesiynau datblygiad staff. A ydym yn cymryd yn 

ganiataol bod pobl yn gwybod 

• pam fod iaith yn bwysig, 

• pam fod pobl yn dewis un iaith yn hytrach na'r llall, 

• beth yw'r cysylltiad rhwng iaith a hunaniaeth, 

• bod elfen o ddealltwriaeth ddiwylliannol yn gysylltiedig ag iaith , 

• beth yw anghenion ieithyddol disgyblion a myfyrwyr, 

• bod person dwyieithog yn dewis un iaith yn rhagor na'r llall am amryw resymau, 

• bod iaith yn cael ei defnyddio i bwrpas, 

• beth yw eu rhagdybiaethau , eu rhagfarnau a'u hagweddau personal i'r iaith ac 

• y gall rhagfarnau ac agweddau personal ddylanwadu, yn gam neu yn gymwys, ar 

eu gwersi. 

A oes lie, telly, i sesiynau ar ymwybyddiaeth o iaith ar gyfer holl staff y sefydliad? 

Roedd hi'n amlwg mewn sesiynau datblygiad staff o'r tu allan i'r arolwg presennol 

nad oedd staff sefydliadau addysgol y Sir yn ymwybodol o gynllun iaith eu sefydliadau 

na'u cyfrifoldebau parthed y cynllun iaith hwnnw. Nid oeddent yn credu fod ganddynt 

unrhyw gyfrifoldeb i sicrhau cyflawniad cynllun o'r fath am nad oeddent yn medru'r 

Gymraeg. (Sesiynau 'Cyflwyniad i'r Cynllun laith') Roedd eraill a oedd yn medru'r 

Gymraeg yn credu'r un peth. Mae llawer o waith i'w wneud yn y sefydliadau telly i 
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sicrhau cynefino gyda, a gweithrediad o'r, cynlluniau iaith. Cynigir ateb i'r maes hwn yn 

y bennod nesaf. 

Codwyd y mater o 'agweddau' dro ar 61 tro mewn sesiynau staff, ac er bod 

addysgwyr yn llafar eu cefnogaeth i'r cysyniad o ddewis a hawliau a chyfleon , nid oedd 

hynny bob amser yn trosglwyddo i weithredoedd. Mae angen felly sicrhau bod y rhai 

sydd a'r cyfle i ddylanwadu ar ddysgwyr, ar bob lefel, yn meddu ar wybodaeth 

berthnasol ac agweddau cytbwys. Dangoswyd gofid ar brydiau nad oedd tystiolaeth 

gadarn fod y dylanwad a gaed ar ddysgwyr yn un cytbwys a bod lie i gredu i'r 

gwrthwyneb weithiau. 

Nid yw rhoi dewis iaith i ddisgyblion/myfyrwyr ar ddechrau blwyddyn/cwrs/ 

semester yn ddigonol er bod hynny i'w gymeradwyo. Mae angen hyrwyddo'r Gymraeg 

ar bob achlysur, yn enwedig wedi dod i adnabod y dysgwyr. Gall pob dysgwr sy'n 

meddu ar sgiliau yn y Gymraeg gael cyfle i wneud modwl/uned/cwrs/pwnc ac yn y blaen 

drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys ac 

yn cefnogi datblygiad y Gymraeg a medr y dysgwyr i'w defnyddio ar 61 dyddiau addysg 

ffurfiol. Felly mae angen dealltwriaeth o'r system, o'r posibiliadau a'r gallu i hyrwyddo 

addysg Gymraeg a dwyieithog a dylid trefnu hyfforddiant i wneud hynny 

5.11.4 Methodoleg Dysgu ac Addysgu Dwyieithog 

Mae dulliau cyflwyno yn amrywio yn 61 nifer y dysgwyr, gallu ieithyddol staff a dysgwyr 

ac anghenion - addysgol, pynciol , adnoddau, ac yn y blaen. Awgrymwyd hefyd bod 

cyllid yn rhan o'r drafodaeth ac nad oedd y cyllid yn ddigonol nae yn adlewyrchu'r hyn 

sydd yn digwydd mewn ffaith o fewn addysg Gymraeg a dwyieithog. 

Cafwyd ychydig o drafodaeth ar union ystyr 'addysg ddwyieithog' a chanfu'r 

ymatebwyr fod y maes yn llawer mwy cymhleth nag yr oeddent erioed wedi sylweddoli. 
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Efallai bod angen sicrhau hyfforddiant er mwyn egluro'r posibiliadau acer mwyn osgoi 

unrhyw gamddealltwriaeth parthed cynlluniau posib i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg. 

Amcan yr ysgolion o fewn y sir yw sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn 

dosbarth cyfrwng Cymraeg a gwireddir hyn yn yr ysgolion sydd wedi eu categoreiddio. 

(C 1, C2, C3) Gwireddir hyn hefyd mewn nifer o bynciau sy'n cael eu cyflwyno i 

ddosbarthiadau is yn yr ysgolion traddodiadol Gymraeg. Mae tystiolaeth hefyd o 

gyflwyno pynciau cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion nad ydynt yn ysgolion cyfrwng 

Cymraeg a/neu draddodiadol Gymraeg. Ni fyddai neb yn dadlau yn erbyn yr egwyddor o 

ddarparu'r cwricwlwm cyfan drwy'r Gymraeg gan mai dyma fwriad addysg Gymraeg. 

Nid yw pob dysgwr yn cymryd y cyfle i barhau gydag addysg cyfrwng Cymraeg 

cyflawn. Mae niferoedd yn dewis peidio mynd i ysgolion uwchradd dwyieithog er 

enghraifft, eraill yn dewis gadael ysgolion dwyieithog er mwyn peidio dilyn cyrsiau 

cyfrwng Cymraeg mewn AB. (Pennod 2, Heath 2001 , Reynolds 1999) Mae disgyblion 

hefyd yn rhagdybio diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn AU ac yn dewis newid 

cyfrwng iaith o fewn eu cyrsiau ysgol. Gyda newid cyfrwng iaith , am ba bynnag reswm, 

mae'r dysgwyr yn colli 'r cyfle i barhau a dyfnhau eu sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg. 

Oni ddylid felly sicrhau cyfleoedd addysgol ar eu cyfer er mwyn sicrhau nad ydynt yn 

colli 'r iaith ac y byddant yn medru defnyddio'r iaith eto unrhyw adeg? Wrth gefnu ar 

ddefnydd o'r Gymraeg yng nghanol yr arddegau tybir bod ein pobl ifanc hefyd yn colli 

cyfle i sicrhau a chadarnhau eu dwyieithrwydd ac mae hyn yn dylanwadu ar eu gallu i'w 

defnyddio yn broffesiynol . 

Nid yw sicrhau cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg bob amser yn hawdd ac mae 

angen defnyddio methodolegau gwahanol er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion / myfyrwyr 

sydd mewn dosbarth iaith gymysg i gael addysg sydd , o leiaf, yn ddwyieithog. 
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Trafodwyd Modelau Addysgu Dwyieithog yn drylwyr (Pennod 3), digon yma yw nodi bod 

Williams (1994) wedi gwneud ymchwil i'r defnydd o'r Gymraeg a'r Saesneg mewn 

sesiynau dwyieithog o fewn addysg ar 61 arsylwi ar sesiynau mewn ysgolion a cholegau. 

Drwy'r arsylwadau hynny nododd nifer o fodelau dysgu dwyieithog a ddefnyddiwyd, rhai 

yn fwy llwyddiannus nag eraill. 

Gyda datblygiad cyson addysg Gymraeg a dwyieithog yn ystod y degawd diwethaf 

mae'r modelau hyn hefyd wedi datblygu. 0 fewn y model moel mae nifer o 

strategaethau gwahanol yn cael eu defnyddio, yn enwedig o gofio bod technoleg 

gwybodaeth wedi sicrhau mabwysiadu dulliau newydd, cyffrous. Gyda phob ysgol a 

choleg yn meddu ar adnoddau fideo gynadledda, a nifer wedi sicrhau bwrdd gwyn 

rhyngweithiol a'r gallu i ddefnyddio PwerBwynt, mae modd sicrhau adnoddau dwyieithog 

cyfredol o ansawdd uchel. Yn ogystal mae gweithgareddau a chynlluniau yn cael eu 

datblygu i sicrhau bod yr holl ethos o fewn dosbarthiadau yn ddwyieithog, er enghraifft 

cyfarwyddiadau, siartiau , diagramau, lluniau a modelau. Yn ychwanegol i'r modelau 

cyflwyno mae modd hefyd dewis rhannu cyrsiau gan roi dewis i'r dysgwyr ddilyn 

rhannau ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd disgyblion dwy o'r ysgolion o fewn yr 

ymchwil (2003-04) yn astudio'r Gyfraith at Safon A drwy fideo gynadledda ac yn hapus 

gyda'r ddarpariaeth . 

Canfyddiad yr ymchwil gweithredol a'r trafodaethau gyda phenaethiaid oedd bod 

angen trafod y posibiliadau gydag addysgwyr yn bersonol ac yn unigol, gan nad yw hi'n 

bosib gwneud penderfyniadau am ymarfer heb y cyswllt unigol hwnnw. Yn ogystal mae 

angen cefnogaeth barhaus er mwyn gweithredu'r cynlluniau . 
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5.11 .5 Mentora a Rheoli 

Er mwyn cadarnhau'r rhesymeg dros argymell cynllun mentora a system reoli (Pennod 

7) ar gyfer addysg Gymraeg / dwyieithog cyflwynir yn yr adran hon drafodaeth 

gyffredinol i ddangos gwerth cynllun strategol ar gyfer datblygiad staff. Gan fod y farn 

gyffredinol yn tystio nad oes, ar unrhyw lefel , cenedlaethol na lleol , gynllun cynhwysfawr 

ar gyfer datblygiad staff er mwyn ehangu addysg cyfrwng Cymraeg / dwyieithog ar hyn o 

bryd, fe ddylid achub ar y cyfle i greu cynllun o'r fath wrth adnewyddu cynlluniau iaith . 

Mae'n bosib y dylid sicrhau hynny mewn ymateb i, acer mwyn gwireddu, anghenion y 

Cynulliad a'u Llwybrau Dysgu. (Pennod 6) 

Mae'r sector addysg yn y sir yn parhau yn ddibynnol ar ewyllys da staff sy'n 

weithredol mewn datblygu cyfleoedd addysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r rhai hynny y 

tybir bod 'eu Cymraeg yn ddigon da'. Er hynny mae nifer cynyddol yn ymwybodol o 

fanteision dwyieithrwydd, ac mae llawer ohonynt yn barod , gydag ychydig gefnogaeth a 

hyfforddiant, i ymateb i'r hero newid iaith y dosbarth , a/neu gyflwyno rhan(nau) o'u cwrs 

drwy gyfrwng y Gymraeg / yn ddwyieithog. Ar hyn o bryd mae'r adnoddau dynol yn brin 

er mwyn rhoi cefnogaeth i'r addysgwyr hynny. 

Wrth son am ddatblygu ac ehangu addysg ddwyieithog y cam cyntaf yn aml yw 

sicrhau cyfleoedd i addysgwyr fynychu cyrsiau i ddysgu'r iaith, ac mae hyn, wrth gwrs, 

yn arfer dda. Trafodwyd y pwnc yma yn 'Defnydd laith' (Pennod 5.11 .1). Drwy ymchwil 

a thrwy ymgymryd a hyfforddiant cyffredinol yn y maes (Reynolds, 1999) mae'n amlwg 

bod angen hyfforddiant ar draws y continwwm, ar gyfer staff sydd angen dysgu'r iaith ar 

lefel dechreuwyr ar un pegwn, ac i'r rhai hynny sydd yn barod i gyflwyno drwy gyfrwng y 

Gymraeg ar lefel uchel, yn nhermau gallu ieithyddol a phynciol ar y pegwn arall. 

179 



Derbynnir y canfyddiad bod angen cefnogaeth ieithyddol bwrpasol ar rai 

addysgwyr er mwyn sicrhau cyflawni yn effeithiol holl oblygiadau eu swyddi. Yn yr adran 

hon trafodir dau faes arbenigol y dylid eu cynnwys mewn unrhyw gynllun datblygiad 

staff. Argymhellir system fentora er mwyn rhannu 'r baich o gefnogi addysgwyr i 

ddatblygu. Bydd hyn yn sicrhau bod gan yr addysgwyr fentor a fydd yn alluog i'w cefnogi 

a'u cynorthwyo. Y maes arall yw rheolaeth, ar wahanol lefelau er mwyn sicrhau bod 

defnydd o'r Gymraeg yn cael ei brif ffrydio a'i gynnwys mewn polisYau, systemau a 

chynlluniau. 

5.11 .Si Mentora 

Yn y blynyddoedd diwethaf mae hyfforddiant cychwynnol athrawon wedi mabwysiadu 

cynllun mentora ar gyfer hyfforddeion. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau bod gan ddarpar 

athrawon ac athrawon newydd berson o fewn y sefydliad i'w cefnogi dros gyfnod, naill ai 

yn ystod cyfnodau ymarfer dysgu a/neu eu blwyddyn gyntaf mewn swydd. Derbynnir fod 

angen cefnogaeth mentor yn ystod y cyfnodau hyn. Yr hyn mae addysgwyr yn llai parod 

i'w dderbyn yw bod angen mentor weithiau ar gyfnodau eraill yn ystod gyrfa, yn enwedig 

wrth ddatblygu maes newydd, diweddaru gwybodaeth neu, fel yng nghyswllt yr ymchwil 

hwn, wrth ddatblygu addysg Gymraeg / dwyieithog. . 

Bwriad y mentor yw rhoi cefnogaeth a chyngor i rywun llai profiadol. Mae ymchwil 

yn dangos bod mentora yn ffactor bwysig iawn i sicrhau llwyddiant gyrfaol. Mae hefyd yn 

gymorth i greu rhwydweithiau er mwyn i addysgwyr, yn y cyswllt hwn, i rannu 

gwybodaeth a rhannu cysylltiadau. Gally berthynas rhwng y mentor a'r person sy'n cael 

ei fentora fod am dymor byr neu dros dro, gall addysgwr fentora mwy nag un person ar 

y tro. Yr hyn sy'n bwysig yw bod y mentor yn rhannu gwybodaeth, profiad a 

dealltwriaeth gyda rhywun llai profiadol. Ar gyfer hynny mae'n rhaid wrth gyfrinachedd 

180 



gyda'r ddau berson yn medru ymddiried yn ei gilydd. Nici cwrs yw'r cyfnod trafod nae 

ymgais i reoli adnoddau dynol. Yn hytrach mae'n berthynas ryngweithiol a ddylai roi 

cyfle i'r ddau bartner gyfrannu, i newid ac i dyfu. 

Fel y dywed Moon a Butcher (2000: 97): 

Mentoring is a key professional development activity ... relationship offers the 
mentor as much opportunity to develop as the person being mentored .... 
One view of mentoring sees it as a framework of positive support by skilled 
and experienced practitioners to other practitioners who need to acquire 
complex new skills. 

Mae'r berthynas rhyngddynt yn holl bwysig ac ni ellid gorbwysleisio'r angen am 

berthynas gadarnhaol. Yn ychwanegol at yr angen allweddol o fedru cydweith io mae 

angen i'r mentor hefyd feddu ar sgiliau a gwybodaeth arbenigol ym maes addysg 

ddwyieithog. Yn y cyswllt hwn mae angen i fentor adnabod a dadansoddi'n feirniadol 

sgiliau proffesiynol mentora , r6I a chyfrifoldebau'r mentor, a'u perthnasu i anghenion yr 

addysgwr dwyieithog tra ar yr un pryd werthfawrogi bod yr addysgwr sy'n cael ei fentora 

yn addysgwr profiadol. Mae'n bosib nad yw'r holl sgiliau angenrheidiol na'r wybodaeth 

bwrpasol gan addysgwyr presennol, ond ychydig o hyfforddiant fyddai ei angen i sicrhau 

hynny. Fel mae Parslowe a Wray (2000: 33) yn dweud: 

A successful .. . mentor needs to understand the range of factors that 
influence a learner's perception of learning opportunities as well as the 
factors which influence the effective implementation of these opportunities. 
Motivation factors are also critical. 

Ac mae Fletcher (2000) yn cadarnhau hynny: 

Mentoring is variously described as a means of guiding and supporting less 
experienced colleagues through difficult transitions in their careers, a means 
of bolstering not only their professional but also their personal growth and a 
two-way opportunity for the growth of educational knowledge. It is not 
synonymous with cloning because it means developing individuals' strengths 
to maximise their professional and personal potential. It is often, though not 
necessarily, linked to appraisal systems. 
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Ni ellir osgoi trafodaeth ar allu ieithyddol gan ei fod yn hollbwysig wrth greu strwythur 

strategol a chynllunio ieithyddol. Nid yw hynny yn wahanol mewn unrhyw wlad lie 

defnyddir mwy nag un iaith. 

Language of instruction is a critical topic for the bilingual teacher and ought to 
be part of the mentor/mentee dialogue. What language do I teach in and 
when? How do I teach in two languages? What students do I teach in what 
language? For teachers to discover how to make these decisions within their 
own circumstances and classrooms, they need pedagogical theory and clear 
language policies. . . . . .. bilingual education should be viewed as an 
educational program that takes language differences into account. 
(Torres-Guzman a Goodwin , 1995: 5) 

Un o ragoriaethau mabwysiadu system fentora effeithiol yw sicrhau y bydd y baich o 

hyrwyddo, cefnogi, datblygu ac addysgu o fewn addysg ddwyieithog, yn cael ei rhannu. 

Mae'r gwaith ar hyn o bryd yn or-ddibynnol ar leiafrif bychan. 

5.11.5ii Rheoli 

Rhoir pwyslais ar reolaeth , nid yn yr ystyr facro ond yn yr ystyr feicro o reoli sy'n rhoi 

cyfrifoldeb ar bob aelod o staff. Mae angen sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei 

sefydlu fel rhan annatod o bob system, polisi a chynllun datblygu. Er mwyn sicrhau 

hynny dylai pob aelod o staff, beth bynnag eu gallu ieithyddol, fedru adnabod yr 

anghenion a'r posibiliadau, gan sicrhau prif ffrydio'r Gymraeg, er na allant, bob amser 

gyflawni hynny eu hunain. 

Mae swyddogaethau traddodiadol rheolaeth yn cynnwys: 

cynllunio - sicrhau cyflawniad amcanion 

staffio - recriwtio, hyfforddi 

trefnu - e.e. trefnu amser, adeiladu tim 

arweinyddiaeth - e.e. cyfathrebu, ysgogi a chymell, disgyblaeth 

cyfarwyddo, awdurdodi - e.e. sicrhau ansawdd - dulliau , ffrwythlonrwydd , pobl. 
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Mae cyfathrebu yn ffactor sy'n effeithio ar yr holl swyddogaethau. 

Os mai prif amcanion rheolaeth yw sicrhau bod y sefydliad yn cyrraedd ei nod a'i 

dargedau a gofalu ar 61 y gweithlu yna mae'n amlwg na ellir osgoi cyfrifoldebau 

ieithyddol ac anghenion hyfforddiant. 

5.12 Casgliadau ac Argymhellion 

Mae'r casgliadau yn seiliedig ar y cyfweliadau gyda phrifathrawon yr ysgolion (Pennod 

5.2, Atodiad 12): 

1. Yn 61 y penaethiaid a gyfwelwyd mae cefnogaeth gyffredinol i'r iaith Gymraeg o 

fewn y sector addysg yn y sir. 

2. Mae gan y sefydliadau sy'n darparu addysg o fewn y sector gyhoeddus 

Gynlluniau laith gweithredol. Mae'r ysgolion hefyd yn atebol i Gynllun laith 

Gymraeg yr Awdurdod Addysg. 

5.12.1 Ysgolion Uwchradd 

1. Mae'r ysgolion Cymraeg /dwyieithog wedi llwyddo i gyflogi staff ar gyfer pob pwnc 

ac er bod prinder cyffredinol staff cyfrwng Cymraeg roeddent yn hapus gyda'r 

safon. Mae gofid yn parhau nad oes niferoedd o athrawon cyfrwng Cymraeg ar 

gael , yn enwedig mewn rhai pynciau. 

2. Darperir amrediad o gyrsiau cyfrwng Cymraeg / dwyieithog ym mlynyddoedd 12 a 

13 yr ysgolion sy'n darparu ar gyfer y cyfnod. Mae argaeledd y pynciau yn dal yn 

ddibynnol ar adnoddau dynol - yn enwedig yn yr ysgolion sydd heb eu dynodi yn 

ysgolion dwyieithog. Mabwysiedir dulliau cyflwyno hyblyg. 

3. Mae'r niter cyrsiau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ysgolion 

yn gyfyngedig, ond mae dewis mwy sylweddol o bynciau yn cael eu cyflwyno. 

183 



4. Mae gan rai o'r sefydliadau gynlluniau datblygu ar gyfer addysg ddwyieithog ac 

mae eraill wedi adnabod cyfleon, yn enwedig yn is i lawr yn yr ysgolion , lie 

nodwyd newidiadau sylweddol. 

5. Mae'r ffaith fod y disgyblion yn medru dewis iaith eu haddysg, lie mae hynny yn 

bosib, yn her. Nid yw'r dilyniant o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg bob amser 

yn rhesymol nae yn sicrhau dewis iaith disgyblion. 

5.12.2 Addysg Bellach 

1. Mae prinder cyffredinol staff cyfrwng Cymraeg yn y sector. 

2. Darperir amrediad o gyrsiau yn gyffredinol ond mae argaeledd pynciau cyfrwng 

Cymraeg yn dal yn ddibynnol ar adnoddau dynol. Mabwysiedir dulliau cyflwyno 

hyblyg. 

3. Mae cynllun tair blynedd i ddatblygu staff yn cael ei gyflwyno a'i fonitro ar hyn o 

bryd. Dylai hwn ehangu dwyieithrwydd yn sylweddol ar draws pob cyfadran. 

5.12.3 Addysg Uwch 

1. Er bod prinder cyffredinol staff cyfrwng Cymraeg mae canran uchel o'r staff yn 

medru'r Gymraeg. Mae'n dal yn her i sicrhau darlithwyr dwyieithog. 

2. Darperir amrediad o gyrsiau yn gyffredinol ac mae modd dilyn niter helaeth o 

bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mabwysiedir dulliau cyflwyno hyblyg. 

3. Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno rhaglen datblygiad staff er mwyn ehangu 

dwyieithrwydd ymhellach. 

5.12.4 Cymraeg i Oedolion 

1. Mae darpariaeth eang ac amrywiol o gyrsiau ar draws y sir. 

2. Mae'r ddarpariaeth yn arwain at gymwysterau cydnabyddedig. 

3. Mae niter cyfyngedig o gyrsiau dwys o fewn y sir. 
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5.12.5 Argymhellion 

Ni thadogir yr argymhellion i unrhyw sector benodol gan eu bod yn berthnasol ar gyfer 

pob maes. 

1. Dylid cynllunio a threialu rhaglen Ddatblygu Staff ar draws y continwwm ieithyddol i 

gynnwys adnoddau dynol ac adnoddau technolegol, er enghraifft sesiynau 

ymwybyddiaeth iaith , cefnogaeth dysgu iaith, defnydd iaith, newid iaith y dosbarth, 

addysgu a dysgu dwyieithog, cynllunio adnoddau dwyieithog, mentora, rheolaeth, 

adfyfyrio, gan gyplysu hyfforddiant TGCh a dwyieithrwydd. 

2. Dylid ystyried y gweithlu cyfan wrth gynllunio strategaeth ieithyddol. 

3. Dylid ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ar lefel pwnc. 

4. Dylid sicrhau cyfnodau Sabothol i ymarferwyr yn y maes i ddatblygu defnydd o'r 

Gymraeg yn ogystal a dysgu'r Gymraeg. 

5. Yn yr un modd dylid proffesiynoli'r sector Cymraeg i Oedolion mewn ymateb i 

argymhellion adroddiad Estyn (2004) a'r safonau a ddatblygwyd gan 

Fforwm/Sgiliaith . 

6. Dylid ystyried ffyrdd i sicrhau bod gweithwyr y sefydliadau i gyd yn derbyn 

hyfforddiant ar ymwybyddiaeth iaith, er mwyn iddynt feddu ar agweddau addas a'r 

gallu i hyrwyddo addysg Gymraeg / dwyieithog lie bo hynny yn addas. 

7. Dylid prif-ffrydio'r / normaleiddio'r Gymraeg o fewn y ddarpariaeth. 

8. Er mwyn ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dylai pob ysgol fabwysiadu Sgiliau 

Allweddol Cyfrwng Cymraeg I Dwyieithog. 

9. Dylid creu Cynllun Datblygu addysg Gymraeg / dwyieithog o fewn y Cynllun 

Strategol. 

10. Dylid annog defnydd o ddulliau blaengar o addysgu yn ddwyieithog. 
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11. Dylid cydweithio gyda'r sector Cymraeg i Oedolion i sicrhau cyfleoedd ddysgu iaith 

gan ystyried darparu cyrsiau dwys o fewn y sefydliadau 

12. Dylid trefnu gweithdai i ddarparu adnoddau a all gyd-fynd gyda datblygiad iaith 

13. Dylid cydweithio gydag asiantaethau cenedlaethol i adnabod anghenion gwerslyfrau 

ar bob lefel, ond yn enwedig ar lefel AB ac AU. 

Mewn ymateb i'r canfyddiadau yn ystod yr ymchwil mae Pennod 6 yn cyflwyno 

Cynllun Datblygiad Staff y gellir ei fabwysiadu gan sefydliadau addysg nid yn unig ar 

gyfer y Cymraeg eu hiaith ond y di-Gymraeg yn ogystal. Po fwyaf yr ymdrinnir a'r maes 

mwyaf cadarn yw'r casgliad bod angen cefnogaeth yr holl sefydliad er mwyn ehangu 

addysg ddwyieithog a sicrhau bod yr addysg honno o safon gyfartal i addysg mewn 

unrhyw iaith arall. 
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PENNOD 6 

DATBLYGIAD PROFFESIYNOL PARHAUS 

6.0 Rhagarweiniad 

Rhoir pwyslais cynyddol, yn wleidyddol ac yn gymdeithasol ar addysg ar ddechrau'r 

unfed ganrif ar hugain. Tra mae'r llywodraeth ganolog a Llywodraeth Cynulliad Cymru 

yn amcanu i ehangu cyfleoedd addysg gydol oes, yr addysgwyr sydd yn gorfod 

cyflawni'r newidiadau. I ymateb i unrhyw her sy'n gorfodi addysgwyr i newid eu hymarfer 

proffesiynol, mae angen gwybodaeth arbenigol a dealltwriaeth o ddatblygiad proffesiynol 

o fewn y sector addysg. 

Wrth drafod newidiadau a fydd yn ehangu defnydd o'r Gymraeg gwelir bod nifer o 

gwestiynau'n codi o ganfyddiadau'r bennod flaenorol parthed nifer ac argaeledd cyrsiau 

cyfrwng Cymraeg yn y sector 61-16 mewn un sir benodol yn 2003-04. Mae cefnogaeth 

gyffredinol i addysg Gymraeg / ddwyieithog o fewn y sir ac mae gan y sefydliadau 

Gynllun laith Gymraeg. 'Darperir amrediad o gyrsiau yn gyffredinol ond mae argaeledd 

pynciau cyfrwng Cymraeg yn dal yn ddibynnol ar adnoddau dynol. Mabwysiedir dulliau 

cyflwyno hyblyg'. (6.12.2) Tybir y byddai'r un darganfyddiadau nid yn unig mewn 

siroedd eraill ond hefyd o fewn sefydliadau unigol. Ni ellir ymateb i'r hall anawsterau na'r 

anghenion datblygu a grybwyllwyd, er hynny bwriedir cynllunio rhaglen hyfforddi 

gynhwysfawr ar gyfer un sefydliad penodol. Drwy'r datblygiad proffesiynol parhaus 

(OPP) ceisir profi y gellir ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn un sefydliad; drwy gynnig 

hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol i'r addysgwyr. Y sefydliad a ddefnyddir fel sail i'r 

cynllun fydd y Coleg AB a archwiliwyd. (Pennod ·5) Bydd angen cynllunio gofalus, 

ymateb i anghenion y gweithlu a threfnu hyfforddiant perthnasol i'r anghenion hynny er 
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mwyn sicrhau ehangu'r defnydd o'r Gymraeg. Tybir ymhellach y bydd y cynllun 

datblygiad staff yn ymateb i anghenion rheoli adnoddau dynol a gall ddarparu cyfleon 

OPP, yn ieithyddol ac yn addysgol. Creir y rhaglen er mwyn sicrhau gweithrediad 

strwythurol o gynlluniau iaith sefydliadau , gan ddewis strategaethau rhesymegol a 

dibynadwy er mwyn datblygu ymhellach ddwyieithrwydd o fewn y sefydliad. Amcan 

creiddiol y cynllun fydd hyrwyddo dwyieithrwydd ar draws y continwwm ieithyddol ac ar 

draws ystod o ddarpariaethau sydd eisoes yn bodoli. 

Y dybiaeth wrth ddechrau'r ymchwil oedd bod modd ehangu'n sylweddol y defnydd 

o'r Gymraeg mewn addysg 61-16 petai cynllun datblygu rhesymegol a chynhwysfawr yn 

cael ei greu a'i gyflwyno i hyfforddi a chefnogi'r gweithlu . Y bwriad oedd sicrhau, drwy 

gynllun o'r fath , gynhwysiant holl weithlu'r sefydliad , ond canolbwyntir ar y staff 

academaidd yn benodol yn y gwaith hwn. Wrth drafod gweithlu / staff yn yr astudiaeth 

hon, golygir y rhai hynny sydd yn addysgu . 

Er bod Cynlluniau laith sefydliadau wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd yr laith 

Gymraeg nid oes cynllun na strwythur rhesymegol ar gyfer datblygu staff i ymateb i'r 

cynlluniau ac i sicrhau eu cyflawniad. Trefniadau ad hoc, yn ymateb yn hytrach nag yn 

cymryd arweiniad , sydd gan y sefydliadau , a hynny am amryw resymau gan gynnwys 

prinder adnoddau dynol, diffyg cynllunio strategol a phrinder profiad yn y maes. 

0 brofiad personol rhagwelwyd na fyddai'r gweithlu di-Gymraeg yn teimlo bod 

ganddynt unrhyw gyfrifoldeb na chyfraniad i sicrhau cyflawniad amcanion Cynllun laith 

Gymraeg am un rheswm yn unig. Y rheswm hwnnw yw nad ydynt yn medru'r iaith. Un o 

brif fwriadau'r rhaglen hyfforddi yw sicrhau cynhwysiant y gweithlu i gyd, beth bynnag eu 

hiaith. 0 gyflawni hynny disgwylir y byddai agweddau tuag at yr iaith yn fwy cadarnhaol 
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a thrwy ddealltwriaeth o'r cynllun y byddai unrhyw ddatblygiad arfaethedig drwy gyfrwng 

y Gymraeg yn llai bygythiol i unigolion. Teimlwyd ei bod hi 'n bwysig hefyd bod pawb yn 

derbyn yr un hyfforddiant gan yr un darparydd, er mwyn sicrhau cyfartaledd a dilyniant. 

Wrth gynllunio'r rhaglen ymatebwyd i anghenion y gweithlu fel dysgwyr a oedd 

hefyd yn addysgwyr profiadol. Roedd hi'n hanfodol parchu eu cefndiroedd proffesiynol 

eang, eu gwybodaeth addysgol a'u profiadau o ddysgu ac addysgu. Tybiwyd felly mai'r 

damcaniaethau dyneiddiol fyddai 'n fwyaf perthnasol wrth gynllunio'r dulliau cyflwyno. 

(Penned 2) Yn yr un modd dilynir strwythur pau gwybyddol Bloom (1956) (Penned 2, 

Atodiad 6) gan ddechrau ar waelod y pyramid gyda gwybodaeth sylfaenol. Y wybodaeth 

berthnasol i'r maes arbennig hwn yw Deddf yr laith Gymraeg 1993 a Chynllun laith 

Gymraeg y sefydliad. 0 fewn y cynllun hwnnw nodir cynlluniau 'r sefydliad a'r targedau 

i'w cyrraedd parthed addysg Gymraeg / ddwyieithog ac anghenion staffio. 

Drwy gynllunio gofalus gellir creu Cynllun laith ond mae angen strwythur sy'n 

cynnwys anghenion datblygu staff, y Cymraeg eu hiaith a'r di-Gymraeg, i'w weithredu. 

Teimlir yn gryf bod gan bob aelod o staff gyfraniad i'w wneud i'r broses. Gall hynny 

olygu gwybodaeth o'r Cynllun yn unig, ond byddai bod yn gadarnhaol a chefnogol i'r 

cysyniad o addysg ddwyieithog yn fanteisiol. Mae'n hollol amlwg nad yw pawb yn medru 

bod yn ieithyddol weithredol. Roedd hi 'n bwysig ar gyfer datblygu ymhellach ethos 

dwyieithog Coleg AB bod y staff a'r myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y broses, a gwnaed 

hyn yn fwriadol, er mwyn osgoi gelyniaethu unrhyw un , eithrio neb na chreu negyddiaeth 

tuag at yr iaith. 

O'r hedyn dechreuol hwn a'r bwriad i ddatblygu sefydliad dwyieithog eginodd 

cynllun cynhwysfawr ar draws ystod o anghenion a allai fod yn bellgyrhaeddol, acer nad 
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yw ond yn ifanc yn 2004 mae potensial iddo ar nifer 6 lefelau. Tybir hefyd y gall elfennau 

ohono drosglwyddo'n gyfforddus i sectorau addysgol a chyhoeddus eraill. 

Prif nod y cynllun oedd 'Creu rhaglen ddatblygu staff i sicrhau gweithrediad llawn 

o'r Cynllun laith drwy greu strwythur a strategaethau rhesymegol a dibynnol er mwyn 

datblygu ymhellach ddwyieithrwydd o fewn y Coleg gyda'r amcanion y dylai holl staff y 

Coleg (a) wybod anghenion y cynllun iaith a'u cyfrifoldebau personol, o fewn y gyfadran 

a'r coleg ; (b) fedru adnabod anghenion datblygu drwy gyfeirio at y cynllun datblygu staff 

a (c) hyrwyddo dwyieithrwydd yn unol a'r Cynllun laith'. Datblygwyd y rhaglen o'r 

amcanion dechreuol acer mwyn sicrhau ymateb i anghenion staff crewyd nifer o gyrsiau 

a hyfforddiant ar un pegwn a sesiynau byrfyfyr ac anffurfiol ar y pegwn arall. Roedd yr 

hyfforddydd yn cymryd r61 ymgynghorydd cyson o'r tu allan i'r sesiynau mwy ffurfiol. 

Gall y cynllun gael ei fonitro drwy brosesau sefydliadol. Mae'n hyfyw ac o'r 

herwydd gellir ei ehangu ar unrhyw adeg ar 61 pwyso a mesur y gwerthusiadau. Y 

bwriad yw i staff, drwy adolygiadau blynyddol, a thrwy weithgorau , i gydnabod eu 

hanghenion datblygu yn nhermau dwyieithrwydd. Gall yr anghenion gael eu diwallu drwy 

weithgareddau , cyngor neu gyrsiau yn 61 targedau'r sefydliad. 0 fabwysiadu cynllun o'r 

fath gall sefydliad gynllunio'n fwriadus i ddatblygu addysg Gymraeg / ddwyieithog dros 

gyfnod hir. Drwy gynllunio gellir sicrhau dilyniant i unrhyw hyfforddiant staff sy'n cynnwys 

ymateb i anghenion ieithyddol cysylltiedig. 

Ar lefel sylfaenol dylai pob aelod o staff feddu ar ddealltwriaeth o'r cysyniad o 

ddwyieithrwydd a gwybodaeth o'r Cynllun laith . Tybiwyd bod angen i aelodau'r sefydliad 

i gyd wybod cynnwys y Cynllun laith gan ei fod yn bolisi statudol. Dyma'r cam naturiol 

cyntaf yn y cynllun datblygu a fyddai'n sicrhau'r un wybodaeth i'r gweithlu cyfan. Yn 
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ogystal dylai pob aelod o'r gweithlu feddu ar ymwybyddiaeth ieithyddol berthnasol i 

waith a chenhadaeth y sefydliad a'r cefndir daearyddol ac ieithyddol. Os yw'r addysgwyr 

yn cydnabod eu bod yn medru cefnogi neu hyrwyddo dwyieithrwydd yna mae angen 

sgiliau ychydig yn wahanol arnynt, gan gynnwys dulliau cyflwyno gweledol (os nad 

llafar) a'r gallu i gydweithio gyda'r cyfieithwyr, er enghraifft. Nid oes rhaid medru'r 

Gymraeg i hyrwyddo dwyieithrwydd gan y gall unrhyw aelod o staff ymrwymo i hyrwyddo 

defnydd o'r iaith. Os mai (i) Y Cynllun laith ; (ii) Ymwybyddiaeth laith a (iii) Hyrwyddo 

Dwyieithrwydd yw'r tri cham cyntaf mewn hyfforddiant i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg 

mewn sefydliad , mae'n ddiddorol tybio nad oes angen gallu yn yr iaith er mwyn 

cyflawni'r rhain. Os nad yw medr yn y Gymraeg yn angenrheidiol yna mae modd i dybio 

y dylai holl weithlu'r sefydliad ymgymryd a'r hyfforddiant hwn. Ond mae gallu yn y 

Gymraeg yn medru cyfoethogi ac estyn yr hyrwyddo sy'n bosib gan unigolion. Trafodir 

'hyrwyddo' pan mae addysgwyr yn medru'r Gymraeg neu heb fedr yn y Gymraeg yn yr 

adran ddilynol. (6.3) 

Y cam nesaf wrth gynllunio hyfforddiant oedd sicrhau bod dysgwyr y sefydliad yn 

medru dilyn eu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Ni ellir yn hawdd mesur cyflawniad 

targedau'r Cynllun laith oni fydd dysgwyr yn cael y cyfle i ymgymryd a'u hastudiaethau 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar gyfer hynny mae angen i'r addysgwyr ddeall beth yw 

addysg ddwyieithog, dulliau dysgu dwyieithog a sut mae cyflwyno mewn dosbarth iaith 

gymysg gan mai grwpiau iaith gymysg oedd y mwyafrif yn y sefydliad . (Pennod 3). Bydd 

angen llawer mwy o ymrwymiad i'r hyfforddiant hwn a rhagwelwyd y gallai fod yn gwrs 

hwy. Er mwyn lledaenu'r defnydd o'r Gymraeg heb orddibyniaeth ar un neu ddau aelod 

o staff tybir y gallai addysgwr dwyieithog a oedd wedi cyflawni anghenion yr hyfforddiant 
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blaenorol, (i) Y Cynllun laith ; (ii) Ymwybyddiaeth laith; (iii) Hyrwyddo Dwyieithrwydd (iv) 

Dulliau Dysgu ac Addysgu yn y Dosbarth Dwyieithog fedru mentora eraill. Er mwyn 

cefnogi'r addysgwyr hyn ymhellach lluniwyd cwrs 'Mentora'r Addysgwr Dwyieithog' gan 

gadarnhau'r damcaniaethau perthnasol mewn mentora yn ogystal ac mewn addysgu 

dwyieithog. Yn olaf mae'n orfodol rheoli unrhyw ddatblygiadau, a'r elfen olaf yn y 

cynllun datblygu yw'r elfen honno, ac felly daeth 'Rheoli 'r Sefydliad Dwyieithog' yn gwrs 

pellach . 

Mae angen nodi nad yw'r hyfforddiant yn ddatblygiad o un lefel i lefel uwch. Yr unig 

ddatblygiad a ragwelir_ yw dyfnhad o'r wybodaeth yn berthnasol i anghenion swydd ac 

anghenion dysgwyr ac addysgwyr. 

Tabl 18 - Cynnwys yr Hyfforddiant 

Trefn yr 1 2 3 4 5 6 
Hyfforddiant 

Amcan Gwybod Deall Hyrwyddo Datblygu Mentora Rheoli 

Cwrs I Cyflwyniad Ymwybyddiaeth Hyrwyddo Dysgu ac Mentora'r Rheoli'r 
Hyfforddiant i'r Cynllun laith Dwyieithrwydd Addysgu yn y Addysgwr Sefydliad 

laith dosbarth Dwyieithog Dwyieithog 
dwyieithog 

Yng ngweddill y bennod hon trafodir y gwahanol ddarpariaeth gan resymoli 'r 

amcanion o fewn cyd-destun penodol - y coleg AB. Gwerthusir y ddarpariaeth yn y 

bennod nesaf. (Pennod 7). 

6.1 Cyflwynaid i'r Cynllun laith 

Penderfynwyd mai Cynllun laith y sefydliad fyddai cychwyn unrhyw ddatblygiad. Roedd 

hi'n holl bwysig bod y gweithlu yn ymwybodol o gynlluniau'r sefydliad i ddatblygu ac 
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ehangu'r defnydd o'r Gymraeg er mwyn rhoi eyfle gwirioneddol i'w myfyrwyr i ddewis 

iaith y dysgu. Prif nod y sesiwn hyfforddi a gynlluniwyd (Atodiad 16) oedd 'Cyflwyniad i'r 

Cynllun laith' , gyda'r ameanion eanlynol: 

• Gwybod anghenion y eynllun iaith - eyfadran , eoleg , personal 
• Adnabod a gwerthuso ymarfer da 
• Cynllunio anghenion datblygu drwy gyfeirio at y rhaglen ar gyfer datblygu staff 

Cynlluniwyd sesiwn dair awr er mwyn rhoi digon o gyfle i drafod ae ymateb i unrhyw 

bwyntiau, ond heb foci yn rhy hir i ddiflasu'r gweithlu gan mai ffeithiol oedd mwyafrif y 

eynnwys. Roedd modd iddynt hefyd ddarllen eynnwys y Cynllun laith ar fewnrwyd y 

sefydliad. Cynhwyswyd datganiad eenhadaeth y sefydliad a oedd yn nodi ei ymrwymiad 

i addysg ddwyieithog o fewn sir lle'r oedd eyfran y siaradwyr Cymraeg dros 55%. 

(Pen nod 5.1) Ni ddisgwylid unrhyw wybodaeth flaenorol a ehynlluniwyd ar gyfer gweithlu 

nad oedd wedi darllen y Cynllun laith nae yn ymwybodol o gynnwys Deddf yr laith 

Gymraeg 1993. Trefnwyd sesiynau eyfrwng Cymraeg, eyfrwng Saesneg a dwyieithog i 

ymateb i anghenion ieithyddol y gweithlu, yn ogystal a darparu esiampl o arfer dda. 

Deehreuwyd gyda datganiad eenhadaeth y sefydliad a nodwyd rhai pwyntiau 

pwysig yn y eyflwyniad. Un pwynt a bwysleisiwyd dro ar 61 tro oedd pwysigrwydd r6I pob 

unigolyn beth bynnag eu hiaith. Pwynt arall oedd bod y eynllun yn ymateb i gynllun 

strategol y sefydliad ae nid yn bolisi yehwanegol, dewisol nae ar wahan. Roedd angen 

pwysleisio mai'r dysgwyr (myfyrwyr y sefydliad) oedd. yn bwysig, ymateb i'w hanghenion 

hwy oedd yr addysgwyr (darlithwyr / hyfforddwyr) yn ei wneud . Angen ieithyddol y 

dysgwyr oedd yn bwysig nid yr hyn y eredai'r addysgwyr oeddent eu heisiau ond yr hyn 

y dylid ei wneud, yn gefnogol a ehadarnhaol, yn 61 polisYau'r sefydliad a deddf gwlad. 

Roedd hi'n bwysig nodi bod y Cynllun laith yn ddogfen statudol yn yr un modd a 
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pholis'fau era ill a gwelir yr ymateb i hynny. (Pen nod 7.1) Gan ddilyn egwyddorion 

dyneiddiaeth (Pennod 2) roedd angen sicrhau sensitifrwydd hyd yn oed wrth gyflwyno 

gwybodaeth o'r cynllun a'r goblygiadau i unigolion a cheisiwyd parchu hynny ar bob 

adeg. 

Cynhwyswyd prif.amcanion y cynllun iaith sef 'hyrwyddo defnydd o'r iaith Gymraeg, 

galluogi myfyrwyr a'r cyhoedd i weithio'n ddwyieithog, hyrwyddo ethos dwyieithog y 

coleg, datblygu addysg a hyfforddiant dwyieithog a datblygu sgiliau ieithyddol 

cyfranogwyr'. Nodwyd sut roedd y sefydliad yn bwriadu gweithredu a monitro'r Cynllun 

drwy sicrhau lefel staffio berthnasol a chynnwys anghenion ieithyddol staff mewn 

unrhyw ddisgrifiad swydd. Nodwyd y byddai modd i staff nail! ai ddysgu'r Gymraeg neu 

wella eu Cymraeg, yn 61 yr angen ac y gwnaed ymdrech i recriwtio staff dwyieithog yn 61 

anghenion a thargedau'r cynllun. Nodwyd ymhellach ddisgwyliadau unrhyw drefniadau 

gweinyddol gwasanaethau gan bartron eraill . Cyflwynir y gweithlu i weithgareddau'r 

uned gyfieithu a'r broses o sicrhau adnoddau dwyieithog. Cyfeirir at allu ieithyddol 

presennol y gweithlu ac ni cheisir gwneud unrhyw apel tuag at ddysgu'r iaith. Bwriad y 

cynllun datblygu yw ehangu'r defnydd o'r Gymraeg gyda'r gweithlu presennol. 

Mae angen i bob sefydliad addysgol i sicrhau ansawdd a gweithdrefnau tryloyw ac 

i'r perwyl hwn disgrifiwyd y broses o adolygu a monitro'r cynllun yn 61 y targedau a 

nodwyd . Byddai'r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi a'i chyflwyno mewn adroddiad yn 

flynyddol i Fwrdd yr laith Gymraeg a rhoir cyhoeddusrwydd i unrhyw ddatblygiadau yn 

unol a'r cynllun mewn cyhoeddiadau megis y prosbectws a'r adroddiadau blynyddol. 

Cyfeiriwyd at yr amserlen a gynhwyswyd yn y cynllun i weithredu'r targedau a'u 

datblygu. 
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Amcan y sefydliad wrth ddarparu addysg a hyfforddiant oedd datblygu addysg 

ddwyieithog gan benodi tiwtor personal Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Cymraeg, annog 

myfyrwyr i gymryd unedau cyfrwng Cymraeg, sicrhau cyngor addas yn ystod cyfnod 

anwytho ac asesu llythrennedd myfyrwyr yn y Gymraeg. Byddai hyn oil yn sicrhau 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg gyda chefnogaeth ieithyddol a phynciol addas i'r 

dysgwyr. Gobaith Coleg AB oedd sicrhau bod elfen o Gymraeg ar gael i bob myfyriwr -

dysgwyr a siaradwyr Cymraeg; sicrhau argaeledd cyfleoedd gwaith dwyieithog a sicrhau 

bod hall ddeunydd hyrwyddo'r Coleg yn ddwyieithog 

Yn y sesiwn gyflwyno nodwyd gwahanol ddulliau i ddelio gyda'r cyhoedd naill ai 

drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog a hynny yn iaith ddewisol y cyhoedd. Yn yr 

un modd roedd iaith cyfarfodydd yn cael ei chynnwys gyda dulliau gweithredu 

perthnasol i gynnwys pynciol ac adnoddau dynol y cyfarfod . Nodwyd perthnasedd 

wyneb cyhoeddus y coleg i ddwyieithrwydd sefydliadol. 

Cadarnhawyd bod hyfforddiant yn cael ei gynnig er mwyn i'r gweithlu gael 

cefnogaeth i weithredu 'r cynllun. Nodwyd y gellid rhannu'r sefydliad i dair adran 

weithredol sef: (i) y cyfarwyddwyr a'r rheolwyr, (ii) staff academaidd a (iii) staff cefnogol. 

Nadir eta mai'r staff academaidd yn unig fydd ffocws yr astudiaeth benodol hon er i'r 

adrannau eraill fanteisio ar yr hyfforddiant. 

Adnabuwyd rhai syniadau ar gyfer datblygiadau pellach yn ystod y sesiwn gyntaf 

sef 'Cyflwyniad i'r Cynllun laith'. Y sesiwn naturiol nesaf fyddai sesiwn 'Ymwybyddiaeth 

laith, yna 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd', 'Dysgu ac Addysgu yn y dosbarth dwyieithog', 

'Mentora'r Addysgwr Dwyieithog' a 'Rheoli 'r sefydliad dwyieithog'. Yn ogystal bwriadwyd 

trefnu cyrsiau iaith ar gyfer dysgwyr, gwersi gloywi iaith , sgiliau ysgrifennu a Chymraeg 
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perthnasol i'r maes galwedigaethol i gefnogi datblygiad staff yn y meysydd penodol. 

Crybwyllwyd y byddai dysgu am addysg ddwyieithog yn gyffredinol, dysgu yn y sefyllfa 

ddwyieithog, cyfrifoldeb y tiwtor di-Gymraeg a gweithdai paratoi adnoddau yn fuddiol. Er 

mwyn sicrhau gweithrediad llawn o'r cynllun byddai'n fanteisiol sicrhau mentor a hynny 

ar bob lefel, drwy gyfrwng y ddwy iaith a thros naill ai'r tymor hir neu'r tymor byr, yn 

ddibynnol ar anghenion yr unigolion. 

I gwblhau'r sesiwn nodwyd bod cefnogaeth ychwanegol ar gael trwy fewnrwyd y 

Coleg, y newyddlen, hyfforddiant allanol, y Pwyllgor. Monitro Dwyieithrwydd, adnoddau 

ar lein, cysylltiadau allanol a phrofiad blaenorol cydweithwyr a oedd yn barod i 

gynorthwyo mewn meysydd pynciol penodol. 

6.2 Ymwybyddiaeth laith 

O'r sesiynau 'Cyflwyniad i'r Cynllun laith , canfuwyd mai ychydig o ymwybyddiaeth iaith 

oedd gan y mwyafrif o'r gweithlu ar wahan i'r ffaith eu bod yn ymwybodol bod y 

Gymraeg a'r Saesneg yn bodoli o fewn y sefydliad ac yn yr ardal o'i gwmpas. 

Cynlluniwyd sesiwn 'Ymwybyddiaeth laith - Cymraeg a Dwyieithrwydd' (Atodiad 17) er 

mwyn ehangu dealltwriaeth yr addysgwyr o'r hyn ydyw iaith , y ffaith bod angen 

defnyddio iaith i bwrpas arbennig a bod gan bobl sy'n meddu ar fwy nag un iaith eu hoff 

iaith , er y gall honno fod yn wahanol yn 61 y peuoedd a chyd-destun. Yn ogystal 

rhoddwyd yr iaith Gymraeg yn ei chyd-destun hanesyddol ac addysgol. 

Gan mai addysgwyr profiadol oedd y dysgwyr yn y sesiynau roedd angen sicrhau 

bod y wybodaeth yn addas ac yn academaidd heriol tra ar yr un pryd sicrhau bod 

gwybodaeth syml ac elfennol yn cael ei rhannu . Mae iaith yn meddu ar rymoedd 

gwahanol yn enwedig mewn cyd-destun neu sefyllfa lie nad yw pawb yn ei deall. Tybir y 
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byddai addysgwyr yn ymateb yn wahanol i ddime.nsiynau ieithyddol, ymddygiadol a 

diwylliannol. Defnyddiwyd y dyfyniad canlynol i ennyn trafodaeth gychwynnol: 

The limits of my language mean the limits of my world. (Wittgenstein 1921 ). 

Heriwyd syniadau o'r' cychwyn cyntaf. Bwriad y dyfyniad oedd ysgogi trafodaeth ar 

gyfyngiadau unigolion unieithog, ond yn fwy na hynny procio'r gydwybod er mwyn 

sicrhau nad yw addysgwyr yn cyfyngu dysgwyr drwy gyfyngu defnydd o iaith ac 

ymhellach defnydd o ddwy iaith. Rhaid cynllunio i ymateb i'r cwestiynau disgwyliedig 

parthed defnydd iaith a dewis iaith, y ffaith fod pawb yn deal! Saesneg, gallu ieithyddol a 

rhesymau am ddefnyddio neu beidio defnyddio iaith mewn addysg. Mae'n bwysig nodi 

yma hefyd bod iaith yn sgil a bod gwerth ychwanegol iddi. Ni ellir chwaith gorbwysleisio'r 

angen i adnabod cefndir ieithyddol dysgwyr a'r angen i ymateb i anghenion cyfleoedd 

cyfartal. 

Cyflwyniad i ymwybyddiaeth iaith oedd nod y sesiwn a chanolbwyntiai ar amcanion 

penodol. Ar ddiwedd y sesiwn dylai'r dysgwyr fedru: 

• Archwilio'r materion cyfoes perthnasol i ymwybyddiaeth iaith . 
• Trafod materion yn ymwneud ag iaith mewn perthynas ag addysg. 
• Trafod ffactorau cymdeithasol sy'n ymwneud a defnydd o iaith. 
• Cynnwys materion yn ymwneud ag iaith wrth gynllunio .. . 

Cyflwynwyd dyfyniadau o waith Crystal (1992), Wardhough (1985) (Atodiad 17) a 

thrafodwyd pwrpas iaith gan gyfeirio at bryd a pham y defnyddir iaith, y gwahaniaethau 

posib rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig, tafodieithoedd ac idiomau a dylanwad yr 

iaith Saesneg, yn enwedig ar yr iaith !afar. Tra byddai disgwyl i'r dysgwyr ddeall mai 

cyfathrebu , mynegi a chymhathu yw prif bwrpas iaith byddai disgwyl iddynt hefyd 

gysylltu'r syniadaeth gyda'u gwaith fel addysgwyr mewn ardal a gwlad ddwyieithog. Yr 

her barhaol oedd datblygu cyswllt rhwng ymwybyddiaeth gysyniadol ac ymarfer 
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proffesiynol fyddai yn cynnwys dadansoddiad Whorf (1956) (Atodiad 17) o iaith fel dull 

ddadansoddi'r byd o'n hamgylch. 

Mewn sesiwn o'r fath mae angen ymateb i werthoedd, i ragdybiaethau, i gredoau, i 

brofiadau ac i negyddiaeth a stereoteip. A oedd y grwp yn ymwybodol o'r hyn yw 

'stereoteip' ac a oedd ganddynt ragfarnau? Roedd hi'n bosib hefyd bod agweddau 

pendant ganddynt a allai fod yn niweidiol i ddatblygiad dysgwyr, beth bynnag eu gallu 

ieithyddol. Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd sensitifrwydd gwybodaeth a phrofiad wrth 

ddarparu hyfforddiant o'r fath. Mae angen defnyddio enghreifftiau , cynnig syniadau, 

awgrymiadau a phosibiliadau amgen er mwyn sicrhau bod y sesiynau yn berthnasol. I 

brofi bod pawb yn meddu ar ragdybiaethau defnyddiwyd lluniau o wahanol geir heb eu 

henwi, gan ofyn i'r grwp ysgrifennu'r geiriau cyntaf a ddeuai i'w meddyliau. Dangoswyd 

yr un lluniau eilwaith, ond y tro hwn nodwyd eu gwneuthuriad a gofynnwyd iddynt ba 

neges oedd y ceir yn ei roi iddynt. Ceisiwyd profi bod gan bob aelod ymateb personal, 

goddrychol i'r lluniau - am ba reswm bynnag. Defnyddiwyd yr ymatebion i herio 

ymhellach eu profiad o'r Gymraeg a dwyieithrwydd; eu defnydd o iaith a dylanwadau, da 

a drwg, arnynt parthed yr iaith . Roedd yr ymateb yn ddiddorol iawn a thrafodir hynny yn 

y bennod nesaf. (Pennod 7.2) 

Cysylltwyd y profiadau gyda chysylltiad iaith a hunaniaeth a chyflwynwyd ffigurau 

Cyfrifiad 2001 (<http://www.statistics.gov.uk/> (© Hawlfraint y Goron 2004)) a oedd yn 

dangos bod 67% o bobl Cymru yn nodi eu bod yn Gymreig a bod Arolwg gan NOP 

(1995) yn dangos bod 77% o'r rhai a holwyd yn credu bod y Gymraeg yn ased i Gymru 

a bod 66% yn credu bod ganddynt ddiddordeb yn y Gymraeg. Teimlwyd y byddai 
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ffigurau o ymchwiliadau proffesiynol yn darparu gwybodaeth fwy derbyniol a llai 

goddrychol ac yn tystiolaethu nad rhywbeth lleol a phlwyfol yw'r iaith Gymraeg. 

Yn yr un modd defnyddiwyd ffigurau cyfrifiad 2001 i nodi poblogaeth y sir a medr y 

boblogaeth dros 3 oed yn y Gymraeg. Gwiriwyd gwybodaeth y grwp o'r ffigurau 

perthnasol a chafwyd ymatebion diddorol i'r canfyddiad bod 63.0% yn meddu ar sgiliau 

yn y Gymraeg. (Pennod 7.2) 

Defnyddiwyd y drafodaeth ar werthoedd, rhagdybiaethau, hunaniaeth a 

chanfyddiadau 'r cyfrifiad i drafod hunaniaeth ddwyieithog y sefydliad a'r dulliau y gellid 

eu defnyddio i sicrhau hynny. Yn ystod y trafodaethau rhaid rhannu'r syniad bod elfen o 

ddealltwriaeth ddiwylliannol yn gysylltiedig ag iaith. Ni ddisgwylir ymwybyddiaeth chwaith 

o'r ffaith y gall iaith fod yn elfen gadarnhaol mewn gwaith tTm . 

Wrth geisio gwneud proffil o'r grwpiau yr oeddent yn darparu ar eu cyfer canfuwyd 

diffyg gwybodaeth parthed cefndir ieithyddol ac iaith addysg flaenorol y myfyrwyr. 

(Pennod 7.2.) Ceisiwyd cyflwyno diffiniadau syml o ddwyieithrwydd, y cyswllt rhwng 

defnydd iaith addysg a chefndir daearyddol. Byddai dealltwriaeth o rai o'r rhesymau pam 

mae dysgwyr yn defnyddio un iaith yn hytrach na'r llall hefyd yn fanteisiol a gallai un o'r 

rhesymau ddeillio o'r diffyg cefnogaeth dybiedig drwy gyfrwng yr iaith hon no. (Pen nod 1) 

Trafodwyd manteision dwyieithrwydd a chadarnhawyd y rheini o ymchwil 

rhyngwladol. Defnyddiwyd profiadau'r addysgwyr yn gyson drwy'r sesiwn gan ymateb 

i'w gofidiau a'u hofnau. Roedd hi'n bwysig sicrhau dealltwriaeth o'r maes a chefnogaeth 

ymarferol mewn ymateb i unrhyw faterion a godai. (Pen nod 1) 

Pwnc arall o ddiddordeb oedd defnydd o iaith a dewis iaith . Nid yw'n hawdd 

trosglwyddo'r neges bod yn well gan ddysgwyr ddefnyddio un iaith er eu bod yn rhugl 
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mewn un arall a'r rhesymau am hynny, yn enwedig i'r rhai uniaith o fewn y grwpiau. Yn 

yr un modd roedd hi_'n bwysig profi gwahaniaeth gallu ieithyddol yn 61 llefaredd a 

llythrennedd ac yn 61 defnydd goddefol neu gynhyrchiol o'r iaith. 

Tabl 19 - Llefaredd a Llythrennedd 

Llefaredd Llythrennedd 

Derbyn (goddefol) gwrando / deall darllen 

Cynhyrchu (gweithredol) siarad ysgrifennu 

Defnyddiwyd holiadur hunan asesu syml i fesur gallu ieithyddol y cyfranogwyr yn y ddwy 

iaith, y Gymraeg a'r Saesneg. (Atodiad 18) Eto roedd yr ymatebion yn hynod 

ddadlennol, (Penned 7.2) ac yn profi'r rhagdybiaeth nad yw pob person dwyieithog yn 

medru pob sgil yn y ddwy iaith hyd at yr un hyfedredd. Mae'n bosib bod hynny yn wir 

gydag un iaith hefyd. 

Cysylltwyd yr hunan asesiad o allu ieithyddol yr addysgwyr yn y cyswllt hwn, gyda 

hunan asesiad myfyrwyr yn yr iaith. Nodwyd bod cyrsiau posib i ddysgu neu loywi iaith 

ar gael a chyfeiriwyd at ddarpariaeth addas. Ar yr un pryd nodwyd nad oedd hynny yn 

amcan drwy'r cynllun hwn, er yn fanteisiol i'w datblygiad personal ac i'w hymwneud 

gyda'u myfyrwyr. 

Erbyn hyn mae LICC a BylG (2006) wedi diffinio Ymwybyddiaeth laith fel : 

Hyfforddiant strwythuredig sy'n cyfleu naws a statws yr iaith ac yn cynnig 
egwyddorion sylfaenol i unigolion sy'n byw yng Nghymru, neu'n gweithio i 
sefydliad sy'n darparu gwasanaeth i'r cyhoedd yng Nghymru. (t. 11) 
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Credir bod yr hyfforddiant a gynlluniwyd yn ymateb i'r diffiniad ac i'r Strategaeth ddrafft. 

(LICC / BylG 2006). 

6.3 Hyrwyddo Dwyieithrwydd 

Prif nod y sesiwn hon (Atodiad 19) oedd cyflwyno dulliau y medrir eu defnyddio i 

hyrwyddo a chefnogi dwyieithrwydd. Erbyn diwedd y sesiwn gobeithiwyd y byddai modd 

i'r addysgwyr i ymateb i anghenion coleg AB, adnabod eu cyfraniad personal i 

ddwyieithrwydd y sefydliad yn 61 eu r6I a'u cyfrifoldebau a rhestru rhai strategaethau 

ychwanegol y gallent eu mabwysiadu. 

Gan fod y deilliannau yn unigolyddol cynlluniwyd sesiwn llawer mwy rhagweithiol a 

dechreuwyd gyda'r unigolion yn rhestru anghenion eu swyddi a'u cyfrifoldebau 

presennol. Cawsant gyfle fel unigolion i adfyfyrio ar yr hyn a ddigwyddai i hyrwyddo 

dwyieithrwydd o fewn eu meysydd pynciol gan rannu eu canfyddiadau gydag eraill yn y 

grwp. Gofynnwyd wedyn a oeddent yn rhan o unrhyw weithgaredd hyrwyddo, ac os nad 

oeddent a ddylent fod neu ai r6I benodol oedd hyrwyddo dwyieithrwydd? Y dasg nesaf 

oedd dadansoddiad unigol o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau er mwyn 

ceisio darganfod posibiliadau datblygu. Trafodwyd y canfyddiadau yn gyffredinol ac 

anogwyd unigolion i ychwanegu at gyfleoedd posib wedi rhannu'r wybodaeth . 

Atgoffwyd y grwp o amcanion Cynllun laith y sefydliad ond yr oeddent erbyn hyn yn 

llawer mwy ymwybodol o ddwyieithrwydd y sefydliad gan eu bod wedi mynychu'r 

sesiynau blaenorol. 

Gwnaed dadansoddiad pellach i adnabod cynnwys gwleidyddol, addysgol, 

cymdeithasegol a thechnolegol yr unigolion a'r effeithiau ar y dysgu a'r addysgu. 
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0 drafod y ddau ddadansoddiad cafwyd rhestr ddefnyddiol o'r hyn y gellid eu 

gwneud i gefnogi a hyrwyddo dwyieithrwydd ac roedd hyn a oedd yn cael ei wneud yn 

barod yn gadarnhael iawn. 

Ar bob adeg mae angen ymateb i sensitifrwydd y maes, i'r bygythiad tybiedig i'r di

Gymraeg ac i'r Cymraeg eu hiaith, gan nad ydynt hwythau bob amser yn hyderus nae yn 

gefnegel. Mae angen gwahaniaethu rhwng hyrwyddo, rhoi dewis gwirioneddol a 

gerfedaeth. Rhaid nodi pwysigrwydd manteision dwyieithrwydd a chyfartaledd, er nad 

yw pawb yn hoffi'r neges honno. Er bod medd i'r Cymraeg eu hiaith a'r di-Gymraeg 

hyrwyddo dwyieithrwydd yn gadarnhael mae'r dulliau a'r canlyniadau o wneud hynny yn 

dra gwahanel. Mae effaith a gallu ieithyddel yn sicrhau canlyniadau gwahaniaethel iawn 

fel y gwelir yn y benned nesaf. (Penned 7.3) 

I glei'r sesiwn ailadroddwyd y gwahanel weithgareddau posib y gallai'r unigolion eu 

mabwysiadu er mwyn hyrwydde dwyieithrwydd. 

6.4 Dysgu ac Addysgu yn y Dosbarth Dwyieithog 

Rhagwelir e'r sesiynau 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd' gyfyngiadau'r hyn mae'r di-Gymraeg 

yn medru ei gyflawni i hyrwyddo dwyieithrwydd . Nici yw hynny yn gelygu nad yw eu 

cyfraniad yn werthfawr. Yn yr un modd wrth drafod addysgu yn y desbarth dwyieithog 

yna mae'r di-Gymraeg yn ymarfer hynny fel y gwna'r Gymraeg eu hiaith. Os mai 'r bwriad 

yw ehangu'r defnydd e'r Gymraeg er mwyn normaleiddio'r iaith yn y dosbarth a rhei cyfle 

gwirioneddol i fyfyrwyr ei defnyddie fel iaith yr addysg - yna mae angen i'r addysgwyr 

dan yr hyfforddiant hwn i foci yn rhugl ddwyieitheg. Bydd hwnnw yn bwnc trafod pwysig 

yn y canfyddiadau . (Penned 7.4) Yr hyn a all yr addysgwyr di-Gymraeg ei wneud yw 
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hyrwyddo dwyieithrwydd, a gwneud hynny mewn amrywiol ffyrdd gan gynnwys o fewn yr 

ystafell ddosbarth. 

Roedd anghenion y grwp yma o addysgwyr yn dipyn mwy dwys ac o'r herwydd 

roedd angen cynllunio yn ehangach ac yn ddyfnach ar eu cyfer. Trefnwyd rhaglen waith 

a chymerodd yr hyfforddwr y r61 o fentor yn ogystal a hyfforddwr er mwyn rhoi 'r cyfle 

gorau posib i sicrhau profiad cadarnhaol. Gall dysgu trwy brofiad (Penned 2) fod yn 

fanteisiol ond rhaid gochel rhag i'r profiad hwnnw olygu methiant nid yn unig i'r 

addysgwr o ddysgwr ond hefyd i'r grwp a addysgir. 

Cynlluniwyd cwrs tri diwrnod (Atodiad 21) gyda'r a mean y byddai'r dysgwyr o 

addysgwyr yn 'Cymhwyso'r gwahanol strategaethau a methodolegau addysgu 

dwyieithog o fewn dosbarth ymarferol'. Y deilliannau i'w cyflawni oedd: 

• adnabod a dadansoddi'n feirniadol effeithiolrwydd yr amrywiol ddulliau o 
addysgu'n ddwyieithog; 

• cymhwyso eu dealltwriaeth o'r maes trwy gynllunio ar gyfer dosbarth iaith 
gymysg gan fabwysiadu methodolegau cydnabyddedig ac/neu arloesi a 
chreu model newydd a'u gwerthuso; 

• defnyddio TGCh yn greadigol ac yn arbrofol gan werthuso'n feirniadol ei 
effaith tymor byr a chanolig ar yr addysgu ac, yn fwy na heb, ar ddysgu'r 
dysgwyr. 

Gan fod yr hyfforddydd yn adnabod yr hyfforddai roedd hi'n amlwg y byddai modd 

ymateb i'w gwybodaeth o'u profiadau blaenorol a'u parchu. Defnyddiwyd mewnbwn yr 

aelodau yn ystod y cwrs, ei feirniadu , ei gymhwyso, ei herio a'i ddatblygu. Ceisiwyd 

sicrhau y byddai'r aelodau yn medru defnyddio'r hyfforddiant fel sail i ehangu'r defnydd 

o'r Gymraeg yn eu meysydd penodol gan wneud hynny yn effeithiol a phwrpasol gan 

sicrhau body cynnydd yn fesuradwy. 

Mae dwyieithrwydd mewn addysg yn faes ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol a 

bu'n rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r pynciau i'w cyflwyno rhag gorlwytho'r addysgwyr. 
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Darparwyd gwybodaeth o ganfyddiadau a phrofiadau ymchwilwyr cenedlaethol a 

rhyngwladol ac ymarferwyr yn y maes. (Penned 3) Trefnwyd gweithdai mwy ymarferol i 

drafod syniadau elfennol a syml er mwyn cymhathu dwy iaith yn effeithiol i'r ystafell 

ddosbarth. 

Cyflwynwyd dwyieithrwydd fel cysyniad (Pen nod 1) a thrafodwyd y gwahanol 

ddiffiniadau a'u gwerthuso. Cysylltwyd y rhain gyda gallu dysgwyr Coleg AB a gwelwyd 

yn gynnar iawn yr her a wynebai'r addysgwyr i gynllunio'n bwrpasol ar gyfer gwybodaeth 

bynciol a gallu ieithyddol. Trafodwyd egwyddorion dwyieithrwydd, peuoedd iaith, 

defnydd iaith a dewis iaith , newid iaith yn 61 cyd-destun cymdeithasol ac addysgol, 

agweddau at iaith, profiadau blaenorol, dwyieithrwydd cytbwys ac anghytbwys a 

dylanwad cefndiroedd a phobl ar allu ac agweddau. Yn fuan gwelwyd cymhlethdodau'r 

maes cyn dechrau canolbwyntio ar ddefnyddio dwy iaith mewn dosbarth. Datblygwyd y 

drafodaeth a chynigiwyd cefnogaeth ar bynciau megis rhesymau dros addysgu'n 

ddwyieithog, y ddadl dros ac yn erbyn addysg Gymraeg, hawliau unigolion, Deddf yr 

laith Gymraeg 1993 a Chynllun laith y sefydliad. (Penodau 1, 3) Trafodwyd dysgu iaith, 

defnyddio iaith i ddysgu a dwyieithrwydd ar lwyfan rhyngwladol gan gymell y grwp i 

ehangu eu gorwelion yn nhermau cymhariaeth rhwng y sefyllfa yng Nghymru ac mewn 

gwledydd megis Canada , lwerddon, Gwlad y Basg, Catalonia a'r lseldiroedd. (Penned 

3) 

Codwyd nifer o gwestiynau megis natur ieithyddol y dysgwyr, sut mae adnabod yr 

anghenion pan mae'r maes pwnc a'r iaith gyflwyno i'w cynnwys yn y cynllunio? Beth 

yw'r patrymau siarad a geir gan ddysgwyr? Beth yw'r rhwystrau wrth ddatblygu sgiliau 

iaith dysgwyr? A oes anawsterau posib i ddefnyddio dwy iaith? Beth ydynt? A ellir 

204 



defnyddio'r un dulliau dysgu mewn dosbarth iaith gymysg ac mewn dosbarth uniaith? A 

yw'r dulliau dysgu presennol yn addas? A oes modd sicrhau cydraddoldeb ieithyddol? Ai 

dulliau gweithredol neu ddulliau goddefol a ddefnyddir? Beth yw'r gwahaniaeth yn y 

pwysau gwaith - dysgwyr ac addysgwyr? A yw paratoi dwyieithog yn ddwbl y gwaith? A 

oes deunydd addas cyfrwng Cymraeg ar gael ar gyfer y maes ar y lefel? A ellir gwneud 

defnydd effeithiol o'r dechnoleg ddiweddaraf i gefnogi defnydd o ddwy iaith? Roedd 

angen medru cynghori a thrafod yn adeiladol yr holl faterion cyn dechrau cynllunio 

gwers. (Penodau 1 - 3) 

Cysylltwyd y damcaniaethau a'r modelau addysg cydnabyddedig gyda 

dwyieithrwydd yng Nghymru. Trafodwyd y defnydd o'r Gymraeg a'r Saesneg ar wahan 

yn ogystal a gyda'i gilydd o fewn un dosbarth. Cyflwynwyd astudiaethau Baker (1993, 

2002, 2004), Cummins a Swain (1986), Cummins (1979, 2000) a Williams (1994, 1999) 

a'r gwahanol fethodolegau. (Pennod 3) Defnyddiwyd y rheini fel dechreuad a 

datblygwyd hwy ymhellach drwy drafodaeth o berthnasedd strategaethau a dulliau 

dysgu penodedig. (Atodiad 21) 

Sicrhawyd bod damcaniaethau addysgol, pedagogaidd ac andragogaidd (Pennod 

2) yn tanlinellu ac yn sicrhau ansawdd y datblygiadau. Ystyriwyd 'y modd y gall ... 

myfyrwyr fabwysiadu rhai o'r dulliau addysgu dwyieithog cydnabyddedig o fewn eu cyd

destunau addysgu personol yn ogystal a chreu a datblygu methodolegau unigol a fydd 

yn ateb galw addysgu maes neu bwnc penodol ar gyfer disgyblion Cymraeg a Saesneg 

eu cyfrwng '. (Atodiad 21) Tanlinellwyd pwysigrwydd 'gwerthuso'r modelau addysgu ac 

ystyriwyd addasiadau · neu ddatblygiadau pellach yn sgrl y fath astudiaeth feirniadol '. 

Ystyriwyd hefyd y 'cyd-destunau amrywiol lie gellid defnyddio technoleg i gefnogi 
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strategaethau addysgu dwyieithog mewn meysydd penodedig a gwerthusir effaith a 

dylanwad y cyfrwng ar yr addysgu a'r dysgu yn y pen draw'. (Atodiad 21) 

Cynhaliwyd gweithdai addasu adnoddau uniaith i greu adnoddau dwyieithog ar 

gyfer addysgu yn y sefyllfa ddwyieithog, yn ogystal a dysgu'n ddwyieithog yn y sefyllfa 

ddwyieithog. Trafodwyd ffyrdd i gyflwyno gwybodaeth yn ysgrifenedig er mwyn sicrhau 

cyfartaledd ieithyddol, cynllunio addysgol deallusol a sicrhau argaeledd dogfennau yn y 

ddwy iaith yn gyfredol. Cynhaliwyd gweithdai i feirniadu adnoddau dwyieithog yn 61 eu 

diwyg, cynllun, iaith a rhwyddineb dealltwriaeth o'r cynnwys. Cyfeiriwyd at gynllunio 

dogfennau un tudalen neu lai hyd at gynllunio llyfryn trwchus a'r modd y dylid eu 

cynllunio a'u cyflwyno yn ddwyieithog. Cymharwyd adnoddau a ddarparwyd gan yr 

aelodau a thrafodwyd dwyieithrwydd adnoddau megis pwerbwynt, taflenni gwaith , 

taflenni gwybodaeth , siartiau wal, lluniau a llyfrau. ~yfeiriwyd yn ogystal at adnoddau 

dynol megis cydweithwyr, ymwelwyr, siaradwyr gwadd, arholwyr a dilyswyr a'r her a 

wynebau'r addysgwyr i sicrhau dwyieithrwydd ymarferol effeithiol, gyraeddadwy ac o 

ansawdd a hynny'n gyfartal a'r Saesneg, o'r cofrestru i'r cyflawni. 

Pwnc creiddiol i'r maes addysgu dwyieithog yw'r angen i asesu cyrhaeddiad 

dysgwyr, yn llafar ac yn ysgrifenedig . Yn ogystal a hynny mae angen cynllunio i 

ddatblygu ac ehangu dwyieithrwydd. Nid yw hi'n bosib gorfodi dysgwyr mewn addysg 

bellach i ddilyn eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ac ni ddylid gwneud hynny. (Reynolds 

1999, Heath 2001) Mae niter yn dewis y Gymraeg wrth gwrs, a gobeithir y gellid darparu 

cyrsiau cyfrwng Cymraeg addas ar eu cyfer. Ond gyda'r grwpiau iaith cymysg na sydd 

wedi dewis cyfrwng Cymraeg i'w haddysg mae'n rhai_d defnyddio'r iaith i gyflwyno yn fwy 

graddol gan fad yn sensitif i ofnau , rhagdybiaethau a gofidiau'r dysgwyr. Nid yn unig 
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gallu ieithyddol sy'n eu poeni ond hefyd ystyriaethau megis gogwydd a chyfartaledd. 

Gobeithir drwy arafu 'r broses a'i datblygu'n adeiladol i normaleiddio'r Gymraeg gan 

sicrhau rhoi dewis ieithyddol gwirioneddol gyda chefnogaeth gadarnhaol drwy ba 

bynnag iaith mae'r dysgwyr yn eu dewis. Rhagdybiwyd y byddai dysgwyr yn dewis y 

Gymraeg fel cyfrwng pe byddai'r iaith yn cael ei defnyddio'n naturiol o fewn yr addysg. 

(Pennod 3) Cafwyd ymatebion a syfrdanodd yr addysgwyr mewn nifer o achosion 

diddorol. (Pennod 7.4) 

Os gwireddir y rhagdybiaeth y byddai cynllunio i gynnwys y Gymraeg yn sicrhau 

defnydd ohoni gan fyfyrwyr yna mae'n dilyn y bydd modd gosod targedau datblygu 

defnydd ohoni mewn modylau / cyrsiau eraill gan hyrwyddo dwyieithrwydd a chyflawni 

targedau'r Cynllun laith . 

6.5 Mentora'r Addysgwr Dwyieithog 

6.5.1 Cyflwyniad 

Os mai'r genhadaeth sefydliadol yn 61 cynlluniau iaith yw ehangu cyfleoedd i dderbyn a 

chyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg / dwyieithog lie -nad yw hynny'n bodoli eisoes, am 

ba bynnag reswm, mae angen mwy o gymorth ar yr addysgwyr. Rhagwelwyd y byddai 

defnydd o fentor yn gymorth i'r addysgwyr presennol i'w cynorthwyo i ddatblygu yn 

addysgwyr dwyieithog. Y cwestiynau a ragdybiwyd oedd - a oes modd i fentora 

addysgwyr i'w datblygu yn addysgwyr dwyieithog? A all mentora addysgwyr helpu i 

ddiwallu'r angen am addysgwyr dwyieithog? A ellir defnyddio'r strwythurau mentora 

presennol i gynorthwyo a chefnogi'r addysgwyr dwyieithog newydd? (Reynolds, 2003) 

Ni theimlir bod yr enwau 'cynghorwr(ydd) / athro' (Griffiths a Jones 1995: 881) yn 

hollol gyfateb i'r gair 'mentor' mewn addysg, er mai dyna yw'r ystyr a geir yng Ngeiriadur 

207 



yr Academi. Mae'r gair 'mentor' yn cynnwys llawer mwy na'r hyn a olygir gan gynghori a 

dysgu , mae hefyd yn golygu perthynas dipyn mwy cefnogol na'r un rhwng cynghorydd 

ac athro a'r un sy'n derbyn cyngor neu yn cael ei ddysgu. Cytunir gyda'r diffiniad 

canlynol a defnyddir y gair 'mentor' drwy gydol yr astudiaeth hon gan fod i'r mentor 

swyddogaeth arbennig o fewn addysg: 

Mentoring in education can be characterised in a variety of ways. One view of 
mentoring sees it as a framework of positive support by skilled and 
experienced practitioners who need to acquire complex new skills. (Butcher 
2000: 97) 

Mae mentora yn weithgaredd pwysig mewn OPP a rheolaeth adnoddau dynol, acer ei 

fod yn un o'r cysyniadau hynny mae pawb yn tybio ei bod yn ei ddeall ac yn ei ymarfer 

mae'n gysyniad llawer mwy cymhleth nae ysgwydd i wrando a gair o gyngor. Mae iddo 

ddulliau a strategaethau cydnabyddedig a defnyddir y berthynas fentora i ddyfnhau 

gwybodaeth ac i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd o fewn y gweithle. Mae'r 

mentor personal yn cael ei ddefnyddio fwyfwy ar gyfer cefnogaeth i ddatblygu staff. Yn 

61 Fletcher (2000) mae mentora yn ddull o arwain, cynghori a chefnogi cydweithwyr llai 

profiadol drwy gyfnod trawsnewidiol a datblygiadau anodd yn ystod gyrfa . Mae hefyd yn 

ddull o ehangu nid yn unig eu datblygiad proffesiynol ond eu datblygiad personal, i 

ddatblygu cryfderau a photensial, i ehangu gorwelion a chyfraniadau addysgol. Gellir yn 

ogystal defnyddio model Kolb (1984) ar gyfer addysgu proffesiynol sy'n datblygu'r 

person cyfan . Mae'r dull o ddysgu trwy brofiad yn ddatblygiad systematig a phwrpasol. 

Mewn gwirionedd y mentor sy'n cadarnhau, yn cymell , yn ysgogi ac yn herio, er mwyn 

sicrhau newid . Mae'r mentor yn sicrhau arbrofi tra mae'r mentai yn dysgu a datblygu er 

mwyn cyrraedd amcanion penodedig. Mae'r berthynas fentora yn 61 Devlin (1995) yn 

cyfeirio at y rhyngweithio rhwng y mentor a'r mentai ac yn canolbwyntio ar rywbeth sydd 
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angen ei gyflawni er mwyn i'r broses lwyddo. Gall mentora fad yn rhan o tenter fwy ac i 

gefnogi datblygiad sgiliau o fewn sefydliad. Beth bynnag yw amcan y berthynas mae'n 

rhaid ei rheoli yn effeithiol i sicrhau gweithrediad a chyflawniad. 

6.5.2 Beth yw 'mentora'? 

Cysylltir mentor fwyfwy gyda chefnogaeth gychwynnol. Amcanion y sesiynau hyfforddi 

(Atodiad 22) a gynlluniwyd oedd hyfforddi mentoriaid i: 

• hyrwyddo a darparu hyfforddiant a chefnogaeth i'r addysgwr dwyieithog drwy 
gytuno a datblygu Cynllun Mentora Gweithredol yn seiliedig ar anghenion yr 
unigolyn; 

• ddarparu a chyfiawnhau cyfleoedd datblygu sy'n ymateb i reolau 
ymddiriedaeth, parch a chyfrinachedd er mwyn sicrhau rhaglen fentora 
lwyddiannus; 

• adnabod a dadansoddi'n feirniadol sgiliau proffesiynol mentora, r61 a 
chyfrifoldebau'r mentor, a'u perthnasu i anghenion yr addysgwr dwyieithog; 

• ddangos cynnydd mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o ymarferion da mewn 
mentora ac anwytho, a'u gwerthuso'n feirniadol mewn sefyllfa fentora 
ymarferol; 

• werthfawrogi cryfderau, gwendidau a phrofiad yr addysgwr dwyieithog a 
sicrhau cefnogaeth gadarnhaol drwy gyfathrebu clir, arsylwi a gwrando 
gweithredol. . 

Dechreuwyd gyda sesiynau allweddol a rhyngweithiol i gyflwyno gorolwg o'r 

damcaniaethau a'r sgiliau sy'n gysylltiedig a mentora a thrafodwyd anghenion addysg 

Gymraeg a dwyieithog yn y gwahanol sectorau. Ystyriwyd r61 y mentor a'r gwahanol 

fodelau o'r broses fentora gan drafod y gwahanol athroniaethau perthnasol. 

Gwerthuswyd y gwahanol sefyllfaoedd addas ar gyfer mentora er mwyn sicrhau'r 

cyfleoedd gorau posib ar gyfer cefnogi a datblygu gan gynnwys profiadau o arsylwi o 

fewn y sefyllfa addysgu / hyfforddi dwyieithog. DanQoswyd sut y gallai cynllun mentora 

gefnogi datblygiad yr unigolyn yn effeithiol, ei annog i ddatblygu sgiliau ymarferol fel 

mentor, a'i helpu i adnabod amcanion tymor byr, canal a hir a gyda chymorth cytundeb 

cynllun gweithredu rheolaidd. 
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Defnyddiwyd sgiliau gwrando, cynghori, a gosod targedau i gynorthwyo'r addysgwr 

dwyieithog i gytuno cynllun datblygu, a hyfforddwyd yr addysgwyr i drosglwyddo'r sgiliau 

yn eu r6I fel mentoriaid yn y gweithle. Defnyddiwyd profiad y mentor, ei syniadau a 

chyngor i ehangu cyfleoedd yr addysgwr. Trafodwyd ymchwil ddiweddar i'r berthynas 

rhwng y mentor a'r mentai a goblygiadau'r berthynas, neu'r diffyg perthynas, rhyngddynt 

i ddatblygiad yr unigolyn. 

Er mwyn cyflawni'r gwaith byddai angen dealltwriaeth athronyddol ac addysgol o'r 

hyn ydyw 'mentor'. Byddai an gen cysylltu mentora yn gyffredinol gyda dwyieithrwydd yn 

benodol. Tybir y byddai angen adnabod sgiliau mentora a'u perthnasu i anghenion 

addysgwyr dwyieithog. Drwy'r hyfforddiant ceisir sicrhau bod addysgwyr dwyieithog yn 

datblygu arfer dda ac effeithiol drwy ymarfer dulliau a strategaethau gwahanol, drwy 

fyfyrio ar yr ymarfer hwnnw a'u ddatblygu. Mae angen iddo hefyd rannu gwybodaeth a 

syniadau, eu cymharu gydag eraill a gwerthuso'n feirniadol yr addysgu a wneir. Bydd 

angen iddo fedru dylanwadu ar bolis'fau sefydliadol drwy amcanu i brif ffrydio'r Gymraeg 

yn 61 polis'fau LICC (2003) a pharatoi myfyrwyr i ddod yn gyflawn ddwyieithog drwy 

ddatblygu defnydd o'r Gymraeg ar bob cyfle ac ehangu'r cyfleoedd ar gyfer dysgwyr 

mewn meysydd amrywiol. Byddai hyn yn ymateb i nod Llywodraeth Cynulliad Cymru 

(2003b) i greu Cymru ddwyieithog a sicrhau rhaglenni dwyieithog fel norm, er bod 

datblygu llythrennedd deuol yn her ychwanegol. Fel y canfuwyd eisoes wrth adnabod 

anghenion addysgwyr (Pennod 5) mae gallu ieithyddol dybiedig addysgwyr hefyd yn 

her. 

Dylai mentor feddu ar nodweddion allweddol, sef bod ganddo bersonoliaeth addas 

gyda chydymdeimlad at unrhyw ymgais i newid a datblygu ymarfer (Devlin 1995). Dylai 
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fod ganddo ddiddordeb mewn datblygu sgiliau ymarfer a dylai feddu ar sgiliau 

rhyngbersonol da ynghyd a dealltwriaeth athronyddol o fentora a phrofiad helaeth o 

ddysgu. Mae nifer o'r sgiliau yn cyfateb i anghenion athro effeithiol (Pennod 2) ac yn 

cynnwys y gallu i gymell eraill, i gyfathrebu'n glir ac effeithiol, i drefnu a chyflwyno 

syniadau, i gwestiynu'n effeithiol a phwrpasol a rhoi a derbyn adborth. Disgwylir y gall 

mentor roi cyfarwyddiadau cefnogol, i ddatrys unrhyw wrthdaro a chyfathrebu'n glir ar 

draws llinellau diwylliant a chenedl, i adnabod ymarfer da, adeiladu perthynas gefnogol, 

gwrando'n ofalus ac adnabod rhagdybiaethau. Mae'r angen i fod yn gadarnhaol yn holl 

bwysig, gyda meddiant o werthoedd addas, y gallu i gynhyrchu syniadau, i oresgyn 

camddealltwriaeth ac i dderbyn bod anawsterau ym mhob maes. Mae negyddiaeth yn 

creu problemau ac mae'r gallu i feddwl yn greadigol a llorweddol yn angenrheidiol er 

mwyn cyfoethogi'r profiad a chreu digon o wahanol ddulliau mentai ei mabwysiadu. 

Cytuna Parsloe & Wray (2000: 176) gan nodi ymhellach bod mentora yn ' 

process that supports and encourages learning to happen' (t. 81) a bod yn rhaid i fentor 

baratoi ar gyfer y gwaith drwy: 

.. . analysing, identifying and anticipating the likely needs that the learner will 
have in achieving their learning and development goals. The mentor will need 
to be sensitive to all the circumstances within which the learner is operating, 
including their personal beliefs, capabilities, aspirations and learning style 
preferences. (Parsloe & Wray 2000: 84) 

Mae'r addysgwr dwyieithog yn wynebu sialensiau ychwanegol ac mae Torres-Guzman 

& Goodwin (1995) yn nodi bod angen targedu anghenion yr addysgwr dwyieithog yn 

benodol: 

Language of instruction is a critical topic for the bilingual teacher and ought to 
be part of the mentor/mentee dialogue. What language do I teach in and 
when? What students do I teach in what language? For teachers to discover 
how to make these decisions within their own circumstances and classrooms, 
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they need pedagogical theory and clear language policies. (Torres-Guzman & 
Goodwin 1995: 5) 

Maent yn cadarnhau'r hyn a dafodwyd eisoes (Pennod 3): 

.. . bilingual education should be viewed as an educational programme that 
takes langauge differences into account (t. 5) 

Mewn rhai gwledydd golyga'r term 'addysg ddwyieithog' addysg lie mae'r iaith yn cael ei 

dysgu fel pwnc. Yn yr astudiaeth hon golyga ddefnydd o ddwy iaith fel cyfrwng ac mae 

angen ystyriaethau a goblygiadau gwahanol iawn i hynny. (Pennod 3) Nodwyd eisoes 

nad oedd hi'n fwriad i ddarparu cyrsiau iaith yn ystod yr astudiaeth a'r hyfforddiant hwn. 

Er hynny mae angen sicrhau sgiliau iaith effeithiol yn y ddwy iaith er mwyn sicrhau 

ansawdd yr addysg. Mae angen hefyd sicrhau defnydd o'r iaith Gymraeg fel cyfrwng 

naturiol a bydd angen i unrhyw hyfforddiant i fentoriaid i ymateb i'r amcanion hynny, er 

bod y deunyddiau darllen mewn iaith arall. Yn yr un modd ag unrhyw faes addysg 61-

orfodol mae prinder ffynonellau cyfrwng Cymraeg yn yr holl feysydd a drafodir drwy'r 

astudiaeth hon. Er hynny os mai ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yw'r amcan rhaid 

tystiolaethu bod modd gwneud hynny hyd yn oed os yw'r adnoddau'n brin . Mae modd 

trafod unrhyw bwnc yn llwyddiannus ac yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn oed 

os yw iaith gefndirol y maes yn iaith wahanol i'r Gymraeg, ac mae rhaid gwneud hynny 

yn fwriadus. 

Gwyddom fod mentora yn allweddol ar gyfer datblygiad proffesiynol cychwynnol yn 

y gweithle ac fel y noda DfEE (2000) gall y mentor a'r mentai ddatblygu o fewn y 

fframwaith. 

Mentoring is a key professional development activity ... relationship offers the 
mentor as much opportunity to develop as the person being mentored . ... One 
view of mentoring sees it as a framework of positive support by skilled and 
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experienced parishioners to other practitioners who need to acquire complex 
new skills. (DfEE 2000) 

Ond beth am yr addysgwr profiadol sydd angen cefnogaeth i ddatblygu, i fabwysiadu 

dulliau newydd neu i ddyfnhau ymarfer? 

Nodir bod angen i'r mentor ddeall ystod o ffactorau a all ddylanwadu ar 

ddealltwriaeth y mentai o gyfleoedd datblygu. Mae ffactorau eraill, megis cymhelliant, yn 

bwysig wrth sicrhau llwyddiant y cyfleon. Dyfynnir Maslow (1968, Atodiad 4) yn aml ond 

ni ellir gorbwysleisio haen isaf yr hierarchaeth anghenion dysgu - y cyflwr o ddiogelwch 

o fewn y bartneriaeth hon. Mae'r berthynas a'r dewis o fentor yn holl bwysig. 

A successful . . . mentor needs to understand the range of factors that 
influence a learner's perception of learning opportunities as well as the 
factors which influence the effective implementation of these opportunities. 
Motivation factors are also critical. (Parsloe & Wray 2000: 33) 

Mae Torres-Guzman & Goodwin (1995) yn cynnig ychwanegiad i fentoriaid addysgwyr 

dwyieithog: 

The issue of mentoring for bilingual teachers takes on additional meaning if 
equity is to be our future. As advocates for language minority students, 
bilingual teachers can be instrumental in ensuring that this ... population not 
only contributes to society but exerts an impact on how society defines itself 
now and in the future. (1995: 7) 

Mae Parsloe & Wray (2000) yn nodi y gellir cael gwahanol fentor ar gyfer gwahanol 

anghenion. Er mwyn hygrededd a sicrwydd ansawdd mae angen i'r mentor fod yn 

hyddysg yn y maes ac yn ymwybodol o theor"i"au a modelau mentora hefyd. 

6.5.3 Sgiliau'r Mentor 

Cyn edrych ar rai modelau o fentora mae angen edrych ar y sgiliau - rhywbeth a 

gymerir yn ganiataol wrth greu'r bartneriaeth. Mae'n bwysig cofio mai anghenion y 

mentai yw'r flaenoriaeth ac nid yr hyn mae'r mentor yn feddwl sydd ei angen arno/i. Ni 
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lwyddir i ddatblygu os dilynir un o fodelau Gilchman (1991) lie mae'r mentor yn rhoi 

cyfarwyddyd ac yn cymryd yr holl reolaeth a'r penderfyniadau. 

Yn 61 Devlin (1995) un o'r prif anghenion yw dealltwriaeth o athroniaeth mentora -

y cefnogi , adnabod yr anghenion, y cynllunio, y cyfarfodydd - ac mae'n rhaid rhoi 'r 

amser i wneud hynny er mwyn sicrhau ansawdd y gefnogaeth a'r amser i ddatblygu. 

Mae angen profiad o addysgu a dealltwriaeth o ddysgu oedolion wrth fentora yma gan 

mai oedolion yn y cyswllt hwn sy'n datblygu drwy'r cynllun mentora. 

Gellir ychwanegu at nodweddion allweddol Devlin (1995) ddiddordeb sylfaenol 

mewn datblygiad proffesiynol a bod gan bawb y gallu a'r hawl i gael pob cyfle, bod 

angen cydbwysedd, bod yn wrandawydd da gan beidio gwthio syniadaeth na 

dylanwadau yn ormodol. Mae angen gwrthrychedd a thegwch i sicrhau hynny. Yn yr un 

modd gall dylanwad negyddol oresgyn y cyfartaledd hwnnw. Cytuna Law & Glover 

(2000) bod angen personoliaeth addas, hyblyg, ddeallus a chydymdeimladol ar fentor, 

ac yn 61 Rowley (1999) mae'r mentor wedi ymrwymo yn llwyr i'w r6I , yn alluog i ddarparu 

cefnogaeth addysgol, yn effeithiol mewn cyd-destunau rhyngbersonol , yn fodel o 

addysgwr sy'n parhau i ddysgu ac yn obeithiol ac optimistaidd . 

Disgwylir i fentor feddu ar ystod eang o sgiliau gwrando a chynghori , cymell, 

ysgogi , cefnogi, ymgynghori , gosod targedau, adfyfyrio, rhannu, datrys problemau, 

datblygu dulliau ac arddangos arfer dda yn ogystal a meddu ar wybodaeth a phrofiad 

eang o addysg ddwyieithog yn y cyswllt arbennig hwn. 

6.5.4 Dulliau a Modelau Mentora 

Adnabuwyd a chyflwynwyd dulliau a modelau mentora i'r hyfforddai gan egluro y gall 

gwahanol batrymau o fentora gael eu defnyddio yn 61 yr angen. Ceisiwyd sicrhau profiad 
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cadarnhaol i ddwy ochr y bartneriaeth drwy wneud hynny gan gofio drwy'r adeg bod y 

dysgwyr yn addysgwyr profiadol os yn fentoriaid ffurfiol newydd a dibrofiad. 

Cyfeiriwyd eisoes y defnyddir mentor ar gychwyn proses, fel arfer ar gychwyn gyrfa 

fel athro mewn addysg. Gellir defnyddio'r un broses i gefnogi addysgwr profiadol i 

ddatblygu ac ehangu. Gyda'r pwyslais cynyddol ar ddatblygiad proffesiynol parhaus pam 

na ellir defnyddio hyfforddiant i gynorthwyo addysgwyr i ddatblygu dwyieithrwydd. Os 

amcanir i ddatblygu addysg ddwyieithog yna mae'n annheg cymryd yn ganiataol bod 

rhywun yn brofiadol fel addysgwr, yn hyddysg mewn maes pwnc, ac yn hyddysg yn y 

Gymraeg a methodolegau addysgu cyfrwng Cymraeg ac y gall, yn ogystal, fentora eraill 

heb unrhyw ddatblygiad proffesiynol personol. I sicrhau'r gefnogaeth honno y 

cynlluniwyd yr hyfforddiant ar gyfer mentoriaid . 

Gellir defnyddio nifer o ddulliau posib gan gynnwys mentora'r mentor yn bersonol, 

mentora unigolion, mentora grwpiau, a mentora o bell drwy'r e-bost a'r llwyfan e-ddysgu. 

Rhoddwyd pwyslais ar ddewis dull gan nodi mai 'r dull unigol fel arfer yw'r un mwyaf 

effeithiol gan ei fod yn ymateb i anghenion penodol. Cymorth i ddatblygu yw'r mentor ac 

nid oes lie yn y berthynas i unrhyw arlliw o asesu. Mae i'r berthynas nodwedd o 

ymddiriedaeth na sy'n hanfod mewn perthynas reolaethol neu sefyllfa lie asesir 

perfformiad. Byddai angen i'r mentoriaid , wedi eu hyfforddi, ymateb i ideoleg mentora, i 

gymryd amser os yw'r datblygiad a'r gefnogaeth i lwyddo, i rannu a rhaeadru 

gwybodaeth ac i gofio eu bod yn mentora mentoriaid y dyfodol. 

Wrth ddewis model i'w defnyddio ceisir ymateb yn effeithiol i'r angen. Ai model 

ffurfiol neu anffurfiol sydd fwyaf addas? A yw'r sefyllfa fentora yn naturiol neu wedi ei 
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chreu? A fydd y berthynas dros dro, am gyfnod hir, cyfnod byr neu am gyfnod pendant? 

A ddylid darparu dilyniant a phwy sy'n mesur llwyddiant? 

Y brif her o adnabod mentor addas yn y maes yw prinder addysgwyr dwyieithog i 

ymgymryd a'r gwaith . Rhagwelwyd felly na fyddai modd rhoi dewis o fentor yn aml, os o 

gwbl. Mae'n bosib y byddai'n anodd cael mentor o 'r un maes pwnc ond cytunwyd gan 

mai'r un yw'r damcaniaethau y gellid defnyddio addysgwr profiadol o feysydd eraill fel 

mentor, hynny yw gyda chytundeb y mentai. 

Er y prinder a'r diffyg dewis o fentor mae'n rhaid gochel rhag gorfodaeth gan ofyn a 

all gorfodaeth lesteirio'r datblygiad yn hytrach na'i gefnogi? 

6.5.4i Model Cyfarwyddyd 

Gilchman (1991) gyflwynodd y model o fentora lie mae'r mentai yn derbyn ac yn dilyn 

cyfarwyddyd y mentor. 

6.5.4ii Model Cydweithio 

Gilchman (1991) eto gyflwynodd y model lie mae'r mentor a 'r mentai yn datblygu 

strategaethau ac yn cydweithio i ddatblygu. 

6.5.4iii Model Heb Gyfarwyddyd 

Yn y model hwn, Gilchman (1991) y mentai wyr orau mewn unrhyw sefyllfa. 

Mae tri ymddygiad Gilchman yn cwmpasu 'r ystod o reolaeth lwyr y mentor i fodel 

lie mae'r mentai yn gwybod orau , sy'n perthnasu i Ausubel (1967) wrth drafod dysgu, i 

sicrhau gwybodaeth o'r hyn mae'r dysgwr yn gwybod yn barod a'i addysgu wedyn. 

Rhaid cofio bod y mentai yn y cyswllt hwn yn berson cymwys mewn amryw feysydd er 

bod angen iddo gael ei fentora am resymau arbennig. Rhaid ystyried a defnyddio hynny 

wrth gynllunio. 

216 



6.5.4ivModel Prentisiaeth 

Maynard & Furlong (1994) a awgrymodd y model hwn lie mae'r mentai yn gweithio ar 

bwys y mentor profiadol ac yn arsylwi a chydweithio. Mae'r model hwn yn rhagdybio 

mae'r ffordd orau i ddysgu yw drwy ddynwared rhywun arall. Yn sicr mae gwerth i'r dull 

hwn gan y gellir dysgu llawer trwy arsylwi a dynwared ond mae angen dadansoddi a 

gwerthuso hefyd. Nici yw'r model hwn yn annog trafodaeth nae arbrofi ar ran y mentai. 

Mae awgrym hefyd mai ond un dull o weithredu sy'n effeithiol a bod angen dynwared y 

dull hwnnw. 

6.5.4v Model Hyfedredd 

Mae'r model hwn yn seiliedig ar gaffael hyfedredd penodol gyda'r mentor yn arsylwi. 

(Maynard & Furlong 1994) Rhagdybir bod y dysgu yn anelu at gaffael meini prawf 

penodol a bod y mentor yn hyfforddi'r mentai i'w cyrraedd. Defnyddir adborth i gefnogi 

ac i annog hyder a datblygiad. Prif fantais y model hwn yw'r ffaith bod y meini prawf yn 

glir a chyraeddadwy. 

6 .5.4vi Model Adfyfyriol 

Mae'r model hwn yn seiliedig ar adfyfyrio ar brofiad a hunanwerthuso. Nici oes meini 

prawf i'w caffael ac mae'r mentor yn arsylwi ar yr ymarfer yn cwestiynu ac yn annog 

adfyfyrio er mwyn ddatblygu. Yn y model hwn cysylltir dau gysyniad pwerus mewn 

addysg, sef mentora ac adfyfyrio. Mae'r model hwn yn cynnwys gwerthoedd ac 

agweddau na chyfeirir atynt yn nau fodel blaenorol Maynard & Furlong (1994), y 

modelau prentisiaid a hyfedredd. I lwyddo gyda'r model hwn mae'n rhaid ymrwymo i 

hunanwerthusiad a OPP gan wrando, trafod ac ystyried posibiliadau gyda mentor 

profiadol. 
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Mae'r model adfyfyriol yn dilyn yr hyn a gyflwynodd Gibbs (1988) a damcaniaethau 

cyffredinol Schon (1983) a Moon (1999) er enghraifft am adfyfyrio, dysgu a datblygu 

drwy adfyfyrio sydd hefyd yn berthnasol i gylch dysgu Kolb (1984) . 

6.5.5 Casgliad 

Gall mentora ddigwydd yn naturiol fel y gwyddom gyda chydweithwyr cefnogol o'r un 

anian; ceir mentora sefyllfaol i bwrpas pendant; mentora arolygol pan mae arolygydd yn 

naturiol yn mentora ei dim, ond pan mae rheolwr yn fentor hefyd gall y berthynas honno 

fod yn anghyffyrddus a diffygiol. 

Cynllunnir mentora ffurfiol , strwythurol i dargedu anghenion strategaethol a 

sefydliadol. Yn anffodus nid yw'r mentora ffurfiol yma bob amser yn ystyried naill ai 

sgiliau'r mentor, y broses o fentora na'r berthynas rhwng pobl. Gall hynny negyddu'r 

bwriad a'r profiad yn enwedig pan mai un o egwyddorion mentora yw codi hunan-barch. 

Mae gwybodaeth o ddamcaniaethau dysg yn bwysig. (Pennod 2) 

... the coach or mentor needs to appreciate at least the basics of how we now 
understand the way that people learn . . . start by examining their own 
approaches .... building self-confidence, self awareness and self esteem are 
a critical part of the .. . mentor's role. (Parsloe & Wray 2000: 22, 37) 

Felly mae angen perthynas gefnogol a pharch at ei gilydd er mwyn cydweithio'n 

effeithiol. Mae partneriaeth gytbwys yn hytrach na derbyniad goddefol yn elfen 

gadarnhaol. Nid datrys problemau yw pwrpas mentora ond elfen naturiol o ddatblygiad 

staff. Er mwyn llwyddo i gymell a sbarduno mae'n holl bwysig bod pawb yn deall bod 

mentora yn ddysgu gweithredol a rennir, gyda'r ddau bartner yn datblygu yn bersonol a 

phroffesiynol o ganlyniad i'r broses. 

Er mwyn i'r mentai dderbyn budd o'r gefnogaeth bersonol mae angen sicrhau cyfle 

i dderbyn syniadau newydd oddi wrth y mentor er mwyn datblygu strategaethau dysgu 
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ehangach. Drwy gefnogaeth mentor gallant ymarfer syniadau newydd mewn 

amgylchedd diogel a all ysgogi datblygiad a newid. Mae herio strwythurol yn medru 

cynyddu amcanion a pherfformiad cefnogol yn cynyddu hyder. Gall adborth a 

thrafodaeth ennyn ar hyblygrwydd cynyddol. Mae i'r mentor hefyd fuddiannau a thrwy 

gyd-drafod gall syniadau newydd ddatblygu. Mae'r cyfle i fentora yn sicrhau cyfle i fyfyrio 

ar ymarfer personol y mentor yn ogystal a'r mentai. Mae'r broses o fentora yn mynnu 

bod y mentor yn egluro'i hun drwy gyfiawnhau rhesymau am ddulliau gweithredu a gall 

hynny arwain at newid a gwella ymarfer yn y dosbarth. Cytunir gyda Craft (1996) pan 

ddywed bod nifer o ffactorau yn effeithio ar anghenion yr unigolyn ac yn cynnwys 

adnabyddiaeth effeithiol o'r anghenion yn berthnasol i'r datblygiadau a'r ymarfer yn 

ogystal a bod yn sensitif i anghenion, profiadau a dulliau dysgu unigolion. 

Er mwyn dewis y model mwyaf addas mae angen dadansoddi'n feirniadol y 

cysyniad o fentora, adnabod yr egwyddorion a'u mabwysiadu er mwyn datblygu o fewn 

addysg. Mae'n rhaid i fentor llwyddiannus ddeall y gwaith a'r broses, i adnabod a 

gwerthuso sgiliau proffesiynol , i adnabod amcanion y mentai ac i ddatblygu cynllun 

gweithredu. Rhaid hefyd adfyfyrio a gwerthfawrogi cryfderau , gwendidau a phrofiadau'r 

mentai a sicrhau cefnogaeth gadarnhaol drwy gyfathrebu clir, arsylwi a gwrando 

gweithredol. Cydnabyddir bod mentora yn cael ei gydnabod fel arf manteisiol i ddatblygu 

gweithlu ac felly mae'n rhaid i'r rhai sy'n ymgymryd a'r gwaith sicrhau'r ansawdd gorau. 

6.6 Rheoli 'r Sefydliad Dwyieithog 

Os gwireddir y rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 6I

orfodol drwy OPP yna bydd angen i reolwyr sefydliadau ymateb i'r datblygiadau yn eu 

cynlluniau a'u strategaethau. Ymatebir i Ddeddf yr laith Gymraeg 1993 drwy Gynllun 
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laith y sefydliad ond os gwneir defnydd o'r Gymraeg yn helaeth i addysgu a chyflawni 

yna bydd angen strategaethau mwy pendant, cyllid ac adnoddau dynol digonol er mwyn 

datblygu ymhellach. 

Tybir y bydd y rheolwyr, ar bob lefel, yn ymgymryd a'r hyfforddiant a drafodwyd 

eisoes yn y bennod hon. Yn ychwanegol bydd angen iddynt ymateb i ddamcaniaethau 

rheolaeth a'u cymhathu i'r sefydliad dwyieithog a'r diwylliant dwyieithog corfforaethol. 

Mewn ymateb i'r anghenion hynny y crewyd yr hyfforddiant. (Atodiad 23) Gall y 

damcaniaethau gynnwys rheolaeth o wahaniaethau drwy greu fframweithiau i reoli 

newid er mwyn ymateb i gyd-destunau a diwylliannau gwahanol. Gan fod sefydliadau 

addysgol yn wynebu newidiadau cyson mae'n hanfodol bod rheolaeth yn gyson, yn 

strategol, ac yn gefnogol i'r adnoddau pwysicaf sef yr adnoddau dynol. 0 fewn y cyd

destunau oil mae angen ystyriaethau ieithyddol 

Cynhwysir dwyieithrwydd yn Fframwaith Arolygu Cyffredinol Addysg a Hyfforddiant 

yng Nghymru (Estyn 2000) ym mhob cwestiwn allweddol (CA). Mae cwestiynau 5, 6, a 7 

yn ymwneud ag arweinyddiaeth a rheolaeth yn benodol. Eu cynnwys yw 'Pa mor 

effeithiol yw arweinyddiaeth a'r rheolaeth strategol?' (CA5) ; 'Pa mor dda y mae 

arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a safonau?' (CA6) a 'Pa mor 

effeithlon y mae'r arweinwyr a'r rheolwyr yn defnyddio adnoddau?' (CA 7) Dylai unrhyw 

hyfforddiant ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr sicrhau cynhwysiant addysg Gymraeg/ 

dwyieithog yn ogystal a hyfforddiant damcaniaethol rheolaeth os bwriedir prif ffrydio'r 

Gymraeg a chyrraedd targedau LICC (2003). 

Os mai pwrpas rheolaeth yw sicrhau cyflawniad amcanion a thargedau'r sefydliad 

a hynny yn gost effeithiol, er mwyn llwyddo mae'n angenrheidiol gofalu ar 61 iechyd a 
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lies y gweithlu gan sicrhau adnoddau digonol. Gyda phob newid o fewn systemau a 

sefydliadau addysgol ceir newidiadau mewn cyfrifoldebau ac mae hynny yn golygu 

newidiadau i anghenion rheoli a rheolaeth. Mae sefydliadau addysgol yn sefydliadau 

cymhleth ac mae'r gweithlu yn gyfrifol nid yn unig am gyflawni anghenion cwricwlaidd 

ond hefyd sicrhau arweinyddiaeth a rheolaeth. Gall unrhyw newid olygu'r angen i 

adnabod y newidiadau hynny ac i gynllunio'n fwriadus i'w diwallu. Mae'r angen i reoli 

adnoddau, gan gynnwys adnoddau dynol, yn bwysig. Mewn sefyllfa o newid mae 

cymhelliant, anogaeth ac ymddiriedaeth yn faterion i'w trafod. Mae cyfathrebu clir a 

chyson yn angenrheidiol, ac o fewn addysg yng Nghymru mae angen i'r cyfathrebu 

hwnnw fod trwy gyfrwng dwy iaith. 

Dylai arweinydd feddu ar weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol, i gynllunio ar gyfer y 

weledigaeth honno drwy ddatblygu a chyflawni cynlluniau gweithredu ac ymateb i 

anghenion swyddogaethau a chyfrifoldebau'r sefydliad. Gall y broses gynllunio ymateb i 

anghenion tymor hir neu fyr ond mae angen iddi fod yn seiliedig ar arfer dda ac ymchwil 

yn y maes. Er mwyn cyflawni unrhyw amcanion, polis"fau a strategaethau sefydliadol 

mae'n rhaid wrth gefnogaeth y gweithlu drwy gynhwysiant mewn unrhyw ddatblygiadau. 

Mae angen gosod esiampl a safonau, er mwyn archwilio'r gwahanol bosibiliadau, i 

gefnogi cydweithio a hynny o fewn amgylchedd cadarnhaol. 0 fewn addysg mae 

ffactorau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn effeithio ar addysg ac mae'r broses mewn 

sefyllfa barhaus o newid. 

Derbynnir bod cyflawniadau llwyddiannus, adnabyddiaeth o arfer dda a llwyddiant 

yn y gwaith , y gwaith a wneir, cyfrifoldebau a thwf yn ffactorau holl bwysig mewn 

anogaeth a chymhelliant. (Hertzberg 1966) Noda McClelland (1961) yr angen am rym 
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trwy gystadlu a dylanwadu, am gyflawniad trwy dderbyn cyfrifoldeb personal ac adborth, 

ac am gymhathiad drwy dderbyniad a chydweithrediad o fewn y gweithle. Rhoddodd 

Goleman (1995a) bwyslais ar berthynas a theimladau sydd yn bwysig mewn rheolaeth a 

hyfforddiant adnoddau dynol. Mae pobl yn hanfodol, ac os yw sefydliad i lwyddo i 

sicrhau'r llwyddiant hwnnw mae angen i'r rheolwyr ystyried anghenion y bobl yn y 

sefydliad gan ganolbwyntio ar ymddygiad , cymhelliant, boddhad, arweinyddiaeth a 

chyfathrebu gan ymateb i'r damcaniaethau dyneiddiol. (Pennod 2) 

Disgwylir i reolwyr gynllunio, staffio, i drefnu, i arwain ac i reoli ac mae cyfathrebu 

yn rhan annatod o'r cyfrifoldebau hyn i gyd. 0 fewn Cymru mae angen i'r deallusrwydd o 

ddull rheoli ac arwain gynnwys ymwybyddiaeth , gwybodaeth a phrofiad o 

ddwyieithrwydd. (Penodau 1-6) Mae angen medru asesu sgiliau cyfathrebu ac 

ymddygiad rhyngbersonol gydag ystyriaeth o ddwy iaith ac mae angen defnyddio dulliau 

effeithiol i ddatrys problemau a rheoli gwrthdaro lie mae dwy iaith yn cael eu defnyddio. 

Ar gyfer hynny oll mae angen hyfforddiant ar reolwyr yn ogystal a gweithwyr eraill 

sefydliadau addysg, er na fu hyfforddiant rheolwyr yn rhan o'r ymchwil presennol. 

6.7 Clo 

Gellid rhestru nifer o resymau pam y dylid ymgymryd a OPP. Rhestrir rhai a gyflwynir 

gan Craft (1996) : 

To improve the job performance skills of the whole staff or groups of staff. 
To improve the performance skills of an individual teacher. 

To extend the professional knowledge and understanding of an individual 
teacher. 

To develop an enhanced view of the job. 
To enable teachers to anticipate and prepare for change. (Craft 1996: 6) 
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Gellir dadlau bod y rhain yn berthnasol i'r cynllun datblygu a gyflwynwyd yn y bennod 

hon. Yr hyn sydd yn flaenoriaeth yw sicrhau bod y sefydliad addysgol yn cefnogi'r 

gweithwyr drwy raglen hyfforddi i gyflawni'n effeithiol amcanion y sefydliad a hynny drwy 

gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog. Gyda'r newidiadau cynyddol ym maes addysg 

61-orfodol gall amcanion y sefydliad newid ac o ganlyniad mae'n rhaid sicrhau bod y 

newid hwnnw yn cael ei reoli a'i gefnogi. Ar gyfer hynny mae'n orfodol sicrhau OPP 

perthnasol i'r gweithlu, ac mewn gwlad sy'n amcanu i sicrhau dwyieithrwydd cyflawn 

mae'n rhaid i'r datblygiad hwnnw ymateb i'r her ieithyddol. 

Mae addysg y gorffennol wedi effeithio ar ein presennol (Penodau 1, 4) ac yn yr un 

modd tybir y bydd yr hyn sy'n digwydd heddiw yn cael ei adlewyrchu yn yr hyn a 

gynllunnir ar gyfer yr yfory sydd i ddod. Gyda Oeddf yr laith Gymraeg 1993 yn ei gwneud 

yn orfodol i bob sefydliad cyhoeddus yng Nghymru i fabwysiadu Cynllun laith Gymraeg 

mae cyfle gwirioneddol i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg a gwneud hynny 

yn effeithiol a chynyddol. 

I ymateb i'r her y crewyd y cynllun datblygu a drafodwyd ond os yw'r cynllun i 

lwyddo'n effeithiol yna mae'n rhaid gwerthuso'r cyflawniadau. Bwriedir gwneud hynny yn 

y bennod nesaf drwy amrywiol fethodolegau cydnabyddedig a drafodwyd eisoes. 

(Pennod 4) 
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PENNOD 7 

CANFYDDIADAU'R YMCHWIL 

7.0 Rhagarweiniad 

Yn y bennod flaenorol (Pennod 6) trafodwyd y bwriad i drefnu rhaglen hyfforddiant ar 

gyfer gweithlu un Coleg AB. Cyflwynwyd y math o sesiynau y bwriadwyd eu darparu o 

fewn y sefydliad er mwyn ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn y cyrsiau a gyflwynir. Gan 

fod gan y sefydliad Gynllun laith, a hwnnw yn un uchelgeisiol, casglwyd bod rhannu 

gwybodaeth, drwy sesiynau wyneb yn wyneb, am gynnwys y cynllun hwnnw yn bwysig. 

(Penodau 6.1 , 7.1 , Atodiad 16) Datblygodd y sesiwn 'Ymwybyddiaeth laith' (Penodau 

6.2, 7.2, Atodiad 17) yn naturiol o'r cyflwyniad ffeithiol hwnnw gan roi 'r cyfle i'r darparydd 

ymateb i ofidiau, rhagdybiaethau a phrinder gwybodaeth y cyfranogwyr parthed iaith . 

Gydag ymateb cadarnhaol i'r sesiynau hynny cynlluniwyd sesiwn 'Hyrwyddo 

Dwyieithrwydd' (Penodau 6.3, 7.3, Atodiad 19) er mwyn cefnogi'r addysgwyr i gynllunio 

ar gyfer dwy iaith o fewn y sefydliad ac i fedru cefnogi a chynghori 'r dysgwyr mewn dull 

addas a chyda gwybodaeth ddiduedd a chywir. Nid oedd hi'n ofynnol i'r addysgwyr 

fedru 'r Gymraeg er mwyn ymgymryd a'r hyfforddiant ac nid oedd angen iddynt ymateb 

iddo drwy weithredu yn y maes trwy gyfrwng y · Gymraeg. Er hynny dim ond yr 

addysgwyr dwyieithog all hyrwyddo yn ymarferol gan mai hyrwyddo damcaniaethol a 

geir gan yr addysgwyr uniaith. Yr angen nesaf a adnabuwyd oedd yr angen i 

ddefnyddio'r iaith yn yr ystafell ddosbarth lie mae'r dysgwyr yn grwpiau dwyieithog 

gydag unigolion uniaith yn eu plith. (Penodau 6.4 7.4, Atodiad 21) Yn ogystal a chynnal 

yr hyfforddiant roedd y darparydd yn gweithredu fel mentor i'r addysgwyr. Canfuwyd bod 

y syniad o fentora, o'i weithredu'n ffurfiol , yn gynhwysol ac yn effeithiol, yn rhywbeth y 
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dylid ei weithredu yn amlach gyda chydweithwyr. Ar gyfer hynny y lluniwyd y cwrs 

'Mentora'r Addysgwr Dwyieithog' a ganolbwyntiai nid yn unig ar ehangu gwybodaeth o 

faes addysg ac addysgu dwyieithog a'r Gymraeg o fewn meysydd penodol ond hefyd 

ddamcaniaethau a modelau mentora. (Penodau 6.5, 7.5, Atodiad 22) Yr angen nesaf a 

ragwelwyd oedd yr angen i reoli dwyieithrwydd o fewn addysg, boed hynny ar lefel 

sefydliadol neu ar lefel adrannau o fewn y sefydliadau. l'r perwyl hwnnw y cynlluniwyd y 

cwrs 'Rheoli'r Sefydliad Dwyieithog' er na chyflwynwyd y cwrs o fewn yr astudiaeth hon. 

(Penodau 6.6, 7.6, Atodiad 23) Gyda'r ystod o ddarpariaeth dylid llwyddo i ehangu'r 

defnydd o'r Gymraeg mewn addysg gan sicrhau cynhwysiant yr addysgwyr a phrif 

ffrydio a normaleiddio'r Gymraeg. 

Yn y bennod hon gwerthusir y ddarpariaeth drwy adfyfyriad personal, ac felly 

goddrychol, y darparydd. I gefnogi 'r canfyddiadau cynhwysir yr ymatebion a gafwyd oddi 

wrth y cyfranogwyr ac a nodwyd yn ystod y sesiynau; gweithgareddau ymarferol a 

ymgymerodd y cyfranogwyr yn ystod ac wedi'r hyfforddiant, eu canfyddiadau hwy yn y 

gweithle a gwybodaeth a gasglwyd drwy holiaduron a gwblhawyd ar wahanol adegau. 

Dadansoddir yr wybodaeth i fesur llwyddiant y rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd 

o'r Gymraeg drwy gynllunio a darparu hyfforddiant pwrpasol, cefnogol a chadarnhaol i 

addysgwyr. Gobeithir mesur, drwy'r gwerthuso, werth yr hyfforddiant ac a yw'n 

ddichonadwy ei rannu gyda sectorau addysgol a/neu sectorau eraill cyhoeddus. 

7.1 Cyflwyniad i'r Cynllun laith 

7.1 .0 Rhagarweiniad 

Cynlluniwyd sesiynau a'u cyflwyno ar y gwahanol safleoedd gan fod y Coleg AB yn 

goleg aml-gampws. Darparwyd lluniaeth ysgafn. Roedd hynny yn ymateb i anghenion 
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unigolion ac yn sicrhau haen isaf anghenion Maslow. (1968) (Penned 2, Atodiad 4) 

Teimlwyd ei bod yn bwysig sicrhau bod yr addysgwyr yn gyffyrddus drwy gynnig 

darpariaeth yn eu lleoliad gwaith arferol gan osgoi eu rhoi dan unrhyw fygythiad tybiedig 

drwy gyflwyno mewn sefyllfa rhy ffurfiol na safle anghyfarwydd. Er hynny roedd yn rhaid 

wrth ffurfioldeb gan fod y maes yn rhan statudol o'u cyfrifoldebau proffesiynol. Roedd 

sicrhau proffesiynoldeb yn bwysig er mwyn sicrhau parch i'r iaith. 

Gwahoddwyd pob aelod o'r gweithlu i raglen o sesiynau, ond canolbwyntir yma ar 

yr addysgwyr yn unig. Ni wnaed y sesiwn yn orfodol a threfnwyd rhaglen ar wahanol 

ddyddiau ac amserau o'r wythnos, gyda'r gobaith y byddai modd i'r addysgwyr fynychu 

sesiwn gyfleus. Sicrhawyd dewis iaith gyda rhai sesiynau cyfrwng Cymraeg, rhai drwy 

gyfrwng y Saesneg ac eraill yn ddwyieithog gan arddangos arfer dda ym maes 

dwyieithrwydd. Mynychodd cyfanswm o 105 addysgwr gyfres o ddeg sesiwn, dwy yr un 

ar bob safle. Roedd croesdoriad o fewn pob grwp o ran maes pwnc, iaith, cyfrifoldebau 

rheoli a lleoliad gwaith. Ni chasglwyd ystadegau parthed cefndir ieithyddol y cyfranogwyr 

rhag iddynt deimlo bod i'r gwahaniaethau ieithyddol bwysigrwydd na fwriadwyd. 

Sicrhawyd grwpiau hyfyw o unigolion petrusgar. Ni fu rhaid dileu'r un sesiwn oherwydd 

diffyg diddordeb, ac roedd aelodaeth y sesiynau yn amrywio o 8 i 20. Yn ogystal a 

sicrhau bod gan yr addysgwyr wybodaeth o gynnwys Cynllun laith y sefydliad , yn 

enwedig y rhannau perthnasol iddynt hwy, y neges bwysig i'w rhannu yn y sesiwn hon 

oedd bod y cynllun yn gynllun sefydliadol, yn ddogfen statudol, ac y dylai pawb ei 

weithredu, trwy gyfrwng pa bynnag iaith . 
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7.1.1 Gwybodaeth o'r Cynllun laith 

Canfuwyd o'r cychwyn cyntaf mai ychydig iawn oedd wedi darllen y cynllun (0% - 10%). 

Nid oedd hynny'n rhwystr gan y cynlluniwyd y cyflwyniad o'r rhagdybiaeth honno. O'u 

cwestiynu canfuwyd nad oeddent wedi darllen unrhyw bolisYau sefydliadol megis 

polisYau iechyd a diogelwch a chyfle cyfartal, felly nid ymatebwyd i'r ddogfen statudol 

hon yn wahanol i ddogfennau statudol era ill. · Ni fwriadwyd beirniadu'r hyn a 

ddigwyddodd yn y gorffennol ac ni wnaed hynny. Os amcenir i lwyddo mewn maes sydd 

yn amlwg yn peri ofn a gofid yna mae'n rhaid bod yn adeiladol; dyna elfen bwysig mewn 

damcaniaethau addysgol dyneiddiol. (Pennod 2.3) 0 gwestiynu ymhellach gwelwyd bod 

llawer yn ymwybodol bod y sefydliad yn rhoi pwyslais cynyddol ar y Gymraeg ond heb 

ddeall y rhesymau am hynny. Roeddent yn ymwybodol bod strategaeth yn yr un modd a 

strategaethau eraill sefydliadol. Roedd un gwahaniaeth sylfaenol. Er nad oeddent yn 

hollol gyfarwydd gyda'r polisi iechyd a diogelwch, er enghraifft, roeddent yn ymwybodol 

bod ganddynt gyfrifoldebau i sicrhau bod y dysgwyr yn ddiogel. Gyda'r Cynllun laith y 

rhagdybiaeth oedd ei fod yn rhywbeth ieithyddol, a'r rhai a fedrai'r Gymraeg yn unig a 

allai ei weithredu, nad oedd ganddynt gyfrifoldeb personal a/neu mai cyfrifoldeb rhywun 

arall oedd y targedau a osodwyd. O'r diffyg gwybodaeth canfuwyd nad oedd unrhyw un 

yn gweithredu'r cynllun hyd eithaf eu gallu, er bod nifer o'r addysgwyr dwyieithog yn 

gwneud llawer o'r gwaith ac yn defnyddio'r iaith , yn ffurfiol ac yn anffurfiol, yn yr ystafell 

ddosbarth. (Pennod 7.3, 7.4) 

Camddealltwriaeth sylfaenol ym mhob sesiwn oedd y byddai anogaeth os nad 

gorfodaeth i ddysgu'r Gymraeg er mwyn sicrhau parhad eu swyddi. Yr oedd y ffaith bod 

o leiaf 3 pherson ymhob sesiwn wedi ceisio dysgu Cymraeg yn y gorffennol, ond wedi 
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methu am amryw resymau, yn ganfyddiad diddorol iawn a thrafodir hyn ymhellach 

ymlaen. (Pennod 7.2) 0 fyfyrio ar yr ymatebion teimlwyd y byddai mwy o barodrwydd i 

ddysgu'r iaith os na'i gorfodir. Nid oedd bwriad i orfodaeth o'r fath , a chesglir nad oes 

modd gorfodi naill ai addysgwyr na dysgwyr ar y lefel yma i ddysgu os nad oes ganddynt 

yr awydd i wneud. Gellid ond sicrhau'r cyfleoedd gorau ar eu cyfer, (Pennod 2.3) sydd yr 

un mor wir mewn perthynas ag addysg cyfrwng yr iaith. 

Cychwynnwyd y sesiynau yn anffurfiol drwy drafod gwybodaeth flaenorol yr 

addysgwyr o ddwyieithrwydd yn gyffredinol a chynnwys y Cynllun laith yn benodol, yna 

cyflwynwyd y ffeithiau. Mewn sefyllfa sensitif fel hon roedd yn rhaid ymateb i ofidiau, i 

sylwadau a wnaed, i agweddau a amlygwyd, i gelwyddau ac i gamddealltwriaeth rhag 

iddynt oroesi ac ehangu gan negyddu ymhellach brofiadau'r addysgwyr a'u dysgwyr. 

Yn naturiol ddigon diogelwch swyddi oedd y prif ofid, nid yn unig y bygythiad 

tybiedig i'r swyddi presennol ond rhagwelwyd , yn gam neu yn gymwys, y byddai'n rhaid 

wrth y Gymraeg ar gyfer dyrchafiadau. Profwyd hyn ymhob sesiwn gyda 100% o'r 

addysgwyr yn rhagweld bygythiad personal neu i'w cydweithwyr os na fedrent y 

Gymraeg. Roedd eu dadansoddiad o'r sefyllfa, oherwydd eu gofidiau, yn anghytbwys a 

bu'n rhaid treulio amser yn ymateb i'w gofidiau gwirioneddol. Roedd gonestrwydd yn 

hanfodol o'r cychwyn os oedd amcanion y cynllun hyfforddiant a luniwyd i'w cyflawni gan 

roi sail gadarn i ddatblygiad y Gymraeg dros y tymor hir. Cyflwynwyd y ffeithiau , 

ffigurau'r cyfrifiad, niferoedd o fewn y sir ac o fewn Cymru a fedrai 'r Gymraeg, (Penodau 

1, 2, 3, 5, Atodiad 3) safon y sgiliau ieithyddol, anghenion meysydd pwnc, argaeledd 

addysgwyr cyfrwng Cymraeg a phrinder cyffredinol addysgwyr dwyieithog hyderus. Trwy 

brofiadau personol a phroffesiynol tybient eu bod yn medru deal! y sefyllfa ieithyddol gan 
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wybod am brinder addysgwyr dwyieithog a'r ffaith nad oedd dysgwyr yn dewis astudio 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond deil yr angen i ddarparu addysg yn newis iaith y dysgwyr, 

yn 61 addewid y Cynllun laith , a chafwyd trafodaethau niferus am hynny, y rhesymau, 

neu'r esgusodion gan amlaf, pam nad oedd hynny yn bosib. Roeddent i gyd yn 

ymwybodol y gall dysgwyr gael cynnig cyrsiau cyfrwng Cymraeg ac y dylai'r sefydliad 

gynnig gwasanaeth dwyieithog. Ni welent unrhyw reswm pam nad oedd hynny'n 

digwydd yn naturiol a llwyddiannus, er na fedrent egluro sut na chan bwy. Synnwyd hwy 

o sylweddoli nad oedd y Gymraeg mor llewyrchus ag y tybient ei bod. Roedd hi'n 

ddiddorol myfyrio ar y ffaith bod addysgwyr profiadol, proffesiynol, ymroddgar, 

llwyddiannus ac effeithiol mor gefnogol wrth ddatblygu eu dysgwyr ac eto yn llai na 

pharod i ymgymryd ag unrhyw agwedd ar faes nad oeddent hyd yma yn ei ddeall, drwy 

ymateb i'r her a sicrhau gwybodaeth drwy ddatblygiad personol a phroffesiynol. Oro ar 61 

tro roedd y Gymraeg yn gyfrifoldeb rhywun arall , er na lwyddwyd i adnabod pwy oedd y 

'rhywun arall' hwnnw . . 

Nici oedd y diffyg gwybodaeth yn perthyn i un garfan ieithyddol yn fwy na'r llall, ac 

nid oedd medr mewn iaith yn golygu dealltwriaeth o anghenion cynllunio ieithyddol ac 

addysg ddwyieithog. Bu hon yn neges bwysig i'r darparydd wrth fyfyrio ar yr ymatebion . 

Mae'n faes aruthrol bwysig os yw addysg ddwyieithog i ehangu , ac roedd y neges yn 

glir. Er mwyn newid ymarfer mae'n rhaid addysgu a chefnogi'r gweithlu nid yn unig i 

weith io'n effeithiol o fewn y maes ond i'w ddeall ac i ddeall yr egwyddorion , yr ideoleg a'r 

athroniaeth. 
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7.1.2 Targedau'r Cynllun laith 

Mewn trafodaethau cyffredinol ar dargedau'r Cynllun laith roedd yr addysgwyr o fewn 

pob grwp yn ymwybodol bod y sefydliad yn darparu tiwtoriaid personol i ddysgwyr yn 61 

angen ieithyddol y dysgwyr hynny. Nid oeddent yn medru egluro'r broses sut yr 

adnabuwyd iaith y dysgwyr, gan nad oedd y sefydliad ar y pryd yn cynnwys unrhyw 

gyfeiriad at iaith na gallu mewn iaith , ar ffurflenni , er enghraifft ffurflenni cofrestru. 

Gwelwyd bod hynny ,yn ddiffyg yn ystod cyfnod yr hyfforddiant ac mae'r ffurflenni 

cofrestru bellach yn cynnwys cefndir, anghenion a gallu ieithyddol dysgwyr. Er bod 

gwendidau i'r system honno gan fod yr wybodaeth yn ddibynnol ar hunanasesiad 

ieithyddol ac mae hynny yn medru bod yn gamarweiniol. (Penned 7.2) Cyfeiriodd yr 

addysgwyr at gynghori dysgwyr, at adnabod eu medrau ieithyddol ac at argaeledd 

unedau cyfrwng Cymraeg fel digwyddiadau cadarnhaol a gyfrannai at gyrhaeddiad 

targedau 'r Cynllun laith. Yn anffodus nid oedd unrhyw werthusiad o lwyddiant y 

gefnogaeth, y gwasanaeth na'r modd i adnabod addysgwyr unigol oedd yn ymgymryd 

a'r gwaith. Yr ymateb rheolaidd oedd mai'r Cymry Cymraeg oedd yn gwneud er mai 

gwirfoddol i raddau helaeth oedd hynny'n digwydd. (Penned 7.3, 7.4, 7.5) 

Cafwyd cadarnhad bod gohebiaeth sefydliadol yn ddwyieithog a chafwyd 

tystiolaeth o hynny drwy archwiliad cyffredinol o ddogfennaeth. Yr hyn oedd yn fwy 

niwlog oedd iaith yr ohebiaeth unedol neu bersonol a ddefnyddiwyd gan, ac ar gyfer, 

unigolion. Roedd hi'n anodd darbwyllo'r cyfranogwyr y dylid ystyried o ddifrif iaith 

gohebwyr wrth gyfathrebu a hwy'n unigol neu mewn grwpiau bychan. Nid oedd unrhyw 

anhawster gyda chylchlythyru lluosog, roedd pawb yn hapus i drefnu hynny, rhai gyda 

chefnogaeth yr uned gyfieithu. Roeddent yn cytuno fod hyn yn rhesymol a phosib. 
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Roedd hi'n llai amlwg y rhesymau y dylid gohebu gydag unigolion trwy gyfrwng y 

Gymraeg gan yr arferid gwneud hynny yn draddodiadol trwy gyfrwng y Saesneg, ac nid 

oedd neb, hyd y gwyddent, wedi achwyn. Cyflwynwyd nifer o resymau , neu esgusodion, 

am beidio a gwneud , gydag unigolion yn teimlo elfen o feirniadaeth bersonol os nad 

oeddent yn cyflawni. Ceisiwyd eu darbwyllo nad iaith oedd y mater dan sylw yn unig ond 

hawl y dysgwyr, ac os na all addysgwyr, oherwydd eu hanallu personol yn y Gymraeg, 

gyfathrebu yn iaith ddewisedig y dysgwyr hynny, fe allant, drwy ddefnyddio'r 

gwasanaethau colegol cefnogol megis y gwasanaeth cyfieithu , drefnu i wneud. Roedd y 

di-Gymraeg eu hiaith yn rhyfeddu o ddeall nad oedd yr addysgwyr dwyieithog yn 

hyderus yn ysgrifenedig , ond roeddent yn fwy ymwybodol o anghenion ieithyddol y 

dysgwyr ac yn trefnu ar ei gyfer. Dangosodd y trafodaethau ar bynciau a effeithiau ar yr 

addysgwyr i gyd, megis yr hawl gan unigolion i dderbyn gohebiaeth yn eu dewis iaith , 

agweddau'r addysgwyr tuag at yr iaith. Dim ond mewn 20% o'r sesiynau y cafodd y 

ffaith fod pawb yn medru'r Saesneg ei lleisio, ond clywodd y darparydd sibrydion yn 

amlach, yn enwedig mewn cyd-destun lie y teimlai'r addysgwyr yn annigonol ac yn 

aneffeithiol oherwydd eu hanallu yn y Gymraeg. Bu'n rhaid ailadrodd ystadegau, 

anghenion a deddfwriaeth i'w hatgoffa o'u cyfrifoldebau sefydliadol. Teimlent yr anallu 

ieithyddol yn fygythiad personol a phroffesiynol. Mae agweddau yn anos i'w newid nag 

yw gwybodaeth a dealltwriaeth, (Penned 2.5.2) ac roedd sicrhau cydbwysedd rhwng 

darparu gwybodaeth o arfer dda a chreu tensiwn oherwydd yr angen i sicrhau defnydd 

o'r iaith bron yn anorfod ar adegau. Bu'n rhaid wrth nifer o drafodaethau unigol er mwyn 

sicrhau nad oedd yr addysgwyr mewn unrhyw ffordd yn cael eu hisraddio oherwydd eu 

hanallu yn y Gymraeg, nae yn derbyn profiad negyddol o'r sesiynau , tra ar yr un pryd yn 
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sicrhau cyfleoedd i'w dysgwyr a chyflawniad y Cynllun laith. Casglodd y darparydd 

petai'r addysgwyr yn teimlo unrhyw negyddiaeth bersonol gallai hynny arwain at 

elyniaeth tuag at yr iaith gan wrthod ei chefnogi neu frwydro yn ei herbyn. Bu diffyg 

diddordeb a negyddiaeth tuag at yr iaith Gymraeg a'r ffaith fod pawb yn medru'r 

Saesneg yn her barhaol a amlygwyd yn gyson. Er na lefarwyd agweddau negyddol 

mewn unrhyw sesiwn gellid synhwyro'r teimladau, os nad eu profi , ar adegau. Mae'n 

rhaid cofio na chafodd yr addysgwyr gyfarwyddyd ar ddulliau o ymdrin a gohebiaeth 

ddwyieithog cyn y cyflwyniadau presennol, ac er i'r sefydliad ddarparu cop'i'au o brif 

dargedau'r Cynllun laith prin fod neb wedi ei ddarllen. Bu'n rhaid ystyried hynny ymhlith 

yr holl oblygiadau a gofidiau eraill y cafwyd y cyfle am y tro cyntaf i'w llefaru. Os gellir 

sicrhau bod pawb yn medru ymdrin a'r iaith yn 61 anghenion y sefydliad ac unigolion, a'u 

bod yn hollol gyfforddus gyda'u cyfraniadau personol trwy gyfrwng pa bynnag iaith, yna 

mae gobaith iddynt gefnogi addysg ddwyieithog heb deimlo bygythiad personol. 

Er gwybod bod dysgwyr ac addysgwyr y Coleg AB yn medru'r Saesneg 

sylweddolwyd nad oedd hynny yn dderbyniol fel rheswm dros beidio darparu yn y 

Gymraeg. Os derbynnid gohebiaeth ddwyieithog ni welwyd unrhyw anhawster mewn 

ymateb drwy gyfrwng y Saesneg. Os nad oedd yr unigolion yn medru'r Gymraeg eto'r un 

oedd y weledigaeth. Gan nad oedd addysgwyr yn bersonol yn medru'r iaith yna roedd 

hi'n naturiol defnyddio'r Saesneg. Nid oeddent hyd yma yn sylweddoli nad dyna'r polisi 

sefydliadol. Nodwyd hefyd bod angen ymateb ar fyrder i ohebiaeth weithiau , er na 

chafwyd enghraifft ddigonol , ac nad oedd hi'n bosib trefnu cyfieithiad mewn da bryd. 

Nodwyd nad oedd cyfle gyda'r gwasanaeth cyfieithu i ymgymryd a gwaith brys bob 

amser, er nad oeddent mewn gwirionedd wedi cysylltu a'r gwasanaeth hwnnw i drafod. 
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Cafwyd trafodaeth ar effaith y cynllunio ieithyddol ar y gwasanaeth cyfieithu ym mhob 

sesiwn, ac o ganlyniad gwelwyd yr angen i sicrhau gweithdrefnau colegol er mwyn i'r 

gwasanaeth gael cod ymarfer. Byddai hyn yn cynnwys sicrhau bod defnyddwyr y 

gwasanaeth yn blaengynllunio'n well , eu bod yn cydweithio'n nes gyda'r cyfieithwyr ac 

yn cytuno targedau gweithredu a fyddai'n rhesymol , yn weithredol ac yn gyraeddadwy. 

Pwynt arall a gcidodd o drafod gohebiaeth ddwyieithog oedd dulliau o gynnwys 

dwy iaith mewn dogfennaeth. Ni soniwyd am gyflwyno'r Gymraeg yn gyntaf er mai dyna 

oedd nod y Cynllun laith. Canfuwyd bod hwn yn darged cyraeddadwy i bawb ac 

roeddent yn hapus i'w weithredu ond yn llai hapus o ragdybio cynnydd yn y pwysau 

gwaith. Trafodir cynllunio dogfennaeth ddwyieithog yn y rhannau nesaf. (Pennod 7.3, 

7.4) 

Prin oedd y pwyllgorau sefydliadol a gynhaliwyd yn ddwyieithog a'r unig bwyllgor 

lie sicrhawyd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd oedd pwyllgor monitro'r Gymraeg. 

Teimlwyd yn gam neu yn gymwys gan fod pawb yn medru'r Saesneg nad oedd unrhyw 

wrthwynebiad i gynnal y cyfarfodydd yn yr iaith honno. Rheswm mwy ymarferol a 

dealladwy a gyflwynwyd oedd prinder adnoddau dynol. Pe darperid cyfieithydd i bob 

cyfarfod sefydliadol yna byddai llai o gyfieithu papur yn cael ei gwblhau. Cytunwyd 

mewn egwyddor ac o ran ideoleg, y dylid anelu at gyfieithydd ar y pryd mewn 

cyfarfodydd ond gan na fyddai'n bosib cyflawni, yna dylid blaenoriaethu a threfnu 

rhaglen ddatblygu er mwyn cyflawni gwasanaeth cyfieithu cyflawn yn y tymor hir, neu o 

leiaf gyflawni'r targedau a osodir o fewn cynlluniau'r dyfodol. Mae'n bosib y dylai 

cynlluniau'r dyfodol gynnwys ystyriaeth benodol o adnoddau dynol. 
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Lleisiwyd anfodlonrwydd yr addysgwyr ym mhob sesiwn body targedau a osodwyd 

o fewn y Cynllun laith yn llawer rhy uchelgeisiol. Roedd hi'n amlwg nad oeddent yn 

ymwybodol mai'r cyfadrannau oedd wedi gosod targedau 'r cynllun a'u bod , drwy eu 

cyfadrannau, wedi bod yn rhan o'r cynllunio. Tybient mai'r sefydliad , heb unrhyw 

ymgynghoriad , oedd wedi gosod y targedau. Canfuwyd nad oedd addysgwyr wedi 

archwilio nae ymateb i'r ddogfen ymgynghorol a gylchwyd, nae wedi sylweddoli pa mor 

bellgyrhaeddol oedd y polisi. Mae'n bosib bod diffyg eglurder yn y cyfathrebu ond mae 

hefyd yn bosib bod yr ohebiaeth wedi cael ei hanwybyddu yn yr un modd a 

gohebiaethau parthed polis·1au eraill y tybient nad oeddent yn effeithio yn uniongyrchol 

ar yr addysgu . 

7.1.3 Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Canfuwyd diffygion amlwg yn ymwybyddiaeth yr addysgwyr o iaith ac anghenion 

ieithyddol yn gyffredinol, o adnoddau amrywiol a chyfleoedd gwaith dwyieithog. 

Manteisiwyd ar y cyfle i gyflwyno'r bwriad i drefnu cyfres o sesiynau i gefnogi'r 

addysgwyr i sicrhau cyflawniad y Cynllun laith a'u cefnogi i ddatblygu'n addysgwyr 

dwyieithog ac yn ddarparwyr cyngor ar ddwyieithrwydd. Cyflwynwyd cynnwys y rhaglen 

ar gyfer datblygu pellach. Yr un oedd yr ymateb ym mhob sesiwn , er eu bod yn hapus 

bod sesiynau yn cael eu trefnu , nid oedd digon o amser i fynychu sesiynau gan fod 

pethau eraill yn flaenoriaeth. Nodwyd bod llwyth gwaith unigolion eisoes yn drwm. Yn 

ddieithriad anghenion y Gymraeg a ddeuai ar waelod rhestr waith . Cyflwynwyd 

rhesymau pam y byddai ymgymryd a'r fath hyfforddiant yn amhosib gan gynnwys 

amser, cost, tal ychwanegol am wneud , a oedd yr addysgwyr yn cael eu rhyddhau i 

wneud , a fyddai mwy o waith gan yr addysgwyr dwyieithog, a fyddai mwy o gyflog ar eu 

234 



cyfer wedi datblygu a phwy yn y cyfamser a gyflawnai eu dyletswyddau yn yr ystafell 

ddosbarth. 

Sylweddolent nad oedd gan y darparydd gyfrifoldeb am y materion hyn, ond nid 

oedd cyfrwng arall ar gyfer trafodaeth o'r fath . Perthynai'r gofidiau i bob carfan ieithyddol 

gan fod llwyth gwaith pawb yn drwm. Cytunwyd i geisio darbwyllo'r rheolwyr i gefnogi'r 

datblygiad os oedd unrhyw ffordd i wneud hynny. Teimlai'r addysgwyr y dylai rheolwyr y 

sefydliad wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi'r datblygiad staff os oeddent yn 

wirioneddol gefnogol i ddatblygu ac ehangu'r Gymraeg. Yr awgrym oedd nad oedd y 

gefnogaeth sefydliadol yn hollol ddidwyll, er na ellir ·profi hynny. Yn yr un modd byddai 

llwyddo yn gam pwysig i sicrhau cyflawniad y Cynllun laith gan roi cyfleoedd dwyieithog i 

fyfyrwyr. Gwelwyd bod angen cynllunio i gefnogi hynny. 

Trafodwyd nifer o wahanol bynciau yn ystod y sesiynau cyflwyno ac roedd 

ymatebion yr addysgwyr yn dystiolaeth i'w bodlonrwydd gyda'r hyfforddiant. (Pennod 

7.7) Bu'n rhaid ymateb i'r trafodaethau o fewn y sesiynau gan fod posibilrwydd mai 

dyma'r unig gyfle a gaed i wneud , a chan fod yr addysgwyr wedi bod mor onest am eu 

teimladau, eu gofidiau, eu profiadau blaenorol a'u cyfrifoldeb presennol, rhaid oedd 

ymateb yn gefnogol a chyflawn tra ar yr un pryd sicrhau nad oedd unrhyw gamargraff 

parthed targedau'r cynllun. 

Yn sicr roedd canran fechan (5%) (Pennod 7.2 , 7.3) o'r addysgwyr yn cyflawni'r 

targedau eisoes, boed hynny yn ddiarwybod ai peidio, ac wedi gwneud hynny ers rhai 

blynyddoedd. Roedd llawer o gefnogaeth i'r ideoleg, o gyfeiriad y ddwy garfan ieithyddol 

ac ar ddiwedd y sesiynau synnwyd rhai eu bod eisoes yn gwneud llawer o'r hyn y 

disgwylid iddynt i'w wneud. Ychydig iawn (5%) ar gyfartaledd a weithredai'n ddwyieithog 
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ac nid oedd unrhyw un yn gweithredu'n gyflawn ddwyieithog, hynny yw yn darparu pob 

cwrs drwy gyfrwng y ddwy iaith . Roeddent yn ofni nodi'r cyrsiau / sesiynau yr oeddent yn 

eu darparu gan nad oeddent yn hollol hapus bod yr hyn yr oeddent yn ei wneud yn 

ddigonol, yn arfer dda neu o safon dderbyniol. Nodwyd eisoes nad oedd neb wedi 

gwerthuso cyfraniadau unigolion i ddwyieithrwydd y sefydliad. Roedd angen parhau i 

ddweud bod popeth y gellid ei wneud yn gyfraniad cadarnhaol ac mai'r lleiaf a ddisgwylir 

oedd gwybodaeth o'r Cynllun laith a gwybodaeth o berson y gellid cysylltu a hi/ef am 

gymorth neu gefnogaeth gyfadrannol. Ceisiodd y darparydd drosglwyddo'r neges nad 

oedd agwedd na dylanwad negyddol yn dderbyniol yn enwedig mewn maes lie ceisir 

annog dysgwyr i weithredu 'n gytbwys a phroffesiynol. Cyfeiriwyd at DeBono (1971) a'i 

ddamcaniaethau am feddwl yn eang a'r pwysigrwydd i ddatrys problemau drwy chwilio 

gwahanol gyfeiriadau, cyfoethogi profiadau ac osgoi negyddiaeth ac at Gardner a Heath 

(1989) gyda'u damcaniaeth bod dyn yn medru edrych a deall y byd drwy saith dull 

gwahanol, ac un o'r rheini yw trwy ddefnydd o iaith , bod unigolion yn gwahaniaethu a 

chryfder y gwahaniaethu hynny yw'r dulliau gwahanol o ddatrys problemau. 

Sylweddolwyd y gellid gwneud mwy i gefnogi'r iaith yn weddol hawdd. Y rhyddhad 

mwyaf oedd nad oedd a wnelo'r hyfforddiant a gorfodaeth i ddysgu'r iaith nae i 

ddatblygu'r iaith, er y croesawid hynny fel sgTl-effaith dderbyniol iawn. 

7.1.4 Casgliad 

Gan fod cynifer o bwyntiau wedi eu hamlygu parthed defnydd iaith , cyfathrebu , 

gohebiaeth, cam naturiol a disgwyladwy oedd darparu sesiwn ymwybyddiaeth iaith 

(Penodau 6.2, 7.2 , Atodiad 17) gyda'r bwriad o gynnwys holl weithlu'r sefydliad eto. 

Adnabuwyd yr angen i sicrhau gwybodaeth o Gynllun laith y sefydliad i weithlu'r dyfodol 
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a chasglwyd y dylid argymell cyflwyno'r cynllun iddynt o fewn rhaglen anwytho gan 

ddarparu diweddariadau yn 61 yr angen. Trefnwyd cyflawni hynny mewn cydweithrediad 

a'r swyddog adnoddau dynol. 

Mynegwyd profiadau cadarnhaol , negyddol, difyr a diflas o ddwyieithrwydd gan yr 

addysgwyr ac er i' r darparydd ymateb iddynt, rhag i'r profiadau hynny barhau , nid 

dyma'r lie i ymhelaethu . Rhaid nodi bod y profiadau hynny wedi cael effaith ar yr 

addysgwyr presennol. Fel y nodwyd eisoes bu'n orfodol i ymateb iddynt rhag iddynt hwy, 

a'u dysgwyr, ddioddef ymhellach o'u rhagdybiaethau a'u profiadau ac er mwyn iddynt 

ymwneud a'u gwaith gyda myfyrwyr yn gadarnhaol a chefnogol yn 61 polis'fau statudol a 

cholegol. 

Gwelwyd bod y penderfyniad i gychwyn y rhaglen hyfforddi gyda chyflwyniad i'r 

Cynllun laith wedi bod yn benderfyniad doeth. Ni ragdybiwyd unrhyw wybodaeth 

flaenorol ac ymatebwyd i anghenion yr addysgwyr gyda gwybodaeth ffeithiol , gyda 

chyngor a heb ogwydd. Parchwyd proffesiynoldeb a phrofiad yr addysgwyr a sicrhawyd 

gwybodaeth berthnasol i'w anghenion unigol. Cynhwyswyd yr addysgwyr oil yn yr 

hyfforddiant heb fod yn wahaniaethol ieithyddol. Profwyd nad oedd gan y Cynllun laith 

ddim i'w wneud yn uniongyrchol gyda dysgu iaith na gyda gorfodi iaith ar ddysgwyr ond 

fod ynddo dargedau pendant a adnabuwyd gan y sefydliad parthed defnydd a dewis 

iaith. Profwyd hefyd fod gan bob aelod o'r gweithlu gyfrifoldeb i sicrhau cyflawniad y 

Cynl lun laith ac y dylid ymateb i hynny yn gadarnhaol. Cafodd y darparydd ddiolch 

gwresog ar ddiwedd pob sesiwn gan o leiaf 90% o'r addysgwyr a nodwyd dro ar 61 tro 

eu gwerthfawrogiad o gael y cyfle i fynychu sesiwn hyfforddiant o'r fath am y tro cyntaf, 

am egluro'r anghenion sefydliadol , cyfadrannol a phersonol ac am sicrhau dealltwriaeth 
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o'r maes ehangach gyda pharch tuag at agweddau, tuag at brofiadau, gwerthoedd a 

chred unigolion. 

Wedi'r sesiwn cynlluniwyd i ehangu ymwybyddiaeth o iaith (Pennod 7.2, Atodiad 

17) yn gyffredinol yn nhermau damcaniaethau, hawliau ac addysg a thrafodir y sesiynau 

hynny yn y rhan nesaf. (7.2) 

7.2 Ymwybyddiaeth laith 

7.2.0 Rhagarweiniad 

Cyfeirir at y term 'ymwybyddiaeth iaith ' yn yr un modd ag y cyfeirir at y term 

'dwyieithrwydd' fel petai'r gynulleidfa yn deall ei ystyr. Y gwir yw bod angen deall y ddau 

derm fel ei gilydd mewn perthynas a sefyllfa benodol, er bod y cysyniad yn un 

rhyngwladol. Mewn addysg rhaid ymateb i anghenion dysgwyr (Penodau 2, 4) ac er y 

gwnaed argymhellion parthed hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith (Dafis 2005) nid oes 

unrhyw sicrwydd y gall hyfforddiant o'r fath lwyddo os na fydd yn ymateb i anghenion 

sefydliadol ac unigol penodol. Ni fydd yr un hyfforddiant yn addas ar gyfer pawb. 0 

werthuso sesiynau ac ystyried adborth cyfranogwyr datblygir y sesiynau'n rheolaidd ac 

er nad yw'r cynnwys yn newid yn sylweddol mae'r ffocws, yr enghreifftiau, y drafodaeth 

a'r cefndiroedd yn wahaniaethol , ac yn wahaniaethau a all fad yn heriol i'r darparydd os 

nad ydyw'n brofiadol yn y maes. Myfyriwyd ar y gwahanol weithgareddau, ar faint o 

wybodaeth sy'n bosib i'w ddarparu a'i werthfawrogi o fewn sesiwn gymharol fer a'u 

pwyso yn erbyn yr hyn yr oedd ei angen ar yr addysgwyr. Gall gormod o wybodaeth , er 

perthnased hwnnw, dagu'r neges syml, gan greu ofn yn hytrach na chefnogaeth. 

(Penodau 2, 3) 
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Cynlluniwyd cyflwyniad byr i ymwybyddiaeth iaith (Atodiad 17, Pennod 7.2) gyda'r 

nod y byddai'r sesiwn yn darparu gwybodaeth y gallai'r addysgwyr adfyfyrio arno er 

mwyn adnabod eu hanghenion personol hwy a thrwy hynny adnabod a chynllunio ar 

gyfer anghenion eu dysgwyr. Nici oedd a wnelo'r sesiwn hon yn uniongyrchol a'r Cynllun 

laith, sesiwn gyffredinol ydoedd yn cyflwyno materion ieithyddol mewn perthynas ag 

addysg, yn archwilio ymchwil ddiweddar yn berthnasol i addysg ac iaith , yn trafod 

ffactorau cymdeithasol sy'n effeithio ar ddefnydd o iaith , y rhesymau am ddewis iaith ac 

yn cyfeirio at yr angen i gynnwys materion ieithyddol wrth ddatblygu addysg. 0 lwyddo i 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, neu o leiaf adnabod y posibiliadau, yna mae'n anorfod y 

byddai hynny yn cyfrannu at gyrhaeddiad targedau 'r Cynllun laith . Yr athroniaeth a'r 

ideoleg a yrrai'r agenda o ran y darparydd oedd sicrhau bod yr addysgwyr yn 

ymwybodol o'r hyn yw iaith , a oes perthynas rhwng y ddwy iaith yng Nghymru a beth 

yw'r berthynas honno,.ac nad ffenomenon blwyfol yng Nghymru yw dwyieithrwydd. Mae 

angen sicrhau agwedd gadarnhaol tuag at ddwyieithrwydd: 

Bilingualism has for a long time suffered from bad press. The overwhelming 
majority of reference to it in the media stress its alleged disadvantages, both 
to societies and individuals. Opponents of bilingualism, ignorant of its social 
functions and human value, offer a number of reasons why they find it 
divisive, confusing, and a stumbling block to both peace and progress, but 
none of these claims holds up under careful scrutiny. Bilingualism is not 
something mysterious, abnormal, or unpatriotic, but has been an 
unremarkable necessity for most of humanity. (Nettle & Romaine 2000: 192) 

7.2.1 Cefndir Cyffredinol 

Cafwyd trafodaeth fer gychwynnol ym mhob sesiwn i asesu gwybodaeth flaenorol y 

cyfranogwyr o hanfodion iaith a dwyieithrwydd mewn perthynas a Chymru ac addysg. 

Ni feddent ar fanylion o gefndir ieithyddol eu dysgwyr, ym mha iaith y derbyniasent eu 

haddysg, gynradd nae uwchradd, drwyddi na'r gwahaniaeth y gallai hynny ei wneud i'r 
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dysgu, yr addysgu a'r cyflawniadau presennol. Ni ddangoswyd dealltwriaeth o iaith 

addysg y gwahanol ysgolion a fwydai'r sefydliad, a derbyniwyd yn ganiataol bod 

dysgwyr oedd wedi mynychu ysgolion dwyieithog wedi derbyn eu holl addysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg a'r rhai na fynychodd ysgolion dwyieithog wedi derbyn eu holl 

addysg drwy gyfrwng y Saesneg. Prin oedd yr ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y cefndir 

ieithyddol a'r wybodaeth ohono. Profwyd yn ystod yr ymchwil presennol (Penned 6) nad 

yw'r defnydd o iaith o fewn addysg statudol mor syml ag yr awgrymwyd (Penodau 1, 2, 

3) a medrwyd egluro'r sefyllfa i'r addysgwyr. Nodwyd eisoes nad oedd y coleg AB hwn 

yn casglu gwybodaeth am iaith y dysgwyr ar y pryd , ond cofnodir hynny bellach ar 

ffurflenni cofrestru . 

Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth hanesyddol am yr iaith Gymraeg yn y sesiynau 

cynharaf ond buan y gwelwyd y byddai hynny'n fanteisiol ac yn ffordd effeithiol o ymateb 

i niter o ragdybiaethau a chamargraffiadau a leisiwyd gan yr addysgwyr yn gyffredinol. 

Bu'r ymateb i'r hanes yn gadarnhaol iawn gyda'r cynnwys yn peri syndod , i'r unieithog 

a'r dwyieithog fel ei gilydd. Roedd hi'n bwysig peidio rhagdybio gwybodaeth gefndirol er 

amlyced yw i'r darparydd, nae i feirniadu'r diffyg gwybodaeth . 0 fyfyrio, pam ddylai 

addysgwyr wybod am hanes yr iaith . Gwerthfawrogwyd yr elfen hon o'r sesiwn a 

chafwyd trafodaethau dadleuol a diddorol. Ysgogwyd darllen ac ymchwilio pellach a 

chysylltwyd yr hanes gyda hanesion teuluol a sylweddolwyd bod profiadau personal 

wedi esgor ar agweddau teuluol, er enghraifft bod y Welsh Not wedi gorfodi rhieni i 

sicrhau addysg Saesneg i'w plant a'u hamddifadu o allu yn y Gymraeg hyd yn oed ar 

lafar. Deil dylanwadau negyddol megis y Welsh Not yn drwm ar agweddau hyd heddiw, 

er nad yw'r cenedlaethau diweddaraf mor ymwybodol o'r hanes. 
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Mynychodd rheolwyr, gweinyddwyr ac addysgwyr y sesiynau ond at bwrpas 

penodol yr astudiaeth hon canolbwyntir ar yr addysgwyr gan mai nhw fydd yn ehangu'r 

defnydd o'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Gan ddilyn yr un ideoleg a'r hyfforddiant 

blaenorol (7 .1) ni chasglwyd ystadegau am gefndir ieithyddol y cyfranogwyr. Daeth 115 

ohonynt i gyfres o 8 sesiwn ar bedwar campws. 

7.2.2 Defnydd laith a Dewis laith 

Cyflwynwyd dyfyniad Wittgenstein (1921, Atodiad 17) sy'n dweud bod terfyn iaith yn rhoi 

terfyn i fyd person, a gofynnwyd i'r grwp ystyried ei berthnasedd, ac ystyried y 

cyfyngiadau a ddeillir o brinder iaith a geirfa. Gofynnwyd y cwestiwn a ydym yn 

cyfyngu'n byd drwy gyfyngu iaith, beth sy'n digwydd wrth deithio dramor, beth sy'n 

digwydd wrth ddatblygu pwnc newydd, wrth ddysgu sgil newydd a pha iaith a ddatblygir? 

Nici ystyriwyd y ffaith y gellir gorfodi un iaith yn hytrach na'r llall wrth gyflwyno trwy 

gyfrwng y Saesneg yn unig. Nodwyd gorfodaeth fel rhywbeth negyddol fwy nag unwaith 

wrth son am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

Gofynnwyd y cwestiwn 'Beth yw iaith?' ac yn ddieithriad cafwyd yr ateb mai pwrpas 

iaith yw 'cyfathrebu'. Cyflwynwyd dyfyniadau i egluro hyn ymhellach (Atodiad 17) a'u 

trafod mewn cyd-destun rhyngwladol. Teimlai'r darparydd bwysigrwydd ehangu'r 

ymwybyddiaeth o iaith a dwyieithrwydd i'r byd o'r tu allan i Gymru, er mwyn cymhariaeth, 

er mwyn ysgafnhau · tensiynau ac er mwyn i'r addysgwyr sylweddoli nad yw 

dwyieithrwydd yn unigryw i Gymru. Roedd yr addysgwyr yn gyfforddus gyda'r syniad o 

ddefnydd o iaith fel arf mynegiant. Cafodd y syniad o ddefnyddio iaith i gymhathu neu, i'r 

gwrthwyneb, i eithrio, dderbyniad mwy cymysg. Trafodwyd hynny mewn perthynas a 

magwraeth a chefndiroedd, dealltwriaeth o iaith a defnydd o iaith yn bersonol a 
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phroffesiynol. (Penodau 1, 3) Cyflwynwyd enghreifftiau diddorol gan yr addysgwyr o'u 

profiadau gyda dysgwyr. Mewn grwpiau iaith gymysg roedd myfyrwyr o'r un iaith bron yn 

ddieithriad yn cymhathu. Digwyddai hynny hyd yn oed pan nad oeddent o gefndir 

cyffredin, heb adnabyddiaeth flaenorol a heb ystyried iaith yr addysgwr. 0 fewn gwaith 

grwp yr un oedd y canfyddiad - defnydd naturiol o'r Gymraeg os oedd nifer yn y grwp yn 

medru'r iaith. Fel arfer newidiwyd o un iaith i'r llall yn hollol naturiol er mwyn cynnwys 

pob aelod mewn grwp a'r addysgwr, ond amlygwyd rhaniadau ieithyddol naturiol. Ochr 

fwy negyddol a nodwyd oedd y defnydd o iaith i eithrio a thaerai nifer o'r addysgwyr bod 

hynny yn digwydd hefyd - er nad yw'r darparydd yn llwyr gytuno ei fod mor rhemp ag a 

nodwyd. Tybir bod natur ddynol yn defnyddio iaith fel arf yn 61 y galw sy'n profi grym 

iaith. 

Cafwyd enghreifftiau mwy personol gyda'r di-Gymraeg yn teimlo eu bod yn cael eu 

heithrio os oedd trafodaeth cyfrwng Cymraeg yn digwydd, er enghraifft yn yr ystafell 

gyffredin, neu dros ginio. Roedd hi'n gryn syndod i'r darparydd bod cynifer o bobl yn 

teimlo mai nhw oedd testun cynifer o sgyrsiau na fedrent eu deall. Roedd hi'n syndod 

darganfod bod disgwyl i'r grwp a sgyrsiai trwy gyfrwng y Gymraeg i'w cynnwys heb 

iddynt wneud unrhyw ymdrech i ymuno. Eithriad oedd credu nad oedd gan y sgwrs ddim 

i'w wneud a hwy. Teimlwyd nad oedd modd cyfathrebu'n gymdeithasol e.e. mewn tafarn 

neu siop os oedd y sgwrsio yn y Gymraeg. Roedd y disgwyliadau yn syfrdanol gan fod y 

di-Gymraeg, a rhai a fedrai'r iaith yn ogystal, yn disgwyl i bobl newid iaith er mwyn un 

person . Ychydig (un ar gyfartaledd mewn sesiwn) a nododd mai arnynt hwy oedd y 

cyfrifoldeb i ddysgu'r iaith frodorol er mwyn, nid yn unig i gyfathrebu, ond hefyd i 

gymhathu i'r gymdeithas yr oeddent yn rhan ohoni, cymdeithas nad oeddent wedi ei 
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deall yn ieithyddol nae yn hanesyddol. Er na ddatganwyd hynny mewn geiriau teimlwyd 

bod y ffaith bod pawb yn medru'r Saesneg ac y dylid ei defnyddio yn parhau yn gred 

eang. Cafwyd un enghraifft arall o ddefnydd o iaith i eithrio, enghraifft mae'n rhaid 

cyfaddef oedd yn anodd ei derbyn, ond nad oedd modd ei gwrthbrofi. Enghraifft o 

unigolyn mewn cymdeithas yn mynd i westy lle'r oedd pawb ar y pryd yn siarad Saesneg 

ac yna yn newid i'r Gymraeg wedi iddo gyrraedd y stafell. Ni ellid ond derbyn yr hanesyn 

ond nid oedd y darparydd na gweddill y grwp wedi cael yr un profiad tebyg. Roedd nifer 

wedi cael y profiad lle'r oedd y brodorion yn siarad Cymraeg ac yn parhau i wneud 

hynny er nad oeddent yn eu deal!. Ymateb cymysg gafwyd i hynny hefyd gyda mwyafrif 

yn cytuno nad oedd dim o'i le ond roedd rhai ym mhob grwp (1 neu 2 ar gyfartaledd) yn 

nodi anghwrteisi'r brodorion o leiaf fel rheswm na ddylai hynny ddigwydd. 

Ehangwyd y drafodaeth drwy gyfeirio at ieithoedd ar deithiau tramor. Roedd yr 

agweddau yn llawer gwahanol mewn sefyllfa felly a chytunwyd a hawliau'r Sbaenwyr, y 

Ffrancwyr a'r Groegiaid er enghraifft i siarad eu mamiaith er nad oedd yr ymwelwyr yn 

eu deal!. Gwelent gyfrifoldeb arnynt i geisio ymgyfarwyddo gydag ychydig eiriau , 

cymalau, cyfarchion ac archebion syml er mwyn gwell cyfathrebiad wrth deithio dramor. 

Ni sylweddolent eironi'r sefyllfa o geisio dysgu ychydig o iaith ar gyfer rhan fechan o'r 

flwyddyn ac eto heb ddysgu gair o un o ieithoedd swyddogol Cymru. Ni chyplyswyd y 

syniad gyda'r defnydd o iaith yng Nghymru a synnwyd hwy o sylweddoli'r gymhariaeth. 

Roedd y ffaith bod pawb yn medru'r Saesneg yn ateb rhy hawdd. Onid oes cyfartaledd 

uche l o bobl Ewrop hefyd yn medru'r Saesneg? Roedd yr addysgwyr o gefndiroedd 

gwahanol gyda rhai wedi byw yng Nghymru ar hyd eu hoes, rhai wedi cael gwersi 

Cymraeg yn yr ysgol , rhai wedi colli'r Gymraeg, rhai wedi byw y tu allan i Gymru, rhai 
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heb gael trosglwyddiad iaith ar yr aelwyd, rhai yn Gymry naturiol ac eraill wedi dysgu'r 

iaith - ond ychydig iawn ohonynt oedd wedi penderfynu datblygu'r iaith ar 61 cyfnod 

ysgol , nae wedi adnabod yr angen i wneud hynny. Ni chasglwyd gwybodaeth am 

gefndiroedd yr addysgwyr rhag iddynt deimlo bod pwyslais ar hynny yn nhermau'r 

hyfforddiant. Amlygwyd a nodwyd y gwahaniaethau yn ystod y sesiynau. 

I ddychwelyd at brif ffocws y sesiwn cyflwynwyd rhagdybiaeth Wharf (Atodiad 17) 

fod iaith yn ddull i'w ddefnyddio i ddadansoddi'r byd o amgylch a'i drefnu drwy batrymau 

ieithyddol cyfoethog. Bu'r drafodaeth ar bob achlysur yn ddwys, crewyd tyndra a 

datgelwyd teimladau personal, agweddau negyddol a chadarnhaol ac effaith profiadau 

personal a dylanwadau negyddol a chadarnhaol ar unigolion. Ceisiwyd ymateb yn 

gadarnhaol a chefnogol gan ddarparu profiad mwy cefnogol a llai bygythiol. Rhoid 

pwyslais parhaus ar ddealltwriaeth o iaith, ei phwysigrwydd o fewn cymdeithas, y cefndir 

hanesyddol a'r holl draddodiadau a diwylliant sy'n rhan annatod o bob iaith. Y ffaith 

fwyaf pwysig oedd sicrhau'r cyfle i bawb fyfyrio ar eu hymarfer personal a'i werthuso'n 

gytbwys. Roedd dyfnhau a phersonoli'r cwestiynu yn roi cyfle i adfyfyrio ar y sefyllfa, hyd 

yn oed os nad arweinir at newid yn yr ymarfer. 

7.2.3 Rhagfarnau a Rh~gdybiaethau 

Er mwyn ysgafnhau'r sesiwn a newid cywair cyflwynwyd lluniau ceir, pedwar car hollol 

wahanol. (Atodiad 17) Nid oedd unrhyw wahaniaeth pa geir, na pha wrthrychau o ran 

hynny a ddefnyddiwyd, yr un fyddai 'r canlyniad. Am y tro defnyddiwyd ceir Lada, 

Renault Alpine, Daimler a Rover 45. Gofynnwyd i bob unigolyn roi geiriau ar bapur, y 

geiriau cyntaf a ddeuai i'w meddwl o weld y lluniau. Ail-ddangoswyd y lluniau gyda'r 

enwau wedi eu cynnwys a gofynnwyd iddynt ysgrifennu'r neges a ddatgelwyd drwy'r 
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lluniau a'r geiriau. Gwnaed yr ymarfer yn hwyl gyda'r cyfranogwyr yn dangos yr union 

neges ag a ddisgwylid . Cafwyd geiriau megis car, petrol, amgylchedd, drud, lliw, 

trafnidiaeth, tramor. Roedd y negeseuon a grybwyllwyd yn cynnwys gwneuthuriad 

gwael, torri i lawr, dim un car Prydeinig, car teulu , peirianwaith diffygiol ac annibendod. 

Y cwestiwn nesaf a ofynnwyd oedd a oedd unrhyw un yn y grwp yn berchen un o'r ceir. 

Tawelwch. Roedd un addysgwr mewn dau grwp gwahanol wedi gyrru rhai o'r ceir. 0 ble 

deuai eu gwybodaeth felly? Roeddent wedi clywed , darllen amdanynt, ffrindiau wedi 

cael profiadau, gwylio rhaglenni teledu ond roedd pawb yn gwybod rhywbeth am y ceir 

ac roedd yr wybodaeth honno wedi'i gwreiddio mor gadarn roeddent yn barod i ddadlau 

dros eu hymatebion. . 

Dangoswyd parodrwydd i feirniadu'r ceir yn hallt heb brofiad personol ohonynt, 

gan brofi ein bod, o feddu ar iaith , hefyd yn meddu ar ragfarnau, ar ragdybiaethau ac yn 

parhau i stereoteipio. Gwelwyd y cyswllt rhwng y dasg a'r pwnc a'r ffaith bod unigolion 

yn meddu ar ragfarnau a rhagdybiaethau ar wahanol bynciau heb brofiad na 

gwybodaeth ddigonol , gan gynnwys y Gymraeg. Gwerthfawrogwyd y neges, a'r dull o'i 

chyflwyno, ac er bod llawer wedi sylweddoli pwrpas y dasg yn gynnar, buont yn barod i 

barhau i'w chyflawni mewn ysbryd da. 

Rhannwyd cyfranogwyr y sesiynau i dri grwp i drafod rhagfarnau , stereoteipiau a 

rhagdybiaethau mewn perthynas a'r Gymraeg. Gofynnwyd i bob grwp drafod naill ai eu 

profiadau personol neu eu gwybodaeth o un o'r pynciau a dadogwyd i'w grwp. 

Pwysleisiwyd nad oedd angen personoli 'r wybodaeth gan fod yn ymwybodol o 

sensitifrwydd profiadau personol ac emosiynau ac ofnau'r aelodau. Cynigiwyd 

trafodaeth, cefnogaeth a chyngor ychwanegol i unigolion wedi i'r sesiwn orffen os 
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dymunent fanteisio ar hynny. Clywid trafodaethau byrlymus a hwyliog ond gyda 

phrofiadau personol yn amlygu eu hun drwy'r adeg. Roedd angen sensitifrwydd i 

wahaniaethu rhwng y profiadau hynny a gwybodaeth gyffredinol amhersonol y 

cyfranogwyr. Roedd angen profiad a gwybodaeth berthnasol o du'r darparydd i fedru 

ymateb i'r sefyllfa a cheisio dadwneud cam, i dawelu emosiwn ac i ailadeiladu hunan 

hyder a helpu'r addysgwyr i weithredu'n gytbwys. Trwy hynny ceisiwyd sicrhau bod y 

dysgwyr yn eu gofal hwy yn derbyn y profiadau addysgol gorau posib o'r tu fewn ac o'r 

tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Cyflwynir y rhagdybiaethau , y stereoteipiau a'r rhagfarnau gyda'i gilydd gan eu 

bod yn gorgyffwrdd. Yr un oedd canfyddiadau'r holl sesiynau ac felly ni wahaniaethir 

rhyngddynt. Nodwyd yr ymatebion o leiaf un waith ym mhob sesiwn, ac weithiau fwy nae 

unwaith , ond cynhwysir hwy unwaith yn unig. 

• Nid oes geirfa i bopeth yn y Gymraeg. 
• Mae dwy iaith Gymraeg - un yn y Gogledd a'r llall yn y De. 
• Datblygiad o 'r Saesneg yw'r Gymraeg. 
• Cymraeg y Gogledd yw'r Gymraeg cywir a datblygiad o iaith de 

orllewin Lloegr sydd yn ne Cymru . 
• Mae pawb o Gymru yn medru'r iaith . 
• Does neb yng Nghymru yn defnyddio'r Gymraeg. 
• Mae'r Gymraeg wedi marw. 
• Nid oes unrhyw lenyddiaeth Gymraeg ar gael. 
• Nid oes gwerth i addysg Gymraeg. 
• Mae'r rhai sydd wedi dilyn addysg Gymraeg yn llai neu yn fwy galluog. 
• Mae'n haws cael cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
• Mae'r Gymraeg yn fwy anodd . 
• Os oes unrhyw un ag unrhyw allu yn y Gymraeg maent yn cael swydd 

heb allu digonol / derbyniol yn y maes gwaith . 
• Mae'r Gymraeg yn bwysicach na dim arall. 
• Mae pob swydd yn y gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru gyda'r 

Gymraeg yn orfodol / hanfodol. 
• Mae pawb sy'n medru'r Gymraeg yn rhugl yn llafar ac yn ysgrifenedig . 
• Mae pawb sy'n medru'r Gymraeg wedi cael addysg drwyddi. 
• Nid yw dysgwyr y Gymraeg yn cael eu derbyn. 
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• Os nad ydych chi'n medru'r Gymraeg nid ydych yn Gymry. 
• Mae Cynllun laith yn gorfodi pobl i ddysgu'r iaith. 
• Mae siaradwyr y Gymraeg yn anfoesgar os nad ydynt yn newid i'r 

Saesneg mewn cwmni iaith gymysg. 
• Mae pawb sydd wedi mynychu ysgolion dwyieithog wedi dilyn pob 

pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. 
• Mae sgiliau ieithyddol myfyrwyr Cymraeg eu cyfrwng yn uwch / is na'r 

rhai di-Gymraeg. 
• Mae pawb yng Nghymru yn gweithio yn y pyllau glo. 
• Mae pawb yng Nghymru yn 'hambons'. 
• Mae pawb yng Nghymru yn dwp, yn hen ffasiwn. 
• Mae pawb yng Nghymru sy'n medru'r Gymraeg yn ei defnyddio i 

siarad am eraill , yn enwedig am y Saeson. 
• Mae'r Cymry yn hiliol. 
• Tafodiaith o'r Saesneg yw'r Gymraeg 
• Yr iaith Saesneg yw'r hynaf. 
• Mae'r Gymraeg yn gymorth i gael swyddi yng Nghymru. 
• Nid yw'r Gymraeg o ddim gwerth yn unman arall. 
• Mae'r Gymraeg yn ddi-fudd mewn trefi / dinasoedd Cymru. 
• Nid oes neb yng Nghymru yn defnyddio'r Gymraeg yn swyddogol. 
• Mae'r Cymry yn dewis y Saesneg pan fo dewis iaith ar gael 
• Mae'r Cymry Cymraeg yn anllythrennog yn y Saesneg. 
• Nid oes Cymraeg ar lafar yn y dinasoedd, yn enwedig yng 

Nghaerdydd. 
• Mae'r Saeson wedi eithrio'r Gymraeg unwaith ac yn nawr yn ei gorfodi 

ar y Cymry. 
• Mae'r Gymraeg yn wastraff arian. 
• Mae dwy iaith yn cymysgu plant ifanc. 
• Mae pobl ifanc sy'n cael y Gymraeg yn yr ysgol yn methu cyfathrebu 

drwyddi. 

Roedd modd ymateb i'r holl bwyntiau a godwyd drwy egluro cefndir hanesyddol, 

addysgol, gwleidyddol a diwylliannol Cymru yn ogystal a thrafodaeth fer o'r holl 

draddodiadau cyfoethog . Ailgyfeiriwyd at hanes Brad y Llyfrau Gleision a'r Welsh Not 

(Davies 1990) a'u dylanwadau a diddorol oedd cael cefnogaeth bersonol oddi wrth yr 

addysgwyr na throsglwyddwyd yr iaith iddynt oherwydd y Welsh Not. Canfuwyd bod gan 

rai addysgwyr un rhiant yn medru'r iaith ond oherwydd profiadau cyndeidiau gyda'r 

Welsh Not wedi sicrhau bod ei disgynyddion yn rhugl yn y Saesneg a hynny ar draul y 
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Gymraeg. Roedd rhai wedi sicrhau Cymraeg i'w plant hwy ond eraill heb weld , na deal!, 

yr angen. 

7.2.4 laith a Hunaniaeth 

Amlygwyd pwysigrwydd yr iaith yng Nghymru a chytunwyd bod traddodiadau yn bwysig. 

Roedd hi'n fwy anodd i ysgogi'r cam nesaf - sef sicrhau cyfleoedd i'r genhedlaeth nesaf 

rhag eu hamddifadu hwy o'r iaith. Nici oedd y diffyg parch a gai'r iaith os na'i defnyddir 

yn amlwg. Ni welent chwaith ei herydu o ddiffyg defnydd a datblygiad. Tra nad oeddent 

am weld yr iaith yn trengi nid oeddent yn gweld yn glir eu cyfrifoldeb tuag ati na'r ffaith 

eu bod, o bosib, yn cyfrannu at ei darfodedigaeth. Nici ystyriwyd iaith fel adnodd naturiol 

y dylid ei chefnogi. 

A language is not a self-sustaining entity. It can only exist where there is a 
community to sepak and transmit it. A community of people can exist only where 
there is a viable environment for them to live in, and a means of making a living. 
where communities cannot thrive, their langauges are in danger. When languages 
lose their speakers, they die. (Nettle & Romaine 2000: 5) 

Hanai'r addysgwyr o gefndiroedd addysgol gwahanol, Cymraeg, Saesneg, 

dwyieithog ac o'r tu allan i Gymru. Nici oedd gan bob un brofiad o addysg Gymraeg ond 

roedd un neu ddau ymhob sesiwn wedi sicrhau addysg ddwyieithog i'w plant beth 

bynnag oedd iaith yr aelwyd. Roedd cyfran fechan (5%) wedi symud i'r ardal yn 

ddiweddar a heb unrhyw wybodaeth o fodolaeth y Gymraeg gan synnu a rhyfeddu at 

ddwyieithrwydd y wlad a'r sefydliad . Roedd un yn arbennig mewn un sesiwn yn 

anghyfforddus iawn yn yr amgylchedd dwyieithog. 

Trafodwyd agweddau at iaith ac at hunaniaeth a iaith a chyflwynwyd ffigurau 'r 

cyfrifiad (Atodiad 17, Pennod 4). Cytunwyd bod iaith yn anorfod yn rhan o hunaniaeth a'i 

bod yn ffactor allweddol o'r hyn yw person, yn rhan annatod o'i gweledigaeth a'i 
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hadnabyddiaeth o'r byd a'r berthynas a phawb a phopeth. Fel y nodwyd gan Nettle & 

Romaine (2000) 'To choose to use a langauge, is an act of identity or belonging to a 

particular community. Identity goes beyond the choice of a langauge or a name, it is also 

an economic freedom. ' (t.173) Deil amgylchiadau personal, y berthynas gydag eraill, 

rhyngweithio cymdeithasol, rhagdybiaethau , agweddau a gwerthoedd yn rhan o'r 

hunaniaeth hwnnw tra bod iaith yn llywio'r cyfan. Gwelwyd iaith yn rhan annatod o 

hunaniaeth brodorion gwledydd y byd ond gan fod dwy iaith swyddogol bellach yng 

Nghymru tybiwyd bod pobl yn cael eu trin fel Cymry gwahanol a theimlad y Cymry di

Gymraeg oedd eu bod yn Gymry eilradd. 

Gan nad oedd y cyfranogwyr na fedrai'r Gymraeg yn adnabod medr ieithyddol 

eraill nae yn medru ei fesur roedd tuedd naturiol i anwybyddu'r iaith . Gofynnwyd i'r grwp 

broffilio'u cynulleidfa darged , sef y dysgwyr. Rhaid cofio nad oedd gwybodaeth am iaith 

y dysgwyr yn cael ei gofnodi'n swyddogol ar y pryd. Prin oedd y proffil gan ganolbwyntio 

ar genedl a chefndir daearyddol yn gyntaf ac yna ar oedran y dysgwyr. Ni chrybwyllwyd 

addysg flaenorol yn nhermau iaith na chyflawniad. Rhagdybiwyd bod disgyblion a 

ddeuai o'r ysgolion Cymraeg / dwyieithog yn awyddus i barhau i astudio trwy gyfrwng y 

Gymraeg. Synnwyd canfod bod rhai myfyrwyr yn dewis trosglwyddo i AB er mwyn eithrio 

o'r Gymraeg (Heath 2001, Reynolds 1999) a chadarnhaodd yr addysgwyr eu bod wedi 

profi hynny yn y gorffennol. Nodwyd diffyg ymwybyddiaeth o allu dysgwyr a enillodd 

gymwysterau blaenorol yn y Gymraeg, megis TGAU, safon Uwch gyfrannol a Safon A 

Gymraeg a Chymraeg ail iaith . Ni thrafodwyd ymwybyddiaeth gyfatebol o'r Saesneg ond 

tybir bod yr un yn wir, nad oedd gan yr addysgwyr ymwybyddiaeth o safon cyrhaeddiad 

y dysgwyr yn yr un iaith. Os nad oedd gan yr addysgwyr gyswllt a'r lefelau hyn, er 
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enghraifft trwy brofiad o ddysgu mewn ysgol, neu fod ganddynt blant yn gwneud y 

cymwysterau, yna pam dylid disgwyl gwybodaeth o allu cyfatebol i'r lefelau ganddynt. 

Gellid gofyn y cwestiwn hefyd - beth sydd gan gymwysterau Cymraeg TGAU i'w wneud 

a defnyddio'r iaith mewn meysydd eraill, newydd, gan foci y cwrs hwnnw yn gwrs 

penodol. Nodwyd ar fwy nag un achlysur bod disgwyliadau uwch o'r Gymraeg fel 

cyfrwng nag o'r Saesneg, fel petai'n rhaid cyfiawnhau ei bodolaeth. Roedd hi'n fanteisiol 

i broffilio'r grwpiau dysgwyr gan nad oedd yr iaith, o fewn pob dosbarth , yn cael 

ystyriaeth. Gwelir hyn ymhellach eto. (Pennod 7.3, 7.4) 

7.2.5 Gallu yn y Gymraeg 

Nodwyd eisoes bwysigrwydd gallu'r darparydd i ymateb i faterion a dafodwyd. Bu cryn 

drafod ar fanteision ac anfanteision dwyieithrwydd ond roedd y goblygiadau personal i'r 

addysgwyr yn tra arglwyddiaethu ar bwysigrwydd y manteision i'r dysgwyr yn eu gofal. 

Cyfrifoldeb eraill oedd y Gymraeg, neu disgwylir iddi flodeuo hyd yn oed heb ei 

defnyddio. Ceisiwyd rhoi darlun cytbwys o'r rhesymau am ddewis iaith a defnydd iaith 

gan ddysgwyr gan ddangos nad yw'r darlun yn ddu nae yn wyn. (Heath 2001 , Reynolds 

1999, Baker 1985, 1992, 1993, BylG 1999b) Er nad oedd dysgwyr yn meddwl bod eu 

gallu ieithyddol yn ddigon da yr hyn y ceisiwyd ei bwysleisio oedd bod modd iddynt 

barhau i ddefnyddio'r iaith yn achlysurol ac o ganlyniad ei datblygu. Rhagdybiwyd bod 

modd profi bod dysgwyr nad oedd wedi dewis cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn defnyddio'r 

iaith yn naturiol o'i normaleiddio drwy ei defnyddio i gyflwyno cyrsiau ac i ddarparu 

adnoddau dwyieithog pwrpasol. (Penodau 6.4, 7.4) Bu'n anodd darbwyllo rhai 

addysgwyr nad oedd hynny yn golygu bod gorfodaeth ar y dysgwyr i'w defnyddio. Rhoi 

cynnig gwirioneddol naturiol oedd yr amcan nid gorfodi dysgwyr i astudio trwy gyfrwng y 
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Gymraeg. Ni lwyddai hynny yn y sector 6I-orfodol, hyd yn oed os na wrthodid yr iaith yn 

agored byddai parodrwydd i adael cwrs os nad oedd yn ieithyddol addas. Ceisiwyd ar 

bob cyfle gael yr addysgwyr i fyfyrio ar ddigwyddiadau o fewn eu dosbarthiadau. Yr hyn 

a gododd yng nghyswllt y drafodaeth hon oedd bod dysgwyr Cymraeg eu hiaith yn 

defnyddio'r Gymraeg yn answyddogol o fewn y .dosbarth , mewn gwaith grwp, er 

enghraifft, gyda chyfeillion ac yn anffurfiol gydag addysgwyr Cymraeg eu hiaith. Cafwyd 

cryn anhawster i ddarbwyllo'r addysgwyr mai cam bychan fyddai sicrhau defnydd llawn 

o'r Gymraeg gyda'r dysgwyr hyn, nid trwy roi dewis iaith astudio na'u gorfodi i'w 

defnyddio ond drwy ei defnyddio i addysgu yn naturiol. Roedd y frwydr fewnol rhwng 

hawliau'r dysgwyr, manteision dwyieithrwydd a'r rhagdybiaeth bod bygythiad i'r rhai na 

fedrent ddefnyddio'r Gymraeg, neu nad oeddent yn teimlo bod eu sgiliau yn y Gymraeg 

yn ddigonol, yn amlygu'u hunain yn rheolaidd gan brofi'n faen tramgwydd cyffredin. 

Un o'r pynciau mwyaf anodd i'w ystyried yw gallu - nid yn unig yn y Gymraeg ond 

yn y Saesneg yn ogystal. Gwelwyd ar bob achlysur bod dysgwyr ac addysgwyr yn nodi 

bod safon eu Cymraeg yn isel, yn weddol ar lafar, yn anobeithiol yn ysgrifenedig ac yn 

weddol wrth ddarllen. (Penodau 6.3, 7.3) Nid oedd unrhyw un wedi gwneud yr un 

asesiad parthed yr iaith Saesneg. Defnyddiwyd taflen syml er mwyn i'r addysgwyr 

hunanasesu eu gallu yn y Gymraeg a'r Saesneg. (Atodiad 18) Roedd o leiaf 95% yn 

mynegi rhuglder yn y Saesneg ar gyfer pob sgil. Byddent yn cydnabod rhuglder yn y 

Gymraeg ar lafar, yn syml wrth gwrs, mynegwyd rhuglder wrth ddarllen yn ogystal. 

Ystyriwyd eu gallu yn gyffredin bron yn ddieithriad ar gyfer anghenion technegol neu 

gyda phwnc cymhleth a newydd. Nid oedd yr ymarfer hwn yn llwyddiannus gyda 

grwpiau uniaith Saesneg, gan nad oedd ganddynt allu yn y Gymraeg i'w hasesu ac nid 
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oeddent yn medru gwerthfawrogi hunanasesiadau y dwyieithog yn eu plith. Er hynny 

prin oedd y sesiynau uniaith a medrwyd arddangos y neges yr amcanwyd ati - sef bod 

Cymry Cymraeg naturiol yn amharod i nodi rhuglder ieithyddol ar bob achlysur. Ceisiwyd 

trosglwyddo'r canfyddiadau a'u perthnasu i ddysgwyr y sefydliad a nodai 'n gyffredin nad 

oedd eu Cymraeg yn ddigon da. Fel arfer derbyniwyd hynny yn ddiamod heb ymgais 

ychwanegol i'w fesur nae annog y dysgwyr i'w datblygu. A oes angen felly i edrych yn 

fanylach ar allu'r dysgwyr yn y Gymraeg? A ddylai addysgwyr sy'n medru'r iaith fad yn 

gosod y cwestiwn? Ac a yw'r ffaith fad dysgwyr yn dweud nad yw eu Cymraeg yn ddigon 

da yn ateb rhy rwydd ac yn sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael y cyfle haeddiannol? 

Wedi derbyn yr ymatebion gofynnwyd pam eu bod yn teimlo eu bod yn rhugl yn y 

Saesneg, a oedd gan amlaf yn ail iaith, wrth nodi eu bod o allu cyffredin yn y Gymraeg 

wrth ymgymryd a'r un tasgau. Yr enghraifft a ddefnyddiwyd gan y darparydd bob tro 

oedd rhoi cyfarwyddyd ar y ffordd i ddefnyddio peiriant newydd. Yr ateb yn ddieithriad 

oedd y gallai'r peiriant fad yn ddieithr ac na fyddai ganddynt eirfa bwrpasol i'w defnyddio 

er mwyn sicrhau dealltwriaeth effeithiol o'r neges gan dderbynnydd yr eglurhad. Ond 

byddai hynny'r un mor wir yn y Saesneg oni fyddai? Ond byddent wedi dysgu'r termau 

Saesneg. Beth am ddysgu'r termau yn y Gymraeg yn ogystal? Doedd neb wedi ystyried 

hynny. Yn union wedi iddynt nodi'r rheswm gellid gweld pa mor chwerthinllyd a gwrthun 

oedd y fath sefyllfa . Y tristwch yw bod parodrwydd i ddatblygu'n ddyddiol trwy gyfrwng y 

Saesneg tra bod unrhyw ddatblygiad cyfatebol y dylid ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg 

yn fympwyol ac ychwanegus, neu yn rhywbeth mae'n rhaid atgoffa pawb i'w wneud. 

(Penned 7.4) Rhagdybiwyd felly y byddai'r un peth yn wir wrth i'r addysgwyr gyflwyno 

pynciau newydd i'w dysgwyr - beth bynnag yw iaith y dysgwyr hynny gan gyfyngu'r 
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defnydd o'r Gymraeg trwy beidio sicrhau cyfle iddynt'i ddysgu geirfa heb son am astudio 

drwyddi. Os llwyddir i gyflwyno'r cyrsiau yn ddwyieithog yna mae modd i'r dysgwyr 

ddysgu'r derminoleg ac astudio yn eu dewis iaith os oes ganddynt awydd i wneud 

hynny, heb orfodaeth mewn unrhyw fodd . 

Cafwyd trafodaethau diddorol a ddangosodd yn anad dim bod llawer o waith i'w 

wneud yn y maes i sicrhau cydraddoldeb naturiol i'r Gymraeg. Profwyd yn ddiamheuol 

bod iaith Gymraeg unigolion wedi ffosileiddio yn ystod addysg ysgol , ac os nad oedd 

elfennau a thermau wedi cael eu dysgu yn y cyfnod hwnnw nid oeddent yn wybyddus 

iddynt. Oro ar 61 tro clywyd 'wnes i ddim o'r peth a'r peth yn yr ysgol' gan gynnwys 

gramadeg Cymraeg, gwybodaeth o hanes y Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg. Dim 

ond y rhai oedd yn defnyddio'r iaith yn y dosbarth a welai 'r angen i ddatblygu'r Gymraeg 

yn gydradd a'r Saesneg. Ni sylweddolwyd gymaint erydiad y Gymraeg oherwydd diffyg 

defnydd ohoni. Cyfeirir eto at Wittgenstein (Atodiad 17) sy'n nodi bod iaith yn cyfyngu'r 

bydysawd i'r geiriau sy'n wybyddus gan yr unigolyn. 

Ni phrofwyd unrhyw ymwybyddiaeth o gyflwyno termau Cymraeg yn ogystal a 

thermau Saesneg wrth gyflwyno pwnc newydd. Prin y sylweddolodd addysgwyr na 

gyflwynai drwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag eu medr personal o'r iaith, yr angen i 

sicrhau gwybodaeth o dermau a fyddai yn galluogi'r dysgwyr i'w defnyddio o'r tu allan i'r 

ystafell ddosbarth, hyd yn oed os nad oeddent yn dewis astudio trwy gyfrwng yr iaith. 

Trafodir hyn ymhellach wrth werthuso'r sesiynau 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd. (Pennod 

7.4) Tybiwyd bod dylanwad y byd o gwmpas ac yn enwedig y cyfryngau torfol yn gryf ar 

y meddylfryd ieithyddol ac o'r herwydd gwelwyd bod angen ymdrech i gadw'r Gymraeg, 

ehangu'r defnydd ohoni a sicrhau safon a pharch iddi. Mae'r un her yn wynebu'r 
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genhedlaeth nesaf, sef y dysgwyr, os na chyflwynir yr iaith iddynt yn naturiol ni fyddant 

yn medru'i defnyddio, a brithir y trafodaethau anffurfiol parthed y pwnc astudio gyda 

thermau Saesneg. 0 glywed yr iaith yn frith gan eirfa Saesneg, ymddengys i'r di

Gymraeg nad oes geirfa Gymraeg ddigonol ar gyfer pob maes, yn enwedig meysydd 

newydd megis cyfrifiaduraeth a gwyddoniaeth. Credwyd hynny gan y di-Gymraeg hefyd. 

7.2.6Cloi'r Sesiwn 

I gloi'r sesiwn ailadroddwyd y prif bwyntiau , hynny yw bod iaith yn ganolog i hunaniaeth 

unigolion ac os anwybyddir hi, am ba bynnag reswm, yna anwybyddir rhan annatod o'r 

unigolion hynny. Nodwyd hefyd bod iaith yn gaffaeliad yn y pau gwaith er lies 

sefydliadau a'u cwsmeriaid neu gleientiaid . Roedd hi'n bwysig cysylltu'r sesiwn gyda'r 

sesiwn flaenorol (Penodau 6.2, 7.2) gan nodi bod darparu gwasanaeth dwyieithog yn 

statudol mewn sefydliadau cyhoeddus yn ogystal ag yn arfer dda mewn sefydliadau 

eraill. Fel sefydliad a oedd yn hyfforddi dysgwyr ar gyfer gweithleoedd amrywiol roedd 

hi 'n hanfodol sicrhau eu bod yn cael eu paratoi yn addas ar gyfer gwlad ddwyieithog. 

Nodwyd eisoes bod iaith yn sgil a bod gweithleoedd yn galw am hyfedredd yn y sgil 

honno i gyflawni swyddi. Tanlinellwyd y ddealltwriaeth ddiwylliannol sydd ynghlwm wrth 

iaith a'r defnydd ohoni. Mewn perthynas a sefydliadau yr hyn sydd yn holl bwysig yw 

bod sgiliau iaith yn cyfrannu at lwyddiant y tim cyfan. Cynnig cyfleoedd cyfartal i'r 

dwyieithog yw pwrpas rhoi dewis iaith iddynt ac nid gwahaniaethu yn erbyn eraill . 

Profwyd pwysigrwydd yr elfen gynhwysol yn rheolaidd a thra na theimlwyd bygythiad 

personal roedd yr addysgwyr yn gyfforddus i fod yn rhan o'r agenda honno. Bu'n rhaid 

nodi y gallai darparu gwasanaeth a chyrsiau Cymraeg/dwyieithog effeithio ar 

apwyntiadau staff, ar raglenni hyfforddi ac ar y d_iwylliant corfforaethol. Yn ystod y 
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drafodaeth ar anghenion iaith addysgwyr codwyd eto'r ofnau am swyddi ac ansicrwydd 

tybiedig dyfodol y rhai na fedrai 'r iaith. Er hynny ychydig a fwriadai sicrhau gwell sgiliau 

yn y Gymraeg er mwyn eu dyfodol proffesiynol (24% o'r grwp cynrychioliadol). 

Archwiliwyd y gwahanol bosibiliadau ieithyddol wrth sylweddoli na fyddai'r di

Gymraeg yn barod i gefnogi unrhyw ddatblygiadau a olygai wanhau eu sefyllfa 

bresennol neu greu rhwystrau i unrhyw ddyrchafiad yn y dyfodol. Ni ellir creu 

strategaethau na sicrhau unrhyw ddatblygiadau drwy hyfforddiant o'r fath. Gellir er 

hynny argymell i reolwyr sefydliadau dwyieithog lunio strategaethau i reoli anghenion 

ieithyddol y gweithlu _gan wneud hynny yn gefnogol a chadarnhaol. Yn naturiol yr 

addysgwyr nid y swydd oedd yn cael y sylw yn ystod y drafodaeth. (Penned 7.6) 

Anghenion y swydd ddylai gynnwys unrhyw anghenion ieithyddol nid deiliaid presennol y 

swydd. Cynigiwyd y dylai swydd ddisgrifiadau gael eu llunio cyn bod swyddi'n cael eu 

rhyddhau. Byddai hynny yn pellhau'r gwaith oddi wrth y person gan sicrhau di

bersonoli'r iaith . Roedd hi'n amlwg na ddigwyddai hynny ond amlygwyd ymhellach yr 

angen i hyfforddi rheolwyr, er na chwblhawyd hynny o fewn yr astudiaeth hon. 

Mae'n anorfod y bydd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn unrhyw sefydliad 

addysg yn effeithio ar yr addysgwyr ond o'i drefnu'n ofalus ni raid iddo olygu bygythiad i 

swyddi. Yn unol a phob polisi statudol dylid cynnwys yr holl weithlu er mwyn sicrhau 

tegwch, nid yn unig iddynt hwy ond i'w dysgwyr a'u dyfodol. 

7.2 .7 Gwerthuso'r Hyfforddiant 

Er i nifer o bynciau anodd gael eu trafod mae'n rhaid wrth ddycnwch a dyfalbarhad i 

wreiddio'r iaith mewn addysg 61-orfodol , a hynny gyda chefnogaeth pawb yn y sefydliad. 

Cafwyd ymatebion a thrafodaethau gonest ac agored a thybiwyd bod gan yr addysgwyr 
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well ymwybyddiaeth ieithyddol ar ddiwedd y sesiwn. Ni ellir mesur eu gweithrediad o'r 

hyn a ddysgwyd. Yr hyn y gellir ei wneud yw mesur eu boddhad a gwneir hynny drwy 

werthusiad. Defnyddir un grwp cynrychioliadol ac enghreifftiol i nodweddu'r gwerthuso 

cyffredinol a'r ymateb a gafwyd. 

Ni ddefnyddiwyd ffurflenni gyda'r grwpiau cynharaf ond datblygwyd cwestiynau 

syml yn ddiweddarach i brofi'r gwerthusiad. Roedd 21 yn y grwp penodol hwn o gefndir 

ieithyddol amrywiol, yn Gymry Cymraeg eu hiaith (4), yn Gymry di-Gymraeg, (12) yn 

ddysgwyr da (2), yn fewnfudwyr di-Gymraeg (2) ac yn dramorwyr (1 ). Roedd y sesiwn yn 

ddwyieithog. Defnyddiwyd graddfeydd ar gyfer effeithiolder y sesiwn ac roedd cyfle i 

ymateb yn ysgrifenedig i'r sesiwn drwy ymateb i gwestiynau ar y dysgu a wnaed a pha 

weithred a ddilynai o ganlyniad i'r hyfforddiant. Roedd ystod y marciau o 5 i 1, gyda 5 yn 

uchel ac 1 yn isel. Nid yw'r cyfanswm yn cyrraedd 21 bob tro gan nad ymatebodd pob 

cyfranogwr i bob cwestiwn. 

Tabl 20 - Gwerthusiad Cyffredinol 'Ymwybyddiaeth laith' 

Cwestiwn 5 4 3 2 1 

Sesiwn wedi ei chvnllunio a'i pharatoi vn dda 18 3 
Taflenni yn berthnasol qyda qwybodaeth addas 14 6 1 
Effeithioler y dysgu 16 5 
Cyrraedd nod ac amcanion y sesiwn 16 4 1 
Ar~:ivmell i eraill 13 7 1 

Gwelir o'r ffigurau ymateb nodweddiadol i'r sesiynau gan fesur eu llwyddiant ymarferol 

yn uchel. 

Roedd y rhannau ansoddol yn rhoi ymateb y grwp gyda'r adran gyntaf yn gofyn 

iddynt nodi eu hymateb i'r sesiwn. Cafwyd y sylwadau canlynol gan yr ymatebwyr, 

cynhwysir y cyfan er bod yr un rheswm yn cael ei nodi gan fwy nag un addysgwr. 
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Ad ran 1: Beth yw eich ymateb i'r cwrs? A wnaethoch fwynhau? A allwch 
gynnig gwelliant? 

• Digwyddiad rhagorol - yn cysylltu gyda'ni gwaith. 
• Diddorol iawn ac yn llawn gwybodaeth. 
• Diddorol iawn. Roedd hefyd yn ddiddorol i glywed barn pobl eraill. 
• Cwrs arbennig o dda. Cyflwynydd proffesiynol a gwybodus. 
• Cwrs ardderchog, wedi mwynhau. 
• Gwnes fwynhau y cwrs ond mae lefelau fy rhwystredigaeth wedi 

cynyddu. Mae fy ymwneud a rheolwyr a hyfforddiant mewn diwydiant a 
dylent wneud yr hyfforddiant hwn - nid yn unig rheolwyr canol. 

• Roedd y cwrs yn addas i'r pwnc. 
• Mwynheais y cwrs. 
• Yn !lawn gwybodaeth. Mwynheais. 
• Mwynheais. Wedi ei baratoi a'i gynllunio yn dda. 
• Mwynheais y cwrs. Yn bendant yn werth yr amser. 
• Mwynheais. 
• Mwynheais a dysgais lawer. 
• Mwynheais. 
• Llawer o wybodaeth. Gwnaed fi 'n ymwybodol o anghenion cyfreithiol a 

llywodraethol. 
• Mwynheais y cwrs. Efallai byddai taflen o dermau syml yn y Gymraeg 

wedi bod yn ddefnyddiol. 
• Gwnaed chi yn ymwybodol o Gymraeg a dwyieithrwydd. 
• Diddorol iawn. 
• Llawn gwybodaeth. 
• Syniad da. ond teimlaf y dylai staff barhau i gael y dewis ai dysgu 

Cymraeg ai peidio. 
• Profiad diddorol. Mwynheais. 

Cesglir na chafodd y grwp brofiad annymunol na negyddol a da oedd deal! eu bod i 

gyd wedi mwynhau ac wedi gwerthfawrogi'r wybodaeth. Mae'n amlwg eu bod wedi 

gweld gwerth i'r hyfforddiant hefyd. Roedd un yn amlwg yn parhau i feddwl bod 

cyflwyno'r Gymraeg yn rhan o'r agenda ac un arall am sicrhau na fyddai hynny yn 

orfodol. Dangosai hyn ragdybiaethau personal ac ofnau unigolion, ac mae'n amlwg na 

lwyddwyd i ddarbwyllo pob un nad dyna yw'r bwriad. 

Gofynnwyd iddynt nodi'n fyr yr hyn yr oeddent wedi ei ddysgu ac a oedd rhywbeth 

y gallent ei gymhwyso i'w hamgylchedd gwaith. Cafwyd yr ymatebion canlynol , gan un 
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neu fwy o'r ymatebwyr a oedd yn gynrychioliadol o'r grwpiau gyd. Nid ailadroddir 

atebion tebyg . 

Adran 2: Beth ddysgoch? Beth allwch chi ei ddefnyddio yn eich amgylchedd 
waith? 

• Ystadegau siaradwyr Cymraeg yr ardal. 
• Ystadegau'r cyfrifiad . 
• Gwahanol beuoedd iaith. 
• Hybu dwyieithrwydd drwy'r coleg. 
• Sut i hybu'r Gymraeg drwy'r coleg . 
• Wedi dysgu'r ffordd i ddechrau paratoi a thrafod gwers ddwyieithog. 
• Cynnwys yr iaith wrth anwytho. 
• Bod yn fwy sylwgar mewn perthynas a'r iaith e.e. arwyddion I posteri. 
• Mae'n beth da i fedru cynnig y Gymraeg a'r Saesneg i gwsmeriaid. 
• Byddaf bellach yn ceisio cyfarch a chyflwyno siaradwyr Cymraeg yn y 

Gymraeg. 
• Wedi dysgu na ddylai'r Gymraeg fod yn rhwystr i ddysgu a dylem 

gefnogi siaradwyr Cymraeg gymaint a phosibl. 
• Deddf yr laith Gymraeg. 
• Angen gwneud y Gymraeg yn rhan fwy amlwg o'm gwaith . 
• Cymhwyso ychwaneg o'r ddeddfwriaeth. 
• Y pwysigrwydd o ddarparu gwasanaeth dwyieithog i bawb. 
• Ystadegau diddorol. 
• Niferoedd mwy na'r disgwyl o bobl yn defnyddio, neu yn meddu ar 

sgiliau yn y Gymraeg yn yr ardal. 
• Y gall iaith ychwanegu at gyfathrebu. 
• Dim newydd ond atgyfnerthiad defnyddiol ac ysgogol. 
• Bod yn fwy ymwybodol o anghenion eraill. 
• Ymwybyddiaeth y gall rhai pobl eisiau siarad trwy gyfrwng y Gymraeg. 
• Mwy o ddirnadaeth o'r angen am yr iaith Gymraeg i wella cyfleoedd 

gwaith yn y sector waith. 

Gwelir bod yr ymateb yn gadarnhaol a bod yr addysgwyr wedi derbyn y neges. 

Roeddent yn barod yn medru myfyrio ar eu cyfrifoldebau gan gysylltu 'r hyfforddiant 

gyda'u haddysgu. 

Ni ellir cyflawni newid heb gefnogaeth ac felly gofynnwyd i'r addysgwyr nodi'r 

gweithredu pellach a ddymunent parthed y maes. Derbyniwyd yr ymatebion canlynol, 

eto oddi wrth un neu fwy o'r cyfranogwyr: 
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Adran 3: Beth fwriadwch wneud yn wahanol? A oes unrhyw beth yr hoffech ei 
archwilio ymhellach? Sut y byddwch yn rhannu 'r wybodaeth? 

• Mwy o sesiynau ar y thema hon a datblygiad o hyrwyddo 
dwyieith rwydd. 

• Hyrwyddo'r laith Gymraeg yn rheolaidd. 
• Rwy'n gwneud popeth yn ddwyieithog yn barod. 
• Parhau i hybu dwyieithrwydd. 
• Byddaf yn gobeithio cael amser i baratoi gwersi dwyieithog. 
• Rwy'n edrych ymlaen at sesiynau pellach. 
• Rhannu'r wybodaeth mewn cyfarfodydd fim. Gwnaf hefyd, lie mae'n 

bosib, hyrwyddo dwyieithrwydd. 
• Archwilio sgiliau sylfaenol. 
• Hoffwn fynychu cwrs Cymraeg i ddechreuwyr. 
• Efallai dysgu Cymraeg, neu o leiaf mwy 6 Gymraeg. 
• Rhaeadru 'r wybodaeth i'r rhai nad oedd yn bresennol. 
• Darganfod a fyddai'n well gan ddysgwyr wasanaeth Cymraeg. 
• Bod yn fwy ymwybodol o anghenion ieithyddol eraill , neu eu dewis iaith 

a chynnig gwasanaeth dwyieithog. 
• Os daw myfyrwyr o ysgol cyfrwng Cymraeg cynnig gwasanaeth 

Cymraeg. 
• Hoffwn ddysgu Cymraeg. 
• Mae'n demtasiwn i geisio dysgu'r Gymraeg yn yr haf. 
• Dysgu ychydig mwy o Gymraeg. 
• Cael yr un cyfle i archwilio ieithoedd eraill y boblogaeth ieithyddol 

amrywiol e.e. Arabeg. 

Yn yr un modd gwelir bod y grwp yn dechrau ystyried y dyfodol. Mae'n ddiddorol nodi 

bod 5 yn bwriadu dysgu Cymraeg - er bod hwnnw yn gynllun tymor hir. Mae'n ddiddorol 

hefyd y cyfeiriad at ieithoedd eraill. Crybwyllwyd y ffaith bod mwy o ieithoedd na'r 

Gymraeg a'r Saesneg yng Nghymru yn ystod y sesiwn. Ymatebwyd bod cefnogaeth 

ieithyddol ac adnabyddiaeth ieithyddol o bob iaith yn arfer dda ac yn gefnogol i'r 

dysgwyr ond nodwyd eto mai ond y Gymraeg a'r Saesneg y cyfeirir atynt gan mai nhw 

yw ieithoedd swyddogol Cymru a'r unig ddwy iaith y gellid yn gyfreithiol eu hawlio. 
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Adran 4: Pa un o'r canlynol a gyfarfu'r sesiwn? · 
Yn olaf gofynnwyd i'r unigolion i nodi pa anghenion a gyfarfu'r sesiwn a gellid 
ticio mwy nag un blwch: 

Anghenion colegol 21 
Anghenion Cyfadrannol 13 
Anghenion Gwaith 13 
Anghenion Personal 13 

Sylwyd gyda diddordeb bod 100% yn nodi bod y sesiwn yn ymateb ac yn cyrraedd 

amcanion colegol. Mae'n bwysig nodi hefyd bod dros hanner yr addysgwyr (62%) yn 

nodi bod y sesiwn yn ymateb i anghenion cyfadrannol, anghenion perthnasol i'w gwaith 

ac anghenion personal sy'n profi gwerth y math hwn o weithgaredd. 

7.2.8Clo 

Bu'r sesiynau 'Ymwybyddiaeth iaith ' (Penodau 6.2, 7.2 Atodiad 17) yn llwyddiannus gan 

ddatblygu gwybodaeth addysgwyr o'r hyn yw iaith, peuoedd iaith, defnydd iaith a dewis 

iaith ac iaith a hunaniaeth. Gwelwyd yr angen i gynnwys hanes yr iaith a datblygiad 

addysg Gymraeg a dwyieithog er mwyn cyflwyno'r darlun hanesyddol a thraddodiadol 

cyflawn. 0 gynnwys y cefndir profwyd bod llawer iawn o wybodaeth yn gynwysedig o 

fewn un sesiwn a byddai wedi bod yn fuddiol i'w rhannu yn ddwy sesiwn. Gan y byddai 

hynny yn golygu'r angen i addysgwyr fynychu dwy sesiwn gan roi pwysau ychwanegol 

ar amser prin, penderfynwyd parhau gydag un sesiwn. Golygai hynny nad oedd modd 

datblygu trafodaethau'n ormodol nae ymateb yn helaeth i bynciau unigol a godwyd. Gall 

fod hynny yn wendid yn y cyswllt hwn gan mai dyma'r unig gyfle a gaed i gyflwyno'r 

sesiwn i nifer o addysgwyr ac i ymateb i anghenion addysgwyr eraill. Gall gorlwytho 

hefyd lesteirio'r hyfforddiant a negyddu'r profiad. Ond cofir hefyd fod yr addysgwyr hyn 

yn brofiadol ac yn alluog i ddewis a dethol gwybodaeth berthnasol bersonol. Dylid felly 
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sicrhau sesiynau datblygu rheolaidd ar wahanol bynciau perthnasol ddiweddaru 

gwybodaeth o'r maes a chefnogi ymhellach yr addysgwyr. 

Gellir nodi bod y sesiynau yma wedi cael eu gwerthfawrogi o ran eu cynnwys, y 

diddordeb a grewyd, ymateb yr addysgwyr, amcanion a adnabuwyd a dilyniant y 

bwriadwyd eu sicrhau. Rhagwelwyd y byddai angen gwybodaeth am ddulliau penodedig 

i hyrwyddo dwyieithrwydd. Er y trafodwyd nifer o syniadau o fewn y sesiynau 

'Ymwybyddiaeth laith' trefnwyd gweithdai ymarferol i gyflwyno a rhannu syniadau 

pellach . Trafodir yr hyfforddiant a gyflwynwyd yn y rhan nesaf. (Pennod 7.3) 

7.3 Hyrwyddo Dwyieithrwydd 

7.3.1 Rhagarweiniad 

Mewn ymateb i ganfyddiadau'r sesiynau 'Ymwybyddiaeth laith ' (Penodau 6.2, 7.2 

Atodiad 17) ac i sicrhau cyflawni'r ideoleg bod gan bob aelod o'r gweithlu gyfrifoldeb i 

sicrhau cyflawniad targedau'r Cynllun laith cynigiwyd sesiynau 'Hyrwyddo 

Dwyieithrwydd'. (Penodau 6.3, 7.3, Atodiad 19) drwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gyfrwng y 

Saesneg ac yn ddwyieithog. Gobeithiwyd sicrhau grwpiau hyfyw ym mhob adran ond 

bu'n rhaid bod yn rhesymegol oherwydd cyfyngiadau amser ac argaeledd staff a 

chyflwynwyd y sesiynau oll yn ddwyieithog. Gan fod y sesiwn yn sesiwn ymarferol gellid 

sicrhau defnydd iaith ddewisol y cyfranogwyr yn hawdd gyda'r darparydd yn trafod yn 

iaith yr unigolyn ac yn adrodd yn 61 i'r grwp cyfan yn 61 yr angen. Yr oedd yn bosib 

darparu gwybodaeth wahaniaethol gefnogol ac unigol am yr un rheswm. 

Er mwyn darganfod gwybodaeth flaenorol y grwpiau gofynnwyd iddynt i nodi'r hyn 

a wnaent i hyrwyddo dwyieithrwydd. Roedd yr addysgwyr i gyd, beth bynnag eu hiaith, 

yn cynnig y cyfle i'w dysgwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cynigion y di-
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Gymraeg yn rhai cywir ac egwyddorol a synnent na dderbyniai'r dysgwyr y cynnig. Ni 

synnai hynny'r darparydd na'r addysgwyr dwyieithog am resymau amlwg a thrafodir hyn 

ymhellach yn yr adran hon. Gwelir hefyd y gwahaniaethau rhwng cyflawniadau 

hyrwyddo'r Gymraeg a'r di-Gymraeg eu hiaith a bwriedir profi bod gwerth i'r ddau. 

Bwriedid i'r sesiynau hyn sicrhau y byddai'r addysgwyr yn medru hyrwyddo 

dwyieithrwydd yn effeithiol a nodwyd pwysigrwydd gweithredu telly. Nod y sesiwn oedd 

cyflwyno rhai syniadau y gellid eu mabwysiadu yn weddol hawdd gyda'r amcanion bod 

yr addysgwyr yn adnabod eu swyddogaethau personal, cydnabod bod rhai dysgwyr yn 

cael budd o addysg ddwyieithog ac y byddent, wedi'r sesiynau, yn mabwysiadu 

gwahanol strategaethau i hyrwyddo dwyieithrwydd. Er mwyn sicrhau hynny lluniodd pob 

un disgrifiad o'u gwaith .a'u cyfrifoldebau presennol ac er nad oedd eu swydd ddisgrifiad 

ganddynt yn y sesiwn , nododd pawb yn ddieithriad bod eu rhestrau yn llawer hwy na'r 

swydd ddisgrifiad. Golygwyd y rhestr o'u gwerthuso'n wrthrychol ond ychydig o gwtogi 

welwyd ar gyfrifoldebau amrywiol unigolion. 

Gwahoddwyd hwy i nodi safle presennol y Gymraeg o fewn y rhestr a chafwyd 

mai'r dwyieithog yn unig a gyflawnai sesiynau Cymraeg a dwyieithog er bod y di

Gymraeg yn dysgu yn y sefyllfa ddwyieithog. Canfuwyd hefyd nad ystyrir pwysigrwydd y 

Gymraeg o'r tu allan i'r ystafell ddosbarth a bod y ddirnadaeth o ddwyieithrwydd mewn 

addysg yn ymwneud . a chyflwyno dosbarth yn unig a hwnnw yn gyflwyno cyfrwng 

Cymraeg neu trwy gyfrwng y Saesneg. Prin oedd y dystiolaeth bod y Gymraeg yn cael 

ei chynnwys fel rhan annatod o gynlluniau a datblygiadau beunyddiol. (Pennod 3) 

Gan nad oedd y sesiynau 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd' (Penodau 6.3, 7.3, Atodiad 

19) yn orfodol, tybiwyd bod yr addysgwyr a fynychodd yn gefnogol i'r cysyniad o addysg 
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ddwyieithog. Roeddent yn barod iawn i gyfaddef eu bod un ac oll yn cefnogi'r angen i 

hyrwyddo dwyieithrwydd ond yn llai eglur o'r hyn y gellid ac y dylid ei wneud. Roeddent 

yn gefnogol ac nid oedd gwrthwynebiad ganddynt i gynnig addysg ddwyieithog i bawb, 

ond o'u profiad ychydig o ddysgwyr a dderbyniai'r cynnig. Ni thybiwyd bod gan ddewis 

iaith y dysgwyr ddim i'w wneud ag iaith yr addysgwyr ac ni thybiwyd chwaith bod cynnig 

addysg ddwyieithog gan addysgwr na fedrai'r Gymraeg yn medru bod yn brofiad 

negyddol a gwrthun. Nid ystyriwyd y darlun a gyflwynwyd i'r darpar ddysgwr cyfrwng 

Cymraeg ac nid arddangoswyd dealltwriaeth o hynny chwaith . Nid oedd y derbyniad i'r 

cynigion cyfrwng Cymraeg yn ysgubol chwaith, a rhagwelir bod angen llawer o 

ystyriaeth bellach i'r maes arbennig hwn er mwyn sicrhau cynigion effeithiol a all esgor 

ar ddysgwyr cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol. Gan na fedrai'r addysgwyr di-Gymraeg 

gyflwyno na thrafod y gwahanol bosibiliadau trwy gyfrwng y Gymraeg roedd hi'n anodd 

gweld sut oedd modd i'r dysgwyr fanteisio ar y cyfle a gellid yn hawdd cydymdeimlo am 

iddynt wrthod y cynnig. Gan nad yw'r addysgwyr hyn yn medru'r Gymraeg mae'n 

anochel bod y dysgwyr yn cael eu hyfforddiant trwy gyfrwng y Saesneg. Felly hyrwyddo 

yn unig y gall yr addysgwyr di-Gymraeg ei wneud yn y dosbarth dwyieithog, a gellir 

gwneud hynny mewn amrywiol ffyrdd. Rhaid wrth addysgwyr dwyieithog i ehangu'r 

defnydd o'r Gymraeg yn ymarferol yn yr ystafell ddosbarth gan roi dewis gwirioneddol 

parthed iaith addysgu'r dysgwyr. (Penodau 3, 6.4, 7.4) 

7.3.2 Dewis laith 

Amlinellwyd y dulliau a ddefnyddiwyd i gynnig dewis cyfrwng iaith i'r dysgwyr. Yr ymateb 

oedd eu bod yn cael y cynnig cyn gynted ag y sylweddolasai'r addysgwyr eu bod yn 

medru'r Gymraeg. Gwnaed hyn heb ymwybyddiaeth o allu 'r dysgwyr yn yr iaith (Pennod 
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7.2) gan dderbyn gwrthod y cynnig yn ddiamod. Teimlent yn hapus eu bod wedi gwneud 

eu dyletswydd. Gwelwyd nad oedd gan yr addysgwyr wybodaeth ddigonol i gynghori 

myfyrwyr o'r hyn oedd yn bosibl gan y credent fod popeth yn bosib pe dymunai'r 

dysgwyr hynny. Ni fyfyriwyd ar yr anawsterau a allai godi o dderbyn yr addysgu trwy 

gyfrwng Saesneg ond. manteisio ar y cyfle i wneud asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg 

os dymunent. Byddai hynny yn digwydd heb gyflwyniad i'r termau a chydag ychydig os 

nad dim adnoddau a ffynonellau dwyieithog cefnogol. (Pennod 7.4) Pe byddai unrhyw 

un yn cael y cynnig o fod mewn lleiafrif neu yn aelod unigol ieithyddol gwahanol mae'n 

debyg mai dewis gwrthod cael eu heithrio a wnaent. Byddai'r dysgwyr yn dechrau mewn 

sefydliad ac ar gwrs newydd, gyda chyfoedion ac addysgwyr newydd ac yn gorfod 

wynebu penderfyniadau ieithyddol anodd heb ddigon o wybodaeth o'r goblygiadau, a 

hynny'n aml gan addysgwyr heb brofiad digonol o'r anghenion na'r ddarpariaeth. 

Nid yw hyn yn feirniadaeth. Yr hyn sy'n amlwg yw'r angen i gefnogi ac addysgu'r 

addysgwyr er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar yr wybodaeth angenrheidiol a digon o 

gefndir i fedru adnabod anghenion dysgwyr a'u cynghori yn effeithiol. Ofnai'r addysgwyr 

ddarparu cyngor anghywir ac o'r herwydd roeddent yn amharod i ymrwymo i gynghori. 

Nid oedd cydweithwyr dwyieithog a allai gynorthwyo ar gael bob amser i gyfeirio 

dysgwyr atynt. Byddai'r rheini yn fwy galluog i adnabod yr anghenion a mesur gallu 

ieithyddol dysgwyr. (Pennod 7.4) Ni welwyd eironi'r sefyllfa lie trafodwyd posibiliadau 

addysg Gymraeg trwy gyfrwng y Saesneg a'r argraff a gafwyd gan y dysgwyr dwyieithog 

yn enwedig o gofio bod Cynllun laith gan y sefydliad. (Pen nod 7.1) Un agwedd yn unig 

yw hon ond roedd hi'n agwedd bwysig iawn gan. fod perygl colli darpar ddysgwyr 

dwyieithog o fethu 'u hadnabod, eu cynghori a'u cefnogi'n ddigonol. Crybwyllodd y 

264 



darparydd y syniad o gynigion ar amserau gwahanol o'r flwyddyn, er enghraifft ar 

ddechrau'r ail dymor, wrth ddechrau modwl gwahanol , neu ar ddechrau'r ail flwyddyn , 

gydag addysgwyr ieithyddol gymwys, gan wneud hynny o gryfder adnabyddiaeth a 

pherthynas gryfach gyda'r dysgwyr. Erbyn hynny byddid yn meddu ar wybodaeth o'u 

gallu ieithyddol gan sicrhau y cynigir gwirioneddol ddewis i astudio drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Nid ystyriwyd hynny gan neb ond teimlent y gallai fod yn gam cadarnhaol 

iawn. Rhagwelwyd bod modd i'r di-Gymraeg ddatblygu gwybodaeth i gefnogi'r 

datblygiad yn effeithiol: 

7.3.3 Cyfleoedd Hyrwyddo 

Cyfeiriwyd at y rhestr cyfrifoldebau a luniwyd gan y cyfranogwyr ar ddechrau'r sesiwn a 

gofynnwyd iddynt ddadansoddi eu cryfderau a'u gwendidau, y cyfleoedd posib a'r 

bygythiadau iddynt parthed ehangu'r defnydd o'r Gymraeg a hyrwyddo dwyieithrwydd o 

fewn y cyfrifoldebau hynny. Fel y disgwyliwyd arwynebol oedd y dadansoddiadau, eto 

rhagdybiwyd hynny gan mai dyma bwrpas yr hyfforddiant. Nodwyd gallu yn y Gymraeg a 

gwybodaeth o fanteision dwyieithrwydd a phrofiad o ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn 

naturiol fel cryfderau . Crybwyllwyd hefyd bod argaeledd cyfieithydd yn gryfder pendant 

er mwyn cefnogi darparu deunydd dwyieithog safonol. Ni nodwyd bod gallu pynciol, 

profiad yn y maes, adnabyddiaeth o'r ardal ac ymwybyddiaeth o gefndir dysgwyr yn 

gryfderau. Pwysleisiwyd yr angen i ehangu'r gorwelion ar bob adeg gan amcanu i 

sicrhau bod y cryfderau a chyfleoedd yn gorbwyso'r gwendidau a'r bygythiadau. 

Crybwyllodd y darparydd bod cryfderau cyffredinol yr un mor berthnasol i addysg 

ddwyieithog ag yw i addysg uniaith ac nad yw addysg ddwyieithog yn dechrau ar 

dudalen wag , cysyniad na nodwyd gan unrhyw un. 
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Yn yr un modd gallai' r gwendidau berthyn i addysg yn gyffredinol ond eu bod yn 

fwy eithafol wrth ystyried y Gymraeg. Roedd prinder adnoddau yn amlwg i bawb a 

rhagdybiwyd hynny. (Penned 4) Ni wnaed llawn ddefnydd o'r adnoddau presennol, acer 

bod y darparydd yn cyfaddef bod prinder cyffredinol , mae adnoddau ar gael nas 

defnyddiwyd mewn nifer o feysydd. Gwelwyd bod prinder arholwyr cyfrwng Cymraeg 

gan gynnwys dilyswyr, yn fewnol ac yn allanol, a nodwyd bod diffyg cefnogaeth o du'r 

byrddau arholi a diffyg ymwybyddiaeth o anghenion dwyieithrwydd yn gyffredin. Er ei 

bod yn bosib pwyso arnynt, cwmn"fau preifat yw'r rhan fwyaf ohonynt ac nid ydynt yn 

rhan o'r ddeddfwriaeth iaith, ond gwendid y ddeddf yw hynny. Rhestrwyd lefelau staffio, 

prinder addysgwyr dwyieithog yn gyffredinol fel gwendidau, ni welwyd bod cefnogaeth 

sefydliadol yn gryfder chwaith gan nad oedd pawb yn ei weld yn weithredol effeithiol, ac 

er bod adnoddau cyfieithu yn gryfder, gan nad oedd yn ddigonol, roedd hefyd yn wendid 

amlwg. Roedd yr amserlen yn wendid i' r addysgwyr gan fod pwysau gwaith yn drwm, a 

gwelwyd prinder cyhoeddusrwydd yn wendid arall gan y dylid ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg yn sylweddol mewn sir lle'r oedd y mwyafrif yn medru'r Gymraeg. (Atodiad 3) 

Ni wnaed unrhyw sylw am gydweithwyr fel gwendid na chryfder er y gallent gefnogi a 

rhannu'r baich . Yn yr un modd y defnydd o ymwelwyr. Gellir defnyddio ymwelwyr yn 

effeithiol i gefnogi dysgu ond rhagwelwyd prinder o· ymwelwyr dwyieithog, er bod rhai 

addysgwyr wedi llwyddo i wahodd ymwelwyr proffesiynol dwyieithog yn y gorffennol, 

roedd eraill heb eto archwilio'r posibiliadau. 

Wedi mynychu'r gyfres o sesiynau roedd yr addysgwyr yn bared i gydnabod bod y 

Cynllun laith yn darparu cyfleoedd dwyieithog iddynt. Roedd y ffaith eu bod yn gweithio 

mewn sir a choleg dwyieithog gyda dysgwyr dwyieithog hefyd yn gyfle. Nodwyd y ffaith 
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body rhan fwyaf yn gweithio fel rhan o dTm a bod hynny yn golygu cyfleoedd i ddatblygu 

ar y cyd . Erbyn hyn roedd mwy o ymwybyddiaeth o anghenion lleoliadau gwaith a'r 

posibilrwydd o roi cyfle i ddysgwyr brofi lleoliadau dwyieithog. Gwelwyd hwn yn gyfle 

euraid i ddysgwyr brofi defnydd gwirioneddol o'r Gymraeg yn y gwaith ac roedd modd i'r 

addysgwyr di-Gymraeg sicrhau hynny. 

Ar wahan i fygythiadau tybiedig i swyddi, ac yn enwedig i ddyrchafiad, roedd gallu 

ieithyddol addysgwyr a dysgwyr, y Cymraeg a'r di-Gymraeg, yn cael eu gweld yn 

fygythiad amlwg. Gwelid methiant i gyflawni addysg ddwyieithog yn fygythiad i enw da yr 

unigolyn a'r sefydliad a gwelid gwir bosibilrwydd y byddai'r ofn hynny yn esgor ar beidio 

cynnig cyrsiau yn ddwyieithog. Gwelwyd cynnig popeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn 

fygythiad i bawb, er prin y gallai'r darparydd gytuno y byddai hynny yn bosib, yn enwedig 

yn y tymor byr, oni fyddai popeth yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. 

Roedd diffyg dealltwriaeth o ddwyieithrwydd, yr hyn sy'n dderbyniol fel arfer dda, ofn 

beirniadaeth a'r ffaith fod pawb yn deall Saesneg yn fygythiadau pellach. 

Tanlinellwyd eto'r angen i sicrhau rhaglen gyson o sesiynau i gefnogi datblygiad 

staff er mwyn hyfforddi a chefnogi'r gweithlu yn y maes. Mantais arall i'r sesiynau oedd 

sicrhau cyfle i'r addysgwyr ryngweithio a chefnogi'i gilydd. 

I danlinellu dyfodol tymor hir unrhyw ddatblygiadau crybwyllwyd anghenion polis'fau 

Llywodraeth Cynulliad Cymru , yn enwedig laith Pawb (LICC 2003b) a goblygiadau 

Deddf yr laith Gymraeg 1993 i'r sector gyhoeddus yng Nghymru. Yn addysgiadol mae 

dwyieithrwydd yn arfer dda ac yn ehangu cyfleoedd .i'r dysgwyr. Nid yw ar unrhyw lefel 

yn tynnu oddi ar addysg y di-Gymraeg. Mae cyrff megis Estyn (2000) yn cynnwys y 

Gymraeg ym mhob cwestiwn allweddol a rhaid i bob sefydliad ymateb iddynt. Yn 
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gymdeithasol mae canrannau dwyieithrwydd y sir yn uchel (Atodiad 3). Mae cefndir y 

dysgwyr yn ddwyieithog ac mae pob disgybl sy'n gadael yr ysgol bellach wedi derbyn un 

mlynedd ar ddeg o wersi Cymraeg fel lleiafrif o ymwneud a'r iaith . Mae disgwyliadau 

uchel i ddefnydd o'r iaith ac mae angen sicrhau bod dewis gwirioneddol ar gael yn y 

gweithle. Er hynny deil consyrn am safon yr iaith ond mater pwysig ar gyfer astudiaeth 

arall yw honno. 

Gyda'r dechnoleg fodern mae cyfleoedd i sicrhau safon gyfartal i'r adnoddau yn y 

Gymraeg a'r Saesneg. Gellir darparu ar y llwyfan e-ddysgu, ar bwerbwynt neu ar y 

bwrdd gwyn rhyngweithiol a hynny, gyda graen, ac mae'r datblygiadau technegol yn 

parhau ac yn ymestyn. Ar yr un pryd mae mynediad i'r we fyd eang, gyda'r ystod eang o 

adnoddau a gwybodaeth cyfrwng Saesneg o bedwar ban byd , yn fygythiad pellach i'r 

ieithoedd lleiafrifol, ac yn dystiolaeth barhaus o'r prinder parthed y Gymraeg a'r her i 

annog dysgwyr i ddefnyddio'r iaith . 

Yr un ffaith bwysig na nodwyd gan unrhyw addysgwr oedd nad oedd gwneud dim 

yn opsiwn bellach , ar gyfer neb, a dyna'r bygythiad mwyaf i lwyddiant ehangu'r defnydd 

o'r Gymraeg. Mae rhagdybiaeth hefyd bod addysgwyr yn deal! dwyieithrwydd yn ei 

amryfal wisgoedd ac o fewn ystod eang o sefyllfaoedd. Yn olaf y bygythiad mwyaf 

anodd ei oresgyn oedd y ffaith fod pawb yn deal! Saesneg a chodwyd cwestiwn am 

bwrpas y Gymraeg. Ymddengys fod difrawder, diffyg diddordeb a difaterwch yn 

fygythiadau sylweddol ond anodd eu profi. 

Yn addysgiadol cytunwyd bod hyrwyddo dwyieithrwydd yn arfer dda ac y gall diffyg 

cyfleoedd effeithio ar ddyfodol proffesiynol y dysgwyr, yn enwedig o fewn sir lie mae'r 

canrannau dwyieithog yn parhau yn uchel. Awgrymwyd bod rhai addysgwyr dwyieithog 

268 



yn gwrthod gweithredu yn ddwyieithog, o bosib oherwydd eu hofnau am ddiffygion eu 

sgiliau ieithyddol. Awgrymwyd ar fwy nag un achlysur gan addysgwyr a oedd wedi 

manteisio ar addysg Gymraeg nad oeddent yn hapus a'r profiadau a gafwyd ac nad 

oeddent yn barod i orfodi'r iaith ar eraill. Tasg anodd oedd ceisio eu darbwyllo eu bod yn 

gwrthod rhoi dewis a chyfleoedd i ddysgwyr drwy wneud dewisiadau ar eu rhan. 

(Pennod 7.4) 

Awgrymwyd amhoblogrwydd y Gymraeg a hyd yn oed atgasedd tuag ati fel 

bygythiadau a chyfeiriwyd n61 at y sesiynau ymwybyddiaeth iaith i geisio lliniaru ychydig 

ar y teimladau am agweddau negyddol. Roedd hi bob amser yn syndod i'r darparydd 

glywed pobl a oedd yn brwydro yn erbyn anghyfiawnderau byd eang yn methu gweld 

cysylltiad rhwng hynny a'u bywydau bob dydd yng Nghymru, lie mae iaith leiafrifol yn 

ymladd am ei bodolaeth. 

Roedd diffyg cyfleoedd blaenorol yn llesteirio posibiliadau, yr orfodaeth dybiedig y 

tro hwn oedd y diffyg cyfle a gafodd yr addysgwyr, nid yn unig i ddysgu'r iaith, ond i 

dderbyn eu haddysg drwyddi. Clywodd y darparydd yn gyson y gwyn bod addysgwyr 

heb gael y cyfle i ddysgu'r iaith, ni chlywodd unwaith gwyn bod yr iaith wedi cael ei 

throsglwyddo neu foci trosglwyddiad wedi cael ei drefnu drwy ba bynnag ddull, er 

enghraifft y gyfundrefn addysg. Ceisiwyd cyplysu'r profiadau personol a drafodwyd ym 

mhob sesiwn, er enghraifft y golled ieithyddol, a'u cymharu gyda phrofiad y dysgwyr 

presennol oedd yn methu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg. 

Gwelodd yr addysgwyr yn glir yr annhegwch yn eu sefyllfa bersonol , heb dadogi 

bai penodol am iaith eu haddysg bersonol , ond ar y cyfnod addysgol a thraddodiadau a 

disgwyliadau'r cyfnod hwnnw. Er eu tristwch personol o golli'r iaith o fewn y teulu nid 
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oedd ganddynt weledigaeth glir eu bod yn cyfrannu at achosi'r un math o ddiffygion drwy 

beidio cefnogi defnydd o'r iaith a thrwy beidio sicrhau defnydd gweithredol ohoni, gan 

achosi i'r dysgwyr presennol golli cyfleoedd dwyieithog. 

Bu'n rhaid ysgogi a thrafod a chyflwyno sefyllfaoedd i'w dadansoddi i geisio cymell 

yr addysgwyr i fyfyrio ymhellach ar y pwnc. Trwy hynny llwyddwyd i greu ymwybyddiaeth 

o gyfrifoldebau'r addysgwyr dros iaith y pwnc yn ogystal a'r pwnc ei hunan. Yn yr un 

modd llwyddwyd i ddatrys nifer o broblemau a godwyd o ganlyniad i brofiadau'r 

gorffennol sy'n parhau yn berthnasol wrth drafod y Gymraeg. Bu'n rhaid ymateb i 

ofidiau, ofnau a rhagdybiaethau yn y sesiwn hon megis yn y rhai blaenorol (Pennod 7.1 , 

7.2) ac nid ymddiheurir am hynny. Os yw unrhyw agenda i lwyddo rhaid ymateb ar 

unwaith i ddatrys problemau. Teimlir mai dim ond un cyfle a geir gyda hyfforddiant o'r 

fath , ac os na fanteisir ar y cyfle hwnnw gellir colli cefnogaeth ac atal unrhyw 

ddatblygiad pellach. 

Treuliwyd gweddill y sesiwn yn gweithio'n unigol, yn cydweithio mewn parau ac yn 

rhannu gwybodaeth, profiad a syniadau. Y darparydd oedd y ddolen gyswllt yn 

cynorthwyo, yn ymateb, yn ysgogi, yn cymell, yn herio, yn cwestiynu ac yn rhannu 

gwybodaeth. Lluniwyd y rhestr gynrychioliadol ganlynol o'r mathau o weithredoedd y gall 

addysgwyr ymgymryd a hwy i hyrwyddo dwyieithrwydd. Crewyd y rhestr gan yr 

addysgwyr a'r darparydd ar y cyd . Nodir y weithred yn y golofn gyntaf, a phwy all 

gyflawni'r weithred yn yr ail golofn , sef yr addysgwyr Cymraeg neu'r di-Gymraeg eu 

hiaith. Gellid bod angen cefnogaeth er mwyn cyflawniad , er enghraifft cefnogaeth 

cyfieithydd neu dechnegydd, ond cymerir yn ganiataol bod y gefnogaeth honno yn 

bosib. Ni fesurir naill ai llwyddiant y gweithredoedd i hyrwyddo dwyieithrwydd na 
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phwysigrwydd y gweithgareddau. Ni roir y rhestr mewn unrhyw drefn gan y rhagdybir o'r 

cychwyn bod unrhyw weithred sy'n cefnogi'r Gymraeg yn· weithred gadarnhaol o'i 

chyflawni yn effeithiol. Gobeithir y gellir adeiladu arnynt er mwyn parhau i ddatblygu'r 

addysg ddwyieithog. 

. Tabl 21 - Gweithgareddau ac Addysgwyr 

Gweithgaredd / Adnodd Addysgwyr 

Darparu adnoddau / deunydd dosbarth dwyieithog Pawb 
Defnyddio adnoddau I deunydd dosbarth dwyieithog Addysgwyr 

dwyieithog 
Creu amgylchedd gwaith dwyieithog Pawb 
Annog dysgwyr i ddefnyddio'r iaith - Cysylltu gyda manteision Pawb 
dwyieithrwydd yn bersonol, yn wybyddol ac yn broffesiynol 
Annog dysgwyr i ddysgu / gwella'u sgiliau ieithyddol. Cysylltu Pawb 
gyda manteision dwyieithrwydd yn bersonol, yn wybyddol ac 
yn broffesiynol 
Defnyddio'r iaith gyda dysgwyr. Cadarnhau ac eh.angu sgiliau Addysgwyr 
iaith dwvieithoq 
Trefnu arholwyr dwyieithog - er mwyn sicrhau cydraddoldeb a Pawb 
pharchu gwaith dysqwyr 
Trefnu aseiniadau yn ddwyieithog Pawb 
Darparu asesiadau yn ddwyieithog Pawb 
Arsylwadau ac adborth llafar ac ysgrifenedig Addysgwyr 

dwvieithoq 
Asesu 'n ddwyieithog Addysgwr 

dwvieithoq 
Gwisgo bathodynnau Bwrdd yr laith Gymraeg Addysgwr 

dwvieithoq 
Defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol yn ddwyieithog, gydag Addysgwyr 
adnoddau a chysylltiadau gwefannau dwyieithog. dwvieithoq 
Paratoi drwy gyfrwng y ddwy iaith . Addysgwyr 
Cyflwyno geirfa a therminoleq vn y Gvmraeq dwvieithoq 
Defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol i ddarparu adnoddau a Pawb 
chvsvlltiadau qwefannau dwyieithoq. 
Darparu cefnogaeth ieithyddol drwy gyfrwng y ddwy iaith e.e. Addysgwyr 
ar qyfer cyflwyno qeirfa dwyieithoq 
Defnyddio Calendr dwyieithog ac adnoddau naturiol eraill Pawb 
Defnyddio Cryno ddisgiau (er enghraifft) dwyieithog fel adnodd Addysgwyr 

dwvieithoa 
Cyfarch yn llafar - yn y ddwy iaith Pawb 
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Cytarfodydd - Detnyddio/ darparu cyfieithydd ar y pryd. Gosod Pawb 
v Gvmraeq a dwvieithrwydd tel eitem ar yr aqenda 
Cynnwys cyrsiau yn cynnwys eltennau o'r Gymraeg a Addysgwyr 
Chymreig e.e. astudiaethau achos dwyieithog 
diwydiant / pobl / sector cyhoeddus / preitat yng Nghymru / 
perthnasedd Cymraeq a Chvmreiq 
Darparu taflenni gwybodaeth yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg Pawb 
yn gvntat. Cytartaledd o ran diwyg. 
Detnyddio tatlenni gwybodaeth yn ddwyieithog gyda'r Addysgwyr 
Gymraeg yn gyntat. Cytartaledd o ran diwyg. dwyieithog 
Tretnu Datqaniadau i'r Wasq Pawb 
Gwneud Datganiadau i'r Wasg Addysgwyr 

dwyieithog 
Dathliadau cenedlaethol. Sicrhau body ddwy iaith yn cael eu Pawb 
detnyddio a'r cyswllt Cvmraea a Chvmreig hetyd. 
Dilyswyr - sicrhau medr yn y ddwv iaith Pawb 
Dysgu / Addysgu Dwyieithog Addysgwyr 

dwvieithoq 
e-byst yn ddwyieithog. Sicrhau body cyfarchiad a manylion y Pawb 
danfonydd yn ddwyieithog 
Detnyddio ffynonellau gwybodaeth. Llytryddiaeth i gynnwys Addysgwyr 
ffynonellau Cymraeg a Chymreig dwyieithog 
Fideo - traws leisio Addysgwyr 
isdeitlau dwyieithog 
Gohebiaeth yn ddwyieithog yn gyffredinol. Yn iaith ddewis y Pawb 
gohebydd bob amser 
Gwefannau - adnabod gwetannau dwyieithog perthnasol i'r Addysgwyr 
maes dysgu dwyieithoa 
Gwybodaeth gyfreithiol a statudol e.e. iechyd a diogelwch Pawb 
Detnyddiau swyddogol ar gael yn y ddwy iaith . 
Cofio archebu'r ddau a'u harddanqos vn y ddwy iaith. 
Hysbysebion yn y ddwv iaith Pawb 
Hysbystyrddau - sicrhau gwybodaeth yn y ddwy iaith Pawb 
Labeli ar tanylion hysbystyrddau Pawb 
Lluniau Perthnasol i ddwy iaith Pawb 
Llyfrau cwrs - cvnllunio'n ddwyieithog Pawb 
Neges oeiriant ateb vn v ddwv iaith Pawb 
Newyddlen Ddwvieithoq Pawb 
Nodiadau cyffredinol yn y ddwy iaith - yn enwedig ar gyter Addysgwyr 
dosbarth dwyieithog. Ond tel norm os yn bosib i bawb gael dwyieithog ond gall 
gweld yr iaith vn weithredol. pawb wneud 
Noson agored - sicrhau pobl sv'n medru'r ddwy iaith Pawb 
Posteri Dwyieithog Pawb 
Profiad gwaith Adnabod gweithleoedd dwyieithog ar gyter Pawb 
dysgwyr dwyieithog 
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Pwerbwynt yn ddwyieithog yn y dosbarth fel norm Addysgwyr 
dwyieithog 

Siaradwyr gwadd - eeisio ar bob eyfle i wahodd siaradwyr Pawb 
dwyieithoQ a/neu QydaQ ymwybyddiaeth o Gymru 
Siartiau wal yn ddwyieithoQ Pawb 
Tiwtorial yn iaith y dysgwyr Addysgwyr 

dwyieithog 
Ymweliadau - sierhau pobl tywys sy'n medru'r ddwy iaith Addysgwyr 

dwyieithog ond gall 
pawb drefnu 

Ymwelwyr - ymdreehu i sierhau ymwelwyr dwyieithog i Addysgwyr 
arddangos sgiliau gweithredol dwyieithog ond gall 

pawb wneud 

7.3.4Cynhwysiad y Gymraeg 

Lluniwyd holiadur eynhwysfawr (Atodiad 20) i'w ddefnyddio ar ddiwedd y sesiwn i fesur 

eynhwysiad y Gymraeg o fewn gweithgareddau a ehyfrifoldebau. Dadansoddir 

ymatebion un grwp eynryehioliadol. Addysgwyr oedd y pymtheg aelod yn y grwp ond 

roedd gan nifer ohonynt gyfrifoldeb rheolaethol. Nid yw'r eyfanswm ymatebion yn 

eyrraedd 100% bob tro gan nad ymatebodd pawb i bob ewestiwn. Cyflwynir darlun 

meintiol ae ni wahaniaethir yn 61 iaith yr addysgwyr er bod rhaid eofnodi bod mwyafrif y 

grwp arbennig hwn yn ddwyieithog ae roedd hynny yn eithriad yn y sesiynau. Rhannwyd 

yr holiadur yn bum adran: eyffredinol, rheoli , dysgu, adnoddau a marehnata. Gofynnwyd 

i' r addysgwyr gwblhau'r holiadur dan bedwar pennawd er mwyn arddangos sefyllfa 'r 

Gymraeg eisoes yn eu gwaith. Yn gyntaf gallent nodi eu bod yn gwneud y gwaith yn 

barod, ei bod yn bosib iddynt wneud, er nad ydynt yn gwneud, eu bod yn bwriadu 

gwneud ar 61 y sesiwn neu eu bod yn methu gwneud. Gan nad oedd gorfodaeth ar yr 

unigolion i gynnwys eu henwau ar y ffurflen nae unrhyw fanylion proffesiynol na 

phersonol, ni ellir eymharu eyflawniad yn 61 swyddogaeth nae yn 61 eyfrifoldebau rheoli . 

Nid oedd disgwyl ehwaith iddynt ddatgan rhesymau am yr atebion. Gall hynny gael ei 
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teirniadu tel gwendid ond ar y pryd roedd hi'n fwy pwysig derbyn gwybodaeth ffeithiol y 

gellid ei ddetnyddio, a gallai disgwyl i'r ymatebwyr ysgritennu rhesymau olygu na 

tyddent yn barod i gwblhau'r holiadur mor onest. Ceisiwyd ei lunio mor syml a dealladwy 

a phosib rhag gorbwyso ar yr addysgwyr. 

Tabl 22 - Hyrwyddo Dwyieithrwydd 

Hyrwyddo Dwyieithrwydd - Holiadur 
Nodir isod niter o agweddau/taterion y gellir eu sicrhau er mwyn hyrwyddo 

dwyieithrwydd . Nodwch drwy ✓ yn y blwch perthnasol i nodi naill ai / a ydych yn gwneud 
/ medru gwneud / bwriadu qwneud neu vn methu qwneud v canlvnol : 

yn medru bwriadu methu 
qwneud gwneud qwneud qwneud 

CYFFREDINOL 
1. Cyflawni anghenion Cynllun laith 27% 33% 40% 

y Coleg 
2. Ymateb i anghenion Estyn 33% 33% 33% 

Yn yr adran gyffredinol gwelir mai canran techan oedd eisoes yn cyflawni anghenion y 

Cynllun laith (27%) ac ychydig yn fwy (33%) yn cyflawni anghenion Estyn (2000). Nodir 

nad oedd rheswm gan_ neb dros tethu cyflawni'r naill na'r llall sy'n profi bod modd i bob 

aelod o'r gweithlu gyfrannu at y ddwy broses greiddiol yma yn effeithiol ond rhaid wrth 

gefnogaeth. 

RHEOLI 
yn medru bwriadu methu 
gwneud gwneud awneud awneud 

3. Cynnwys Dwyieithrwydd mewn 60% 20 % 20 % 
Cynllunio 

4. Os ydych arweinydd ydych chi yn 47% 33% 7% 
cynnwys dwyieithrwydd ar agenda 
cyfarfodydd 

5. Gwybod pa bynciau sy'n ddwyieithog 53% 27% 7% 
gan eraill yn v tTm 

6. Adnabod arfer dda yn y dosbarth 40% 40% 7% 7% 
dwyieithog 

7. Sicrhau ansawdd wrth asesu'n 33% 40% 13% 7% 
ddwyieithog 

8. Byrddau Arholi dwyieithog 7% 87% 
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9. Dilyswyr Mewnol dwyieithog 66% 7% 7% 73% 
10. Arholwyr Allanol dwyieithog 7% 87% 
11. Pen nu tiwtor dwyieithog i fyfyrwyr 40% 33% 13% 7% 

dwyieithoQ 
12. Sicrhau cefnogaeth dysgu dwyieithog 27% 27% 7% 33% 
13. Adnabod cyfrifoldebau parthed y 47% 20 % 20 % 

Gymraeg 

Yn yr adran ar reolaeth nid ystyriwyd lefel na chyfrifoldebau a gallai'r rheoli fod ar lefel yr 

ystafell ddosbarth , lefel uned, modwl, cwrs, tim, maes, adran neu gyfadran. Ni chredir 

bod y lefel o reoli yn bwysig yma, yr hyn sy'n bwysig yw lleoliad y Gymraeg a 

dwyieithrwydd yn y gweithdrefnau a'r gweithredu. 

Gwelir bod canran uchel yn cynnwys dwyieithrwydd yn eu cynllunio (60%) gydag 

ychydig yn llai yn ei gynnwys fel pwnc ar agenda cyfarfodydd (47%). Disgwylid y byddai 

canran uwch yn gwybod pa bynciau a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y tim, 

(53%) ond fel y cyfeiriwyd eisoes mae'r wybodaeth yn ddibynnol, o bosib, ar lefel 

cyfrifoldebau rheoli , er disgwylir i'r wybodaeth yma fod yn hysbys i bawb er mwyn 

sicrhau eu bod yn cael eu trosglwyddo'n gywir i'r dysgwyr gan bob addysgwr. 

0 fewn y grwp hwn roedd canran uchel yn ddwyieithog ac yn defnyddio'r Gymraeg 

eisoes, roedd 40% yn medru adnabod arfer dda o fewn dosbarth dwyieithog a 33% 

eisoes yn sicrhau ansawdd wrth asesu'n ddwyieithog. Roedd dibyniaeth ar adnoddau 

dynol yn golygu ei bod yn anodd cynnal byrddau arholi , penodi dilyswyr mewnol ac 

arholwyr allanol trwy gyfrwng y Gymraeg ac o'r herwydd nododd canran uchel iawn eu 

bod yn methu gwneud hynny (87%). Darparwyd tiwtor dwyieithog i ddysgwyr dwyieithog 

a chefnogaeth ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg gan 40% o'r addysgwyr, er bod hwn yn 

un o dargedau'r Cynllun laith. Roedd 47% o'r grwp eisoes yn adnabod eu cyfrifoldebau 

parthed y Gymraeg, o bosib o ganlyniad i hyfforddiant presennol a gyflwynodd 
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anghenion y Cynllun laith iddynt (Pen nod 7.1) a'r sesiwn ar Ymwybyddiaeth laith. 

(Penned 7.2) Pe medrir cefnogi'r rhai a nododd eu bod hi'n bosib adnabod eu 

cyfrifoldebau a'r rhai oedd yn bwriadu gwneud i sicrhau hynny, yna byddai 100% o'r 

grwp arbennig hwn yn adnabod eu cyfrifoldeb, a byddai hynny yn ganlyniad da iawn. 

DYSGU 
yn medru bwriadu methu 
qwneud gwneud gwneud gwneud 

14. Gwybod pwy sy'n siarad Cymraeg 53% 33% 7% 
15. Gwybod pwy sy'n ysgrifennu Cymraeg 53% 33% 7% 
16. Gwybod pa adnoddau sydd ar gael yn y 40% 40% 13% 7% 

Gymraeg 
17. Cynnwys llyfrau /safweoedd Cymraeg 13% 47% 27% 7% 

Dwyieithog yn eich llyfryddiaeth 
18. Sicrhau ymarfer I lleoliadau gwaith 27% 33% 13% 13% 

dwyieithog 
19. Cynnig gwasanaethau drwy'r Gymraeg 27% 27% 7% 40% 
20. Cymell defnydd o'r Gymraeg 40% 40% 13% 
21 . Cymell Cadw Sgiliau leithyddol yn y 27% 33% 20 % 7% 

ddwy iaith 
22. Sicrhau cynnwys Cymraeg / Cymreig i'r 33% 47% 20 % 

cyrsiau 
23. Priodoli Cymru / Dwyieithrwydd mewn 27% 47% 20 % 

cynnwys 
24. Darparu Geirfa 33% 40% 20 % 
25. Creu Ethos dwyieithog yn y dosbarth 20 % 60% 13% 

Nodwyd eisoes mai trwy ddefnydd o'r iaith yn yr ystafell ddosbarth y sicrheir 

cyfleoedd i'w ehangu ac un o'r ffeithiau pwysicaf ar gyfer hynny yw gwybodaeth 

berthnasol o iaith y dysgwyr. Roedd 53% yn ymwybodol o'r dysgwyr a oedd yn siarad 

Cymraeg gyda'r un nifer yn ymwybodol o'r dysgwyr oedd yn medru ysgrifennu'r 

Gymraeg. Ychydig dros draean (40%) a wyddai am yr adnoddau dwyieithog yn eu maes 

gyda chanran fechan (1 3%) yn cynnwys ffynonellau dwyieithog mewn unrhyw 

lyfryddiaeth. Roedd ychydig gyda chwarter (27%) yn cynnig lleoliadau gwaith dwyieithog 

a'r un nifer (27%) yn cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cymell y 
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dysgwyr i sicrhau cadw eu sgiliau ieithyddol yn y ddwy iaith. Roedd 40% yn cymell 

defnydd o'r Gymraeg yn eu sesiynau dysgu. Nodir eto mai ffigurau moel yw'r rhain acer 

mwyn cyflawni rhai o'r gweithgareddau mae angen gallu yn y Gymraeg ond nid ar gyfer 

eraill megis trefnu lleoliadau gwaith. Efallai bod rhifau 22 i 25 uchod yn y categori hynny 

lie gwelwyd traean yn sicrhau cynnwys Cymraeg / Cymreig yn eu cyrsiau, 27% yn 

priodoli Cymru / dwyieithrwydd yn eu cyrsiau, traean yn darparu geirfa bynciol yn 

ddwyieithog a 40% yn creu ethos dwyieithog yn y dosbarth. 

ADNODDAU 
yn medru bwriadu methu 
gwneud gwneud gwneud gwneud 

26. Mynychu Paneli Pwnc 20 % 40% 20 % 13% 
27. Sicrhau adnoddau gweledol e.e. 33% 47% 13% 

Posteri 
28. Sicrhau posteri cenedlaethol 27% 33% 7% 7% 

dwyieithog e.e. lechyd a Diogelwch 
29.Archebu adroddiadau cenedlaethol yn 20 % 60% 13% 

ddwvieithoq 

Amlygwyd yr un lefel wrth drafod adnoddau gyda 20% yn mynychu paneli pwnc i 

rannu gwybodaeth, traean yn sicrhau adnoddau gweledol, 27% yn sicrhau posteri 

cenedlaethol dwyieithog ac 20% yn archebu adroddiadau swyddogol yn ddwyieithog. 

MARCHNATA 
yn medru bwriadu methu 
gwneud gwneud gwneud gwneud 

30. Sicrhau defnydd o'r ddwy iaith mewn 67% 20 % 7% 
Nason Agored 

31 . Trefnu ymweliadau dwyieithog ee 53% 40% 
Sioeau 

32. Trefnu Arddangosfeydd dwyieithog 53% 33% 7% 
33. Trefnu Deunydd Marchnata 67% 20 % 7% 

dwyieithog 
34. Trefnu Cyfweld yn ddwyieithog 47% 33% 13% 
35. Trefnu gwybodaeth ystadegau ar 27% 60% 

ddwyieithrwydd e.e. Adrannau'r 
Llywodraeth , Cynulliad , Bwrdd Yr laith 
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Darganfuwyd bod nifer yn bwriadu cyflawni'r gweithgareddau wedi'r hyfforddiant a 

bydd hynny yn cynyddu'r niferoedd fydd yn cyfrannu at gyflawniad targedau'r Cynllun 

laith. Pe gellid darbwyllo'r niferoedd a nododd ei bod yn bosib gwneud, ond nad oeddent 

yn bwriadu gwneud ar hyn o bryd yn 61 yr holiadur, i ymgymryd a'r gweithgareddau yna 

byddai newid sylweddol a chadarnhaol yn y canrannau a hyrwyddai ddwyieithrwydd y 

sefydliad. 

Nadir mai ffigurau moel sydd yma ac ni wnaeth neb unrhyw sylwadau ychwanegol, 

ond derbyniwyd y canlynol mewn ymateb i'r cwestiwn agored. Nadir yr ymateb unwaith 

yn unig, hyd yn oed os cyfeiriwyd ato fwy nag unwaith. 

Pa gefnogaeth sydd ei angen arnoch er mwyn ehangu'r defnydd o'r 
Gymraeg: 

• Rhagor o staff sydd yn siarad Cymraeg ac yn medru dysgu yn yr iaith. 
• Cefnogaeth staff y Gyfadran a'u sensitifrwydd ynglyn a dwyieithrwydd. 
• Mae'r sesiwn wedi bod yn help i feddwl am syniadau newydd a rhoi 

hwb. Byddai 'n werthfawr cael sesiwn fel hon bob hyn a hyn er mwyn 
trafod yr hyn sydd wedi'i wneud a gweld sut y gellir gwneud mwy. 

• Cefnogaeth pawb yn yr adran a'r gyfadran. 

Profir bod niter yn cyfrannu at hyrwyddo dwyieithrwydd mewn gwahanol ffyrdd ac 

roeddent yn ymhyfrydu yn y ffaith bod yr hyn yr oeddent yn ei wneud yn gadarnhaol, yn 

dderbyniol ac yn cael ei werthfawrogi. Yn y gorffennol roeddent wedi bod yn ofni nad 

oedd yn arfer dda, ei fod yn rhy ychydig , nad oedd unrhyw un yn mesur ansawdd a'u 

bod heb gefnogaeth yn y maes. Roedd y di-Gymraeg yn ofni na fyddai eu cyfraniad yn 

dderbyniol gan nad oeddent yn medru'r iaith ac yn falch o ddeall bod croeso ac 

anogaeth iddynt i gyfrannu i'r maes. Gydag ychwaneg o ddealltwriaeth sylweddolent ei 

bod yn bosibl gwneud llawer i hyrwyddo dwyieithrwydd. Y tebygrwydd yw mai'r di

Gymraeg a diciodd y blwch 'mae'n bosib gwneud' a dylid sicrhau cefnogaeth a 
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hyfforddiant ychwanegol iddynt er mwyn gallu cymryd y cam nesaf. Dyma'r argraff a 

dderbyniwyd o'r trafodaethau. I gyflawni hynny mae'n rhaid sicrhau agweddau 

cadarnhaol y dysgwyr a'r addysgwyr i'r agenda ieithyddol er mwyn cynnwys y gweithlu 

cyfan. 

Braf oedd profi diddordeb cyffredinol yn y maes ac ymrwymiad tuag at ehangu'r 

defnydd o'r Gymraeg. Gyda'r hyfforddiant yma daeth yn amser am arbenigedd penodol 

ac ar gyfer hwnnw, sef dysgu ac addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n hanfodol i'r 

addysgwyr feddu ar feistrolaeth o'r ddwy iaith. Llwyddodd niferoedd llai i gyflawni'r 

hyfforddiant hwnnw a gwerthusir y llwyddiant yn yr adran nesaf. 

7.4.1 Dysgu ac Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog 

7.4.1 Rhagarweiniad 

Lluniwyd cwrs i gymhwyso'r gwahanol strategaethau addysgu dwyieithog o fewn 

dosbarth ymarferol. (Atodiad 21 , Penodau 2, 3, 6.4) Cynhwyswyd canfyddiadau'r 

sesiynau hyrwyddo yn ogystal. Hyfforddwyd un ar bymtheg o addysgwyr mewn tair 

cyfres o gyrsiau tri diwrnod. Amcanwyd i hyfforddi'r addysgwyr i'w galluogi i gyflwyno 

chwe sesiwn ddwyieithog, eu gwerthuso a chyflwyno'r canfyddiadau i weddill y grwp. 

Cyflwynwyd y cysyniad o ddwyieithrwydd a thrafodwyd y gwahanol ddiffiniadau, 

egwyddorion dwyieithrwydd, y derminoleg, y gwahanol beuoedd lie defnyddir y ddwy 

iaith, gwleidyddiaeth, athroniaeth ac ideoleg dwyieithrwydd a hyfedredd ieithyddol. 

(Penodau 1, 3) Trafodwyd y gwahanol batrymau o gaffael iaith a dysgu iaith a 

chyflwynwyd rhai enghreifftiau o ddwyieithrwydd ar y llwyfan rhyngwladol. 

Dadansoddwyd y gwahaniaethau niferus rhwng dysgu iaith fel pwnc a defnyddio'r iaith 

fel cyfrwng. Trafodwyd gwahanol fodelau addysg (Penodau 2, 3) a chysylltwyd y 
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modelau hynny gyda ~wyieithrwydd ac amlieithrwydd. Edrychwyd ar wahanol amcanion 

y modelau, eu nodweddon ieithyddol yn benodol , y dysgwyr, dilyniant a maint yr 

hyfforddiant ym mhob iaith, y dulliau a'r strategaethau perthnasol a'r seicoleg addysgol. 

(Pen nod 2) Cyflwynwyd ffurfiau gwan a chryf Baker (2002) , theori Cummins (1979) ar 

BICS a CALP a modelau Williams (1996-99). Cymharwyd y rhain gyda modelau 

Ewropeaidd megis lwerddon , gwlad Belg a'r lseldiroedd, gwlad y Basg a Chatalonia yn 

ogystal a chyfeirio at yr Unol Daleithiau a Chanada. Trafodwyd hawliau unigolion , 

cyfleoedd cyfartal a deddfau perthnasol. Lluniwyd rhestr i ddangos natur ieithyddol y 

gwahanol grwpiau posib o fewn y sefydliad: y Cymry Cymraeg eu hiaith a adawodd 

addysg statudol cyfrwng Cymraeg, y di-Gymraeg eu hiaith a adawodd addysg statudol 

cyfrwng Saesneg, y . mewnfudwyr diweddar o wahanol wledydd , y myfyrwyr hyn 

dwyieithog neu uniaith a gwahanol alluoedd yn y sgiliau ieithyddol. Trafodwyd rhesymau 

am ddefnyddio'r Gymraeg, methiant cyfrwng Cymraeg neu ddiffyg datblygiad y cyfrwng 

yn y sector yn y gorffennol, ystyr dysgu dwyieithog a'r rhwystrau ac anawsterau tybiedig 

a phenodol a ragdybir. (Penodau 3, 7) 

Rhestrwyd y sgiliau angenrheidiol , systemau cefnogi , fframweithiau cyffredinol ac 

anghenion y dysgwyr gan gynnwys eu gallu, lefel cymhelliant, disgwyliadau, niferodd ac 

oedran , personoliaethau , cefndiroedd a gwerthoedd. 0 fewn y pair i gyd parhawyd i 

ystyried defnyddio'r Gymraeg yn weithredol , yn naturiol, yn gefnogol, yn broffesiynol gan 

fod yn hyblyg i agweddau, ymddygiad , gwerthoedd a chredoau personal. Edrychwyd ar 

fodelau addysgu , ar gymhellion , elfennau cadarnhaol a negyddol a'r rhwystrau tybiedig 

yn fewnol ac yn allanol i unrhyw ddatblygiadau. (Penodau 2, 3, 6.5) 
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Cynhaliwyd nifer o weithdai i ystyried gwahanol gynlluniau gwersi dwyieithog, eu 

trafod a'u beirniadu; sut i lunio adnoddau dwyieithog, diwyg taflenni, cydraddoldeb 

ieithyddol, y defnydd o gyfieithu a thrawsieithu a'r defnydd o ffynonellau Saesneg er bod 

yr addysgu yn Gymraeg ei gyfrwng. Cafwyd gweithdy ar asesu dwyieithog gan ystyried 

sicrhau ansawdd a chyfartaledd ac ailymwelwyd ag anghenion gwerthuso er mwyn 

sicrhau gwrthrychedd. Roedd ystyriaeth o gwestiynau allweddol Estyn (2000) yn y pair 

hefyd. (Penodau 1, 3) 

Roedd aelodau'r tri grwp yn addysgwyr profiadol a chymwysedig ac yn oedolion yr 

oedd seicoleg addysgol ddyneiddiol yn berthnasol ar eu cyfer. (Penned 2) Roeddent 

hefyd yn gefnogol i addysgu dwyieithog ac yn barod i gynnwys y ddwy iaith yn eu 

haddysgu ac oni all y rhain lwyddo i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg drwy'r gefnogaeth 

bresennol yna pa obaith i ddatblygiadau pellach. Cynhwyswyd hwy ar bob adeg gan 

ddangos gwerthfawrogiad o'u gwybodaeth a'u profiadau blaenorol, yn addysgu drwy 

gyfrwng un iaith ac yn ddwyieithog, a bu'r datblygiad yn ddatblygiad deuol gyda'r 

darparydd yn elwa gymaint a'r cyfranogwyr. (Pennod 2) 

7.4.2 Cynllunio Bwriadus 

Wrth fyfyrio ar bwyntiau pwysig a godwyd yn ystod y sesiynau sylweddolwyd nad oedd 

nemor un o'r addysgwyr wedi cynllunio i ddefnyddio'r Gymraeg yn fwriadus er rhoi 

ystyriaeth iddi. Defnydd anffurfiol a wnaed ohoni, er eu bod yn meddwl eu bod yn 

cyflwyno'n ddwyieithog eisoes, siarad gydag unigolion a wnaent, neu siarad gyda 

grwpiau neu barau a oedd yn digwydd siarad Cymraeg. Nid oedd unrhyw ystyriaeth 

fwriadus i gyflwyno'r Gymraeg megis taflenni gwybodaeth , asesiadau na siartiau wal er 

enghraifft er bod enghreifftiau i'w gweld. Defnydd mympwyol a wnaed o iaith tan yr 
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hyfforddiant, ac ni feirniedir hynny gan nad oedd rhaglen hyfforddi berthnasol yn bodoli 

cyn hyn. 

Un o'r gofidiau mawr a gododd oedd maint y defnydd o'r Gymraeg mewn sesiwn. 

Ofnwyd y byddai'n rhaid gwneud popeth yn y Gymraeg ac oni lwyddid byddai rhaid i 

bopeth fod yn y Saesneg. Wrth ddadansoddi gwers ar gyfer grwp enghreifftiol profwyd 

eto bod yn rhaid cynllunio ar gyfer dysgwyr penodol. Os mai'r bwriad oedd ehangu'r 

defnydd o'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth mae'n rhaid derbyn bod pob datblygiad, o'i 

gynllunio a'i adnoddi'n effeithiol, yn ddatblygiad cadarnhaol. Cytunwyd bod cynnwys un 

gwaith grwp, neu ran o asesiad yn arfer dda hyd at sesiwn gyflawn ddwyieithog neu 

sesiwn gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg. 0 wneud y fath ddadansoddiadau gwelodd yr 

addysgwyr werth y cynllunio addas ar gyfer y grwp wrth gwrs ond hefyd y pwnc, y lefel, 

a'r adnoddau yn ogystal a'r iaith. Gwelent hefyd gyfle i gynllunio i ddatblygu trwy brofiad 

(Pennod 2, Atodiad 5) gan addasu yn 61 yr angen. 

Rhagdybiaeth arall a gododd dro ar 61 tro oedd na fyddai'r dysgwyr yn dymuno 

defnyddio'r Gymraeg wrth astudio. Cyfeiriwyd at y rhagdybiaeth ddi-sail yn y cyswllt 

arbennig hwn , bod dysgwyr yn trosglwyddo i AB er mwyn newid iaith eu haddysg i'r 

Saesneg er na allai neb brofi hynny. Tra bod y dysgwyr yn derbyn cyfle gwirioneddol 

gyfartal i ddewis iaith eu haddysg rhaid gochel rhag dod i gasgliadau na ellir eu profi. 

Rhaid gochel hefyd rhag gwneud penderfyniadau ar eu rhan . 

Gwelwyd ofn gwirioneddol ynglyn a gallu ieithyddol personal yr addysgwyr a 

rhagwelwyd y gallai gallu ieithyddol y dysgwyr fod yn her enfawr i'r bwriad i ehangu 

defnydd o'r Gymraeg. Ni fesurwyd gallu 'r dysgwyr yn y Gymraeg yn ystod cyfnod yr 

ymchwil felly rhaid oedd derbyn y gofid. Roedd gallu 'r addysgwyr ar lafar yn dda iawn ar 
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y cyfan ond mesurwyd y lefel ysgrifenedig ar ystod o gweddol i da iawn. Er hynny 

dewisodd dau o'r addysgwyr i wella safon eu hiaith ysgrifenedig yn annibynnol o'r 

ddarpariaeth bresennol, ac maent i'w canmol am wneud. I sicrhau safon ieithyddol yr 

adnoddau defnyddient gyfieithwyr sefydliadol naill ai i gyfieithu neu i wirio dogfennau. 

Gwelai'r addysgwyr y budd o gytuno rhaglen gyda'u dysgwyr ar 61 negydu gan 

ddatblygu gwybodaeth cyfrwng Cymraeg ar y cyd. Roeddent eisoes wedi sylwi bod 

dysgwyr Cymraeg eu hiaith bob amser yn dewis cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg 

gyda'r addysgwyr hynny a fedrai 'r iaith. Er na allent brofi hynny yn wyddonol tybient, o 

brofiad, bod y dysgwyr yn llawer mwy cyfforddus yn eu hiaith gyntaf. (Pennod 3, Heath 

2001, Reynolds 1999, · Baker 2002) Synnent na fyddai rhagor ohonynt yn dewis a studio 

trwyddi, ond o drafod y dulliau o gynnig, iaith y cynnig, prinder adnoddau, pwysau 

cyfoedion a holl oblygiadau dewis iaith a gallu ynddi sylweddolwyd nad oedd gwneud 

dewis iaith wrth ddechrau mewn sefydliad ac ar gwrs newydd yn fater syml na hawdd. 

(Pennod 7.2) Derbyniwyd bod y ffaith bod dysgwyr yn defnyddio'r Gymraeg fel norm yn 

naturiol gydag addysgwyr pan fo cyfle yn ffactor cadarnhaol iawn er na ddewisent ei 

defnyddio yn ffurfiol. Buan y sylweddolodd yr addysgwyr eu bod yn euog o'r un peth , 

drwy ddefnyddio'r Saesneg ar gyfer gohebiaeth swyddogol a'r Gymraeg ar adegau llai 

ffurfiol. Casglwyd yn unfrydol bod hynny yn peryglu goroesedd y Gymraeg. 

Cyfeiriwyd at nifer o broblemau y byddai angen eu hystyried yn ychwanegol i'r her 

ieithyddol. Nodir hwy yma yn unig. Roedd prinder adnoddau cyfrwng Cymraeg yn amlwg 

yn gofidio'r addysgwyr gan y byddai rhagor yn sicrhau nid yn unig gefnogaeth addysgol 

ond byddent hefyd yn gymorth i'r addysgwyr a'r dysgwyr i ddatblygu ac ymarfer yr iaith 

yn berthnasol i'r maes addysg. Gwelwyd bod amser yn adnodd pwysig a phrin arall gan 
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fod paratoi gwersi dwyieithog, os nad yn ddwbl y gwaith , fel y tybiwyd , yn fwy o waith na 

pharatoi yn uniaith , yn enwedig os yw'r un iaith honno yn meddu ar adnoddau lluosog. 

Defnyddiwyd 'prinder' 1 ddisgrifio nifer o bethau gan gynnwys cyfieithwyr - eu hamser a'u 

nifer. Roedd hi'n anodd blaengynllunio mewn digon o amser i fedru sicrhau adnoddau 

wedi eu cyfieithu , ac o'r herwydd roedd y gwersi yn parhau yn uniaith Saesneg, ac yr 

oedd hynny yn effeithio ymhellach ar bosibiliadau a chyfleoedd i ddysgwyr. Cynigiwyd y 

dylid , neu y gellid, ystyried paratoi gwaith ar gyfer y flwyddyn ddilynol, gan wneud cais 

am waith a ddefnyddir yn y presennol i'w gyfieithu ar gyfer y dyfodol. Cytunwyd bod 

cyrsiau yn newid wedi i'r gwaith gael ei gyfieithu ond nodwyd y dylid ystyried addasu'r 

gwaith yn y dyfodol, os nad oedd hi'n bosib sicrhau cywirdeb cynnwys ymlaen llaw. Ond 

os na flaengynllunnir yna nid oes gobaith diwallu'r anghenion cyfieithu yn y tymor hir. Ni 

ellir yn rhesymegol disgwyl cyfieithiadau o adnoddau sesiynau yn y tymor byr. Nodwyd 

eisoes (Pennod 7.2) y dylid ystyried llunio cod ymarfer ar gyfer yr uned gyfieithu. 

Cyfaddefwyd nad oedd gormod o adnoddau cyfrwng Cymraeg yn bodoli ond 

canfuwyd diffyg gwybodaeth o adnoddau a diffyg dirnadaeth o addasu adnoddau 

blaenorol. Yr un yw cynnwys nifer o gyrsiau'n sylfaenol a gellir addasu adnoddau yn 

haws na'u llunio o'r newydd. Nid her i'r Gymraeg yn unig yw'r her hon, cafwyd yr un 

gofid parthed addasu a diweddaru adnoddau cyfrwng Saesneg. 

Yn ogystal a gallu ieithyddol dysgwyr ac addysgwyr profwyd diffyg gwybodaeth a 

defnydd o eirfa a therminoleg bynciol. I oresgyn hyn cynigiodd y darparydd bod yr 

addysgwyr yn defnyddio'u hystafelloedd dosbarth i sicrhau bod yr eirfa'n weledol a gellid 

eu gwirio wrth addysgu. Byddai hynny'n creu ethos dwyieithog hefyd. Gellid rhoi siartiau , 

lluniau ac enwau er enghraifft ar y welydd, gellid darparu rhestrau ar daflenni, ar 
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gyfrifiadur neu ar y llwyfan e-ddysgu, a thrwy hynny gellir ehangu geirfa yn gywir, yn 

ymarferol ac yn broffesiynol. 

Tristwch oedd sylweddoli pa mor araf oedd byrddau arholi a chyrff arweiniol i 

ymateb i anghenion dwyieithrwydd gyda phrinder dybryd o feini prawf, arholwyr, dilyswyr 

ac asesiadau dwyieithog. (Pennod 7.3) Roedd hynny yn ddiflastod i'r addysgwyr hefyd 

gan na allai arholwyr di-Gymraeg ddilysu gwaith a gyflwynwyd trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Er mai sampl o waith pob dosbarth a ddilysir mae'n annheg i'r dysgwr dwyieithog 

ddarganfod na all eu gwaith gael ei wirio. Mae hynny yn ddiffyg mawr, yn annerbyniol, 

yn anystyriol o'r dysgwr dwyieithog ac yn dibrisio iaith . 

Awgrymwyd y dylid cynnwys y Gymraeg o'r cychwyn mewn cyrsiau newydd, ac nid 

ei hychwanegu fel atodiad fel y gwnaed yn y gorffennol. (Pennod 7.3) Byddai hynny yn 

sicrhau cyfartaledd ond hefyd yn mynnu ystyriaeth i holl anghenion ac oblygiadau'r 

Gymraeg boed yn adnoddau neu anghenion eraill. Nid mater o gyfieithu yw darpariaeth 

ddwyieithog, mae'n llawer ehangach na hynny ac yn haeddu gwell ystyriaeth. Roedd yr 

addysgwyr erbyn hyn yn dechrau sylweddoli ehangder a goblygiadau'r maes, y 

cryfderau a'r gwendidau a'r hyn na all Cynllun laith ar bapur yn unig ei ddarlunio na'i 

gyflawni. 

Sylweddolai'r addysgwyr bwysigrwydd y cyfle i gynllunio a darparu sesiynau yn 

ymarferol i'w cyflawni gan fod angen cynllunio, cyflwyno a gwerthuso chwe sesiwn i 

gwblhau'r hyfforddiant. Teimlent y byddai hynny yn brofiad arbennig, gyda chefnogaeth 

y darparydd a gymrodd r61 fel mentor yn ogystal a darparu'r hyfforddiant. Byddai hynny 

yn sicrhau y byddai modd mesur effeithiolrwydd y cynllun hyfforddi. 
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7.4.3Sesiynau Ymarferol 

Cyflawnodd un ar bymtheg addysgwr yr hyfforddiant mewn tair cyfres o sesiynau. 

Roeddent yn addysgwyr mewn meysydd pwnc AB a oedd yn cynnwys Amaethyddiaeth 

(2) , Adeiladu (2), Addysg (1 ), Addysg Anghenon Arbennig (1 ), Arlwyaeth (2), Busnes a 

Gweinyddiaeth (2) , Celf (1 ), Gwybodaeth Technoleg a Chyfrifiaduraeth (2), Trin Gwallt a 

Therapi Harddwch (3) . Roedd pob grwp yn gymysg o ran cenedl, oedran a lefelau'r 

cyrsiau a addysgwyd ganddynt. 

Yng ngweddill yr adran hon cyflwynir canfyddiadau'r addysgwyr a'u profiadau wrth 

gyflwyno'r sesiynau dwyieithog, yn eu lleoliadau dysgu. Nodwyd yr ymatebion yn ystod 

sesiynau seminar a thiwtorial , ni ddarparwyd holiadur ffurfiol. Gan i nifer wneud yr un 

sylwadau nodir y niferoedd , ond ni olyga hynny na fyddai eraill yn cytuno neu'n 

anghytuno. Mae'n bwysig nodi eto mai ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yw'r bwriad ac nid 

gorfodi dysgwyr i'w defnyddio nae i astudio trwyddi. Mae'n bwysig hefyd nodi bod yr 

addysgwyr yn ddieithriad wedi cael profiadau cadarnhaol a rhai hyd yn oed brofiadau 

gwefreiddiol er eu bod wedi bod yn betrusgar iawn ar y dechrau. Nodwyd yr ymatebion 

canlynol mewn sesiynau adborth a thrafod wedi i'r addysgwyr gyflawni'r sesiynau gyda'u 

dysgwyr. Er mwyn ceisio mesur llwyddiant defnyddir 'rhagorol ', 'da iawn' a 'da' fel 

asesiad anffurfiol. 

Cafodd 100% o'r addysgwyr brofiad cadarnhaol gyda'u dysgwyr yn y dosbarth a 

nodwyd hefyd eu bod i gyd wedi cael ymateb cadarnhaol oddi wrth y dysgwyr gyda nifer 

o'r dysgwyr hynny, boed yn uniaith neu yn ddwyieithog, yn gweld gwerth i addysg 

ddwyieithog ac yn credu y dylai'r Gymraeg gael ei defnyddio'n fel norm. Nododd 31 % 

bod eu dysgwyr di-Gymraeg yn cefnogi 'r cyfleoedd a ddarparwyd i'r Cymraeg eu hiaith a 

286 



nododd 75% bod eu dysgwyr yn gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn derbyn hyfforddiant yn 

y Gymraeg. Roedd 50% o'r addysgwyr wedi cynllunio'n rhagorol ar gyfer y dysgwyr, 

gyda chynlluniau gwersi cynhwysfawr yn arddangos yn glir y defnydd o'r Gymraeg, yr 

adnoddau a ddefnyddiwyd a mewnbwn y dysgwyr; roedd 25% wedi cynllunio yn dda 

iawn a 25% yn dda, ond roedd 100% wedi cynnwys y dull a'r lie y defnyddiwyd y 

Gymraeg yn eu sesiynau ar eu cynlluniau gwers. Felly roedd y cyfranogwyr i gyd wedi 

ymateb i'r hyfforddiant drwy gynnwys y Gymraeg yn fwriadus yn eu cynlluniau . Roedd yr 

adnoddau a baratowyd gan 50%. yn rhagorol , yn bwerbwynt lliwgar dwyieithog (50%), 

gwaith ar gyfrifiadur (38%) lluniau (50%) defnydd o liw (13%), geiriadur iaith (6%), geirfa 

bwrpasol (13%) a thaflenni gwybodaeth a llyfrynnau cwrs dwyieithog; roedd adnoddau 

44% yn dda iawn a 6% yn dda. Arddangoswyd gwybodaeth bynciol yn rhagorol, yn y 

ddwy iaith , gan 94% a da iawn gan 6%. Cyflwynwyd y darganfyddiadau i weddill y 

grwpiau, drwy gyfrwng y Gymraeg, yn rhagorol gan 44%, yn dda iawn gan 44% ac yn 

dda gan 13% a rhagdybir y byddai'r sgiliau hyn yn trosglwyddo i sesiynau effeithiol 

cyfrwng Cymraeg a/neu ddwyieithog gyda'u dysgwyr. Defnyddiodd 25% ffynonellau 

rhagorol, 31 % ffynonellau da iawn a 44% ffynonellau da i gyfiawnhau'r gwaith a 

gyflwynwyd. Ymhob seminar a thiwtorial cafwyd trafodaethau ar ddwyieithrwydd gyda 

44% yn cyfrannu'n rhagorol wrth drafod y methodolegau, y strategaethau, y dulliau, y 

llwyddiannau, y diffygion a'r sialensiau, yn enwedig gallu sgiliau Cymraeg (a Saesneg) 

gan wneud hynny'n gytbwys gydag enghreifftiau o'u hymarfer; roedd 31 % yn cyfrannu'n 

dda iawn i'r drafodaeth a 25% yn cyfrannu'n dda. 

Gwelwyd llwyddiannau'r hyfforddiant drwy'r gwaith a gyflawnwyd gan yr addysgwyr 

wrth gynllunio sesiynau addysgu, drwy baratoi a datblygu adnoddau a thrwy gyflwyno'r 
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sesiynau yn yr ystafell ddosbarth a'u gwerthuso. Defnyddiodd 100% ohonynt y Gymraeg 

yn yr ystafell ddosbarth gan nodi bod eu hymarfer wedi datblygu o ddefnydd anffurfiol i 

ddefnydd ffurfiol o'r iaith , ond bod y defnydd anffurfiol hefyd yn parhau. Gwelodd 25% 

foci cefnogaeth cyfieithydd sefydliadol yn angenrheidiol gan gadarnhau bod y 

gefnogaeth honno yn bodoli. Nododd 63% eu bod wedi gweld hyder y dysgwyr yn eu 

defnydd o'r Gymraeg yn codi a bod iaith lafar y dysgwyr yn datblygu o'i defnyddio. Yn yr 

un modd nododd 50% o'r addysgwyr eu bod yn datblygu'r iaith ac yn ei defnyddio'n fwy 

hyderus ac i safon uwch o ganlyniad i'r gefnogaeth bresennol, gyda 63% yn nodi eu bod 

wedi cyfarwyddo a thermau pynciol o'u defnyddio yn y dosbarth gyda'u dysgwyr hefyd 

yn eu defnyddio'n hyderus. Gwelwyd bod angen datblygu a gwella sgiliau ieithyddol 

llafar ac ysgrifenedig 50% o'r addysgwyr. Nododd 75% agweddau cadarnhaol eu 

dysgwyr tuag at yr iaith yn gyffredinol. Nododd 50% eu bod yn cynnwys ymwybyddiaeth 

o Gymru, y Gymraeg a Chymreictod yn eu sesiynau er mwyn ehangu gwybodaeth y 

dysgwyr. Nododd 25% bod eu dysgwyr yn gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn cael y cyfle i 

ddefnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth a nododd 36% eu bod bellach yn gweld 

pwysigrwydd cyfathrebu yn iaith y dysgwyr. Profodd 75% fanteision dwyieithrwydd yn eu 

maes arbenigol ac roedd yr addysgwyr oll yn gweld gwerth i'r iaith yn gyffredinol. 

Tra'r oedd 75% yn dweud eu bod yn hyrwyddo dwyieithrwydd yn eu sesiynau 

dysgu, nododd 25% eu bod yn darparu ethos dwyieithog o fewn y dosbarth ond o'r rhai 

a nododd y gwahanol fethodolegau a ddefnyddiwyd, methodolegau gwan oeddent, y 

methodolegau lleiafsymiol, er eu bod yn anelu at fethodolegau cryfach . Gwelodd 63% 

eu bod bellach yn rhoi dewis ieithyddol gwirioneddol i'w dysgwyr a nododd 75% eu bod 

yn normaleiddio'r Gymraeg yn eu haddysgu (Penodau 4 , 7.4) 
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Nodir yma dair enghraifft o normaleiddio'r iaith gan roi dewis ieithyddol 

gwirioneddol i'r dysgwyr. 

Enghraifft 1: Cynllunio 

Cynlluniwyd cwrs byr mewn cynllunio adeiladu ar gyfer grwp o ddisgyblion ysgol a 

fynychai'r Coleg AB i ddilyn cwrs mewn maes na ddarparai 'r ysgol. Cynlluniwyd y 

sesiynau yn ofalus gan roi digon o gyfle i'r gwahanol ddysgwyr ddefnyddio'r ddwy iaith 

yn yr ystafell ddosbarth. Gwnaed defnydd da o dechnoleg gwybodaeth i ddarparu 

cynlluniau i'w defnyddio drwy gyfrwng y ddwy iaith , gan ddangos bod modd i'r proffesiwn 

ddatblygu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd y sesiynau hyn wedi eu cyflwyno'n uniaith 

Saesneg yn y gorffennol ac ni ddisgwyliai'r addysgwr unrhyw ymateb penodol o 

gyflwyno'r sesiwn yn ddwyieithog, drwy ddarparu ffeil gyfrifiadurol cyfrwng Cymraeg ac 

un cyfrwng Saesneg i'w defnyddio. Yr hyn a'i calonogodd, ac i raddau a'i synnodd, oedd 

canfod y myfyrwyr heb anogaeth yn agor ac yn defnyddio'r ffeil waith cyfrwng Cymraeg 

yn naturiol ac yn hapus. Ni phrofwyd yr un ymateb negyddol a phrofwyd y byddai modd 

gwneud llawer mwy o addysgu cyfrwng Cymraeg o flaengynllunio bwriadus. Sicrhawyd 

ethos dwyieithog gyda phosteri a lluniau wedi eu labeli yn ddwyieithog o fewn yr ystafell 

ddosbarth. 

Enghraifft 2: Addysg Anghenion Arbennig 

Defnyddiwyd y cyfrifiadur i sicrhau adnoddau gwahaniaethol ieithyddol - yn cynnwys 

gwahanol liw, maint ffont a math o ffont - mewn sesiynau rhifedd a llythrennedd syml. 

Roedd y taflenni gwaith yn lliwgar, yn ddeniadol ac yn llwyddo i ddenu llygaid. 

Llwyddwyd mewn sefyllfa heriol i ddefnyddio dwy iaith yn llwyddiannus, gan roi cyfle i 
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ddysgwyr anghenion arbennig ddewis iaith heb neb wrthwynebu hynny. Tynnwyd 

lluniau digidol o'r dysgwyr i brofi mwynhad y grwp. 

Enghraifft 3: Amaethyddiaeth 

Cynlluniwyd yn ofalus a phendant sesiynau a sicrhaodd ddefnydd o'r ddwy iaith . Yn y 

grwp arbennig a addysgwyd aseswyd bod 17 yn fwy cyfforddus yn y Gymraeg, 17 a 

fyddai cyn yr hyfforddiant wedi derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Saesneg. Lluniwyd 

geiriadur iaith a fu yn adnodd llwyddiannus a defnyddiol iawn i gefnogi'r iaith yn y 

gwersi. Roedd hi'n amlwg bod y dysgwyr wedi gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn derbyn 

eu hyfforddiant yn y Gymraeg. Defnyddiwyd y sgil o drawsieithu ar lafar i sicrhau 

cydraddoldeb ieithyddol a chafwyd llwyddiant pendant a dystiolaethwyd o weld dau 

ddysgwr wedi ysgrifennu eu nodiadau yn y Gymraeg a 'nifer' yn 61 yr addysgwr wedi 

defnyddio'r Gymraeg yn ysgrifenedig. Nododd yr addysgwr hwn fod angen rhagor o 

amser i gyflwyno deunydd yn ddwyieithog na thrwy gyfrwng un iaith , ac mae hwn yn 

bwynt pwysig iawn i'w nodi. 

Defnyddiwyd adnoddau Cymraeg i gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg ac adnoddau 

Saesneg wrth gyflwyno yn y Gymraeg, a bu hyn yn llwyddiannus ac yn fodd i arbed 

amser. Nodwyd bod safon iaith y dysgwyr a'r addysgwr wedi gwella yn ystod y sesiynau. 

Gwnaed pwynt diddorol arall yn y maes pynciol hwn, sef bod cynifer o eiriau Cymraeg 

ym maes amaethyddiaeth yn cyfateb i un gair Saesneg a bod hyn yn her ychwanegol i'r 

addysgwr. 

Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau addysgu gyda 56% yn nodi pwysigrwydd 

gwneud hynny. Nododd 88% rai o'r gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd ganddynt i 

amlygu'r Gymraeg yn yr adnoddau gweledol, er enghraifft gwahanol ffont, maint y ffont, 
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a lliwiau gwahanol i'r ddwy iaith. Cysylltwyd y cynllunio hyn ag anghenion ieithyddol y 

dysgwyr. Amrywiai'r niferoedd a fedrai'r Gymraeg o fewn y grwpiau. Er enghraifft roedd 

deuddeg allan o ddeg ·ar hugain mewn un grwp yn meddu ar sgiliau yn y Gymraeg; dau 

ar bymtheg allan o bedwar ar hugain mewn grwp arall ; dau ddi-Gymraeg, un mamiaith, 

un wedi dysgu'r Gymraeg a phedwar yn deall i wahanol raddau mewn grwp arall o wyth 

dysgwr ac mewn grwp arall eto dim ond un oedd yn medru'r Gymraeg allan o ddeg ar 

hugain . Gwelodd 38% bwysigrwydd darganfod cefndir ieithyddol ac addysgol y dysgwyr 

er mwyn meddu ar well dealltwriaeth o'u sgiliau ieithyddol. Er mwyn sicrhau effeithiolder 

y defnydd o'r Gymraeg nododd 63% bwysigrwydd gwerthuso'r sesiynau yn effeithiol. 

Sesiynau ymarferol oedd y rhain , ar wahan i 6% a thra bod hyder y dysgwyr a'r 

addysgwyr yn y Gymraeg yn cynyddu ar lafar ychydig o ddysgwyr fyddai yn troi at y 

Gymraeg fel cyfrwng ysgrifenedig. Gwelwyd dau ddysgwr o fewn un grwp yn ysgrifennu 

nodiadau yn y Gymraeg yn hollol naturiol wedi i'r iaith gael ei defnyddio yn y dosbarth, 

gyda dau mewn grwp arall yn defnyddio'r Gymraeg mewn asesiadau llafar, ffaith a 

syfrdanodd yr addysgwr gan nad oedd yn disgwyl y fath ymateb. 

Gydag ychydig mwy o gefnogaeth ieithyddol tybiai 31 % y byddai mwy o fyfyrwyr yn 

barod i ehangu'r defnydd o'u Cymraeg yn ysgrifenedig a nododd 50% nad oedd gan y 

dysgwyr sgiliau digonol yn y Gymraeg i'w defnyddio mewn asesiadau. Yn ogystal a 

phrinder sgiliau llafar ac ysgrifenedig nodwyd hefyd bod yr amrywiaeth gallu o fewn y 

sgiliau hynny yn gwahaniaethu'n sylweddol gyda rhai yn meddu ar sgiliau llafar yn unig 

ac eraill yn medru ysgrifennu Cymraeg ond yn dewis peidio. Cafwyd sylw penodol gan 

38% o'r addysgwyr ei bod hi'n anodd iawn i lwyddo i annog y dysgwyr i ysgrifennu yn y 
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Gymraeg, a hynny hyd yn oed gan ddysgwyr oedd wedi derbyn eu haddysg flaenorol 

drwy gyfrwng y Gymraeg (6%). 

Enghraifft 4: Arlwyaeth 

Paratowyd sesiynau dwyieithog ar gyfer grwp o wyth yn cynnwys un a oedd wedi 

gwneud cais penodol i'r sefydliad er mwyn dilyn ei hastudiaethau trwy gyfrwng y 

Gymraeg gan fod ei holl addysg wedi bod trwy gyfrwng yr iaith honno. Roedd y grwp yn 

cynnwys dau ddysgwr di-Gymraeg, 1 dysgwr Cymraeg iaith gyntaf, 1 hollol Gymraeg, 

ond ddim Cymraeg iaith gyntaf a 4 ddim yn siarad Cymraeg ond yn ei deall i wahanol 

raddau. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau addysgu ac amlygwyd yr anawsterau megis 

diffyg adnoddau digonol yn y Gymraeg, gallu cyffredinol y dysgwyr i ddefnyddio'r 

dechnoleg ddiweddaraf a ddefnyddiwyd i gefnogi'r Gymraeg, y paratoi a'r darparu yn 

ddwyieithog eto'r dysgwyr yn gwneud eu gwaith yn y Saesneg a'r fyfyrwraig oedd wedi 

gwneud cais i astudio yn y Gymraeg, ac yn gwneud hynny ar nifer o achlysuron , eto yn 

cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg oherwydd prinder adnoddau cefnogol. Er hynny erbyn 

diwedd y sesiynau roedd y ddwy fyfyrwraig oedd yn amharod i drafod yn y Gymraeg ar y 

cychwyn yn barod i ymateb yn y Gymraeg yn unigol erbyn diwedd y sesiynau. Mae'n 

amlwg felly bod eu hyder wedi codi a bod normaleiddio'r Gymraeg wedi sicrhau hynny. 

Rhagdybiwyd mai diffyg neu brinder adnoddau cyfrwng Cymraeg oedd i'w feio am i 

ddysgwyr a oedd wedi derbyn eu haddysg cyfrwng Cymraeg i gefnu arni yn y sesiynau 

hyn. (75%). Gyda'r pwyslais cynyddol ar adnoddau technolegol dywedodd 38% bod 

anfanteision dybryd yn y ffaith fod gwefannau niferus ar gael drwy gyfrwng y Saesneg 

yn unig, a bod anallu myfyrwyr i ddefnyddio'r dechnoleg honno hefyd yn her ychwanegol 
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mewn rhai enghreifftiau (38%). Sylwodd 50% o'r addysgwyr brinder ymwybyddiaeth o 

Gymru a Chymreictod gan y dysgwyr yn eu sesiynau. 

Er i 100% o'r addysgwyr nodi eu bod wedi cael profiad cadarnhaol, eu bod yn 

gefnogol i'r cysyniad a bod y dysgwyr yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd a ddarparwyd 

nododd 63% bod her i ddefnyddio dwy iaith yn yr ystafell ddosbarth, gyda 50% yn gweld 

y methodolegau yn heriol iawn. Nodwyd bod yr angen i ddarparu ar gyfer gwahanol 

lefelau o alluoedd (25%), y ffaith bod dysgwyr yn dewis peidio defnyddio'r Gymraeg 

(38%), yr angen i safoni termau (13%), defnydd o dermau newydd anghyfarwydd i'r 

dysgwyr a'r addysgwyr (38%) a'r angen i foci yn ystyrlon o iaith holl fyfyrwyr y dosbarth 

(25%) yn faterion a oedd yn peri gofid. 

Gwelodd nifer y gwaith yn drwm o'i gyflawni'n drylwyr, yn effeithiol ac yn safonol 

gyda 25% yn nodi ei fod yn ddwbl y gwaith , bod creu adnoddau yn anodd heb ddigon o 

hyder yn yr iaith (38%), bod iaith y dysgwyr o safon isel (38%) a bod hyder yr addysgwyr 

yn wan (50%). Nododd 25% y gellid bod wedi gwneud llawer mwy o ddefnydd o'r 

amgylchedd dysgu i gefnogi'r Gymraeg yn weledol ac yn effeithiol, ond bod amser yn 

rhwystr enfawr. Defnyddiwyd holiadur cynhwysfawr i werthuso'r hyfforddiant a thrafodir y 

canfyddiadau yn drwyadl. (Pennod 7.7) 

Roedd y rhan nesaf o'r cynllun datblygu a luniwyd yn ymateb i'r angen i ehangu 

cefnogaeth i'r addysgwyr yn y maes. Tra bod niter yr addysgwyr dwyieithog profiadol yn 

isel yn gyffredinol mae angen ystyried gwahanol lefel o gefnogaeth rhag i'r baich 

ddisgyn ar unigolion. Cyflwynwyd y cwrs ar fentora i ddau grwp o addysgwyr a 

gwblhaodd yr hyfforddiant a drafodwyd yn yr adran hon. Trafodir y ddarpariaeth yn yr 

adran nesaf (Pennod 7.5). 
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7 .5 Mentora'r Addysgwr Dwyieithog 

7.5.1 Rhagarweiniad 

Mynychodd saith addysgwr ddwy gyfres o sesiynau i 'ddatblygu sgiliau mentora ac i 

gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus mewn addysg ac addysgu dwyieithog drwy 

ddeallusrwydd o weithdrefnau , modelau a sgiliau mentora'. Drwy'r sesiynau trafodwyd a 

dadansoddwyd yn feirniadol sgiliau proffesiynol mentora, r6I a chyfrifoldebau'r mentor, 

a'u perthnasu i anghenion yr addysgwr dwyieithog. Adnabuwyd pwysigrwydd hyrwyddo 

a darparu hyfforddiant a chefnogaeth i'r addysgwr dwyieithog drwy gytuno a datblygu 

cynllun mentora gweithredol yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn. Yn unol a 

damcaniaethau dyneiddiaeth (Pennod 2) rhoddwyd pwyslais ar yr angen i werthfawrogi 

cryfderau , gwendidau. a phrofiad yr addysgwr dwyieithog gan sicrhau cefnogaeth 

gadarnhaol drwy gyfathrebu clir, arsylwadau a gwrando gweithredol. (Penned 7.5, 

Atodiad 22) 

Fel canlyniad i'r hyfforddiant ceisiwyd profi'r gwahanol ffyrdd y gall cynllun mentora 

gefnogi'r unigolyn i ddatblygu sgiliau effeithiol ac ymarferol gan wneud hynny drwy 

adnabod amcanion tymor byr, canol a hir yr addysgwyr mewn perthynas a'u hanghenion 

mewn sefyllfa ddwyieithog. Gwerthuswyd y gwahanol sefyllfaoedd addas ar gyfer 

mentora er mwyn sicrhau'r cyfleoedd gorau posib i gefnogi a datblygu gan gynnwys 

profiadau o arsylwi o fewn y sefyllfa addysgu / hyfforddi dwyieithog. Defnyddiwyd profiad 

y mentor, ei syniadau a chyngor i ehangu cyfleoedd yr addysgwr. Trafodwyd ymchwil 

diweddar i'r berthynas rhwng y mentor a'r person sy'n cael ei fentora a goblygiadau'r 

berthynas, neu'r diffyg perthynas, rhyngddynt i ddatblygiad yr unigolyn. Cyflawnwyd 

astudiaeth achos gan yr addysgwyr o'r profiad o fentora addysgwr dwyieithog dibrofiad. 
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Cyflwynwyd trafodaeth , gwerthusiad a dadansoddiad beirniadol yn olrhain a 

chyfiawnhau eu gwaith fel mentor gyda'u hyfforddeion. O'r saith a fynychodd y sesiynau 

cafwyd ymateb oddi wrth bedwar ohonynt. 

7.5.2Astudiaethau Achos 

Cyflwynwyd pedwar astudiaeth achos gan yr addysgwyr dan hyfforddiant, eglurwyd y 

sefyllfa fentora a diffiniwyd yn gyffredinol y term a nodweddion y mentor. Cydnabuwyd 

pwysigrwydd cytundeb mentora a gwerthfawrogwyd y cyfle i'w ddeall yn well , yn hytrach 

na bod disgwyl iddynt 'fentora' cymheiriaid heb hyfforddiant. Trafodwyd y gwahanol 

fodelau mentora a'u perthnasu i'r astudiaethau achos penodol. (Pennod 7.5.4) Nodwyd 

hefyd bwysigrwydd ffurfioli a chytuno'r broses gan sicrhau amser ar ei chyfer. 

Cyflwynwyd ganddynt fodelau y gellir eu datblygu a'u defnyddio ar gyfer gwahanol 

anghenion, nid yn unig i ddatblygu dwyieithrwydd ond i gefnogi addysgwyr newydd 

eraill . Defnyddiwyd safonau Estyn (2000) a Fforwm (d .d) gan ddangos eu perthnasedd 

i'r maes addysg dwyieithog ac i addysg yn gyffredinol yn yr unfed ganrif ar hugain. 

Trafododd 25% nifer o ymarferion da megis y mentai yn arsylwi ar y mentor. Cysylltodd 

75% y broses o fentora yn yr enghreifftiau arbennig a drafodwyd gyda phwysigrwydd 

meddu ar ddealltwriaeth o ymwybyddiaeth iaith a gallu ieithyddol. Gwelwyd hyn yn 

greiddiol i bob agwedd o addysg ddwyieithog yn enwedig y pwysigrwydd o ymateb i 

anghenion ieithyddol myfyrwyr. Wrth wneud hynny amlygodd yr un 75% hall anghenion, 

cyfleoedd a diffygion dwyieithrwydd. Cafodd 75% brofiad cadarnhaol iawn wrth fentora 

cyd-addysgwr gan ddilyn canllawiau penodol a theimlent eu bod wedi llwyddo i'w 

datblygu er eu bod yn cyfaddef nad oedd y gwaith a gyflawnwyd yn ystod yr astudiaeth 

yn ddigonol nae yn derfynol. Gyda 25% deellir bod y broses yn mynd i barhau, acer y 
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gall fad yn broses llafurus, gydag ychydig ddatblygiad, da yw deall ei bod wedi bod yn 

astudiaeth gwerth ei gwneud. Teimlodd 25% fad y gwaith o fentora yn ddibynnol ar nifer 

o baramedrau na ellir ymateb iddynt yn gyflawn o fewn unrhyw ddatblygiad, gan 

gynnwys y berthynas rhwng y cyfranogwyr, dealltwriaeth o holl faes dwyieithrwydd yn y 

cyswllt arbennig hwn, dealltwriaeth dybiedig o ddulliau dysgu ac asesu a gallu mewn 

pwnc. Ond gall y mentor wneud gwaith digon caboledig ond i'r agenda gael ei chytuno o 

fewn anghenion yr hyfforddai ac i honno fad yn gyraeddadwy. 

Adfyfyriodd 25% ar y broses o fentora a'r pwysigrwydd o wneud dewisiadau addas 

yn enwedig os nad yw'r mentai yn ddwyieithog. Gwelwyd yr angen, wrth fentora, i 

ymateb i ddigwyddiadau (25%) a gellid bod wedi addasu'r cynllun gweithredu a 

gytunwyd yn wreiddiol , ac ail-gytuno targedau wrth ddatblgyu'r broses. Mater hawdd 

fyddai mabwysiadu'r newidiadau ac ail-gyflunio'r cynllun . Teimlodd 25% nad oedd 

sicrwydd cadarn pwy a osododd yr agenda ac efallai mewn sefyllfa fel hon mai angen yr 

hyfforddai a ddylai gael blaenoriaeth er mor glodwiw yw'r bwriad i ehangu gwybodaeth o 

ddwyieithrwydd a hyrwyddo dwyieithrwydd yn gyffredinol , efallai mai mater ar gyfer 

amser arall yw hwnnw. Gyda'r un 25% byddai tynhau'r broses a dangos tystiolaeth o 

hynny drwy ddogfennaeth a chanolbwyntio ar agwedd fechan i'w chwblhau wedi bod yn 

fwy buddiol. Roedd y 75% arall wedi cynllunio rhaglen waith ofalus ei chytuno gyda'r 

mentai a'i chyflawni yn llwyddiannus. 

Codwyd nifer o bwyntiau a ofidiai 25% o'r rhai a hyffarddwyd, er bod y broses yn 

gyffredinol yn gadarnhaol. Roedd y cwestiynau canlynol yn amlwg yn berthnasol 

unrhyw sefyllfa, boed yn sefyllfa addysgol neu ar gyfer cefnogaeth cydweithwyr. 

A yw darlithwyr yn adnabod iaith myfyrwyr o'r cychwyn a beth yw'r manteision 
o wneud hynny? 
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A yw cytuno llwyth gormodol [gyda mentai a/neu ddysgwr] yn medru lladd 
awydd a brwdfrydedd dros weithio'n ddwyieithog? 
Beth yw anghenion rhuglder ieithyddol a phwy sy'n mesur? 

Mae'r rhain yn gwestiynau y bydd yn rhaid eu hateb ac yn rhan annatod o'r maes yn 

gyffredinol, fel y gwelir o'r astudiaeth bresennol, ac efallai y dylid eu cynnwys yn ystod y 

broses o fentora. 

Er mai nifer fechan a gyflawnodd yr hyfforddiant arbenigol hwn gwelir eto lwyddiant 

yr hyfforddiant a'r ymateb iddo. Gwelir hefyd yr angen i barhau gyda chynllun o'r fath er 

mwyn sicrhau cefnogaeth arbenigol a chyson i'r darparwyr dwyieithog. Os bychan yw'r 

datblygiad o fewn y cynllun addysgol cyfan, ond gwell gosod a chyrraedd amcanion 

bychan na cheisio amcanu'n uchel a methu. 

Like the many problems surrounding the promotion of sustainable 
development, the question of language preservation appears daunting 
because so much needs to be done so quickly, and there are too few 
resources available to do it. Setting realistic priorities is therefore of 
paramount importance. (Nettle & Romaine, 2000: 177). 

7 .6 Gwerthuso 

Defnyddiwyd holiadur (Atodiad 15) i fesur ymateb yr addysgwyr, yn feintiol ac yn 

ansoddol, i addysg Gymraeg / dwyieithog wedi iddynt gwblhau'r hyfforddiant. Nodwyd 

o'r cychwyn cyntaf mai nifer fechan a gymerodd ran yn y cynllun datblygu hwn. 

(Penodau 6 , 7) Penderfynwyd darparu holiadur i'r addysgwyr a fynychodd y gyfres 

hyfforddi hyd at y sesiynau ar ddysgu ac addysgu yn y dosbarth dwyieithog (Atodiad 21 , 

Penodau 6, 7.4) er mwyn ceisio darganfod gwerth y cynllun. Yn y gwerthusiad nid yw'r 

ffigurau bob amser yn cyrraedd 100% gan nad yw pob addysgwr wedi ymateb i bob 

cwestiwn. 
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Anfonwyd 16 holiadur i'r addysgwyr a fynychodd y sesiynau 'Dysgu ac Addysgu 

yn y Dosbarth Dwyieithog' (Atodiad 21 , 6.4, 7.4) a derbyniwyd 7 sydd ychydig dan yr 

hanner (44%). Dewisodd y 7 ddarparu gwybodaeth gyffredinol (cwestiwn 1 ), gan 

gynnwys manylion personal, a ddangosodd eu bod i gyd yn addysgwyr llawn amser 

gyda swyddi parhaol ac yn brofiadol iawn fel addysgwyr. Roeddent wedi dysgu am nifer 

o flynyddoedd ac roeddent yn perthyn i bedair cyfadran wahanol. Ni ddefnyddir enwau'r 

unigolion, ond derbyniwyd eu caniatad i ddefnyddio'r wybodaeth. 

Tabl 23 - Dysgu ac Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog 

1. Gwybodaeth gyffredinol 

Enw : Swydd: 

1.3. Ad ran: 1.4 Pwnc: 

1.5 Parhaol 100% Oros Oro: Tymor Penodedig : 

Llawn amser: 100% Rhan Amser: Sesiynol: 

1.6 Blynyddoedd yn addysgu: 11 , 15, 10, 18, 5, 25, 15. 

Hunanaseswyd eu sgiliau yn y Gymraeg yn 'Rhugl', neu yn 'Oda' er i 14% nodi mai 

'ychydig ' oedd eu gallu wrth ysgrifennu'r iaith . Roeddent i gyd yn siarad y Gymraeg yn 

ddyddiol ac yn darllen yr iaith naill ai yn ddyddiol (71 %) neu yn aml (29%). Dim ond 29% 

a ysgrifennai 'r Gymraeg bob dydd, gyda 57% yn ysgrifennu'r Gymraeg yn aml ac 14% 

yn ysgrifennu weithiau . Roedd 43% yn addysgu'n ddyddiol trwy gyfrwng y Gymraeg a 

57% yn gwneud hynny yn aml. Mae hynny, wrth gwrs, yn ddibynnol ar ba grwpiau a 
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addysgir a phryd, cynnwys ieithyddol y dosbarthiadau hynny, a'r nifer o gyrsiau 

Cymraeg I dwyieithog a gyflwynir. 

2. Sgiliau a Defnydd o'r Gymraeg 

Sgiliau yn y Gymraeg: 

Siarad Darllen Ysgrifennu 

Rhugl 57% 57%· 29% 
Da 29% 29% 57% 
Gweddol 14% 
Ychydig 14% 
Dim 

Defnydd o'r Gymraeg: pa mor aml fyddwch yn gwneud y canlynol yn y Gymraeg? 

Yn ddyddiol Yn aml Weithiau Byth Amherthnasol 

Siarad 100% 
Darllen 71 % 29% 
Ysgrifennu 29% 57% 8% 
Dysgu 43% 

Yn yr adran ar addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg roedd yr addysgwyr yn 

defnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth ac yn addysgu . cyfanswm o 23 chwrs lle'r oedd y 

Gymraeg yn cael ei defnyddio i addysgu, gyda thri chwrs cyfan yn defnyddio'r Gymraeg 

yn ffurfiol , 14 lle'r oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n ffurfiol ac yn anffurfiol a 

chwech lie defnyddid y Gymraeg yn anffurfiol yn unig. Dengys hynny y gwneid defnydd 

sylweddol o'r Gymraeg i addysgu gan 7 addysgwr. Dengys hefyd bod yr addysgwyr yn 

medru gwerthuso'r defnydd o'r iaith ac y gellid, gyda chefnogaeth , ddatblygu defnydd o'r 

iaith yn y chwe chwrs lie defnyddid hi yn anffurfiol i ddefnydd anffurfiol / ffurfiol ohoni, er 
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mwyn ei gwreiddio ymhellach. Nid oes cofnod o'r nifer o gyrsiau a addysgwyd drwy 

gyfrwng y Gymraeg cyn yr hyfforddiant, na'r niferoedd lie defnyddir y Gymraeg yn 

anffurfiol, ond gellir gweld o'r arolwg hwn y gall y Gymraeg fod yn iaith yr addysgu ar 

nifer sylweddol o achlysuron. 

Er mai 44% a ddychwelodd yr holiadur (Atodiad 21) ystyrir y rhain yn 

gynrychioliadol o'r addysgwyr a fynychodd yr hyfforddiant ac a ddefnyddiai'r iaith i 

addysgu. Tybir felly y gall nifer sylweddol o gyrsiau Cymraeg / dwyieithog gael eu 

cyflwyno yn y coleg AB hwn. 

Tybiwyd y byddai'r addysgwyr yn ateb y cwestiynau naill ai drwy ystyried grwpiau 

penodedig neu drwy ymateb yn gyffredinol. Byddai ymateb i gwestiwn 3.2 telly yn 

ddibynnol ar y dosbarth a'r niferoedd o fewn y dosbarth hwnnw. Nododd un addysgwr 

bod sgiliau iaith 'o leiaf hanner yn dda' mewn un dosbarth, pedwar allan o grwp arall 

oedd yn rhugl ac amrediad llawn o sgiliau neu ddiffyg sgiliau o fewn y grwpiau eraill. 

Amlygwyd yr amrediad yn ymatebion gweddill yr addysgwyr. Gwelir yr her sy'n wynebu 'r 

addysgwyr wrth ymateb i'r angen am gyrsiau dwyieithog nid yn unig i gyflwyno'r cyrsiau 

ond i hyrwyddo dwyieithrwydd gan geisio annog rhagor o fyfyrwyr i astudio a chyflawni 

trwy gyfrwng yr iaith. 

Gwelir o'r ymatebion i gwestiwn 3.3 y defnyddir y ddwy iaith mewn amrediad o 

sefyllfaoedd dysgu a derbynnir bod hynny yn ddibynnol ar iaith y dysgwyr. Nodwyd bod 

annog myfyrwyr Cymraeg eu hiaith i weithio gyda'. i gilydd yn bwysig a bod rhai o'r 

gweithgareddau yn ddibynnol ar argaeledd yr iaith honno. Gyda deunydd pwnc cymhleth 

roedd ychydig o'r gwaith yn ddwyieithog gyda'r gweddill yn y Saesneg. 
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Ymateb cymysg a gafwyd o du'r dysgwyr gyda 43% yn nodi bod ymateb y dysgwyr 

yn well yn y Gymraeg a 43% arall yn nodi bod ymateb y dysgwyr yn well yn y Saesneg. 

Roedd 14% yn nodi bod y dysgwyr 'yn aml o'r farn e1J bod yn well yn y Saesneg', pwynt 

sydd wedi ei drafod eisoes ac sy'n ail godi yn aml. (Penodau 6.3 7.3) 

Cytunodd 86% bod cyfle ganddynt i addysgu rhagor o bynciau trwy gyfrwng y 

Gymraeg gyda 14% yn nodi nad oedd hynny yn bosib. Ni ofynnwyd am, ac ni chafwyd, 

rhesymau. 

Mewn ymateb i'r cwestiwn a ofynnai am wybodaeth parthed cefnogaeth 

ychwanegol i ehangu'r Gymraeg i'r pynciau na addysgir eisoes ychwanegodd 29% yr 

angen am ragor o amser i baratoi a datblygu adnoddau. Fel y disgwylid roedd 100% yn 

parhau i deimlo nad oedd adnoddau cyfrwng Cymraeg digonol yn eu pynciau ac mae'n 

rhaid derbyn hynny os ydym yn gwneud cymhariaeth gydag adnoddau cyfrwng 

Saesneg. Er bod 86% wedi nodi bod eu sgiliau iaith yn 'rhugl' neu'n 'dda' (cwestiwn 2.1) 

roedd 86% hefyd yn nodi y byddai hyfforddiant ieithyddol, nail! ai i wella sgiliau llafar neu 

ysgrifenedig , yn gymorth. Nodwyd yn glir yr angen am adnoddau dynol dwyieithog fel 

mentor (43%); ac arholwyr dwyieithog (72%). 

Roedd hi'n amlwg bod y Coleg AB hwn yn cefnogi datblygiadau ac yn darparu 

cyrsiau allanol a mewnol er mwyn cefnogi 'r gweithlu i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg. 

Roedd 100% wedi mynychu'r cyrsiau allanol gyda'r darparydd presennol gyda 

chefnogaeth y sefydliad a'u rhyddhaodd i sicrhau hynny. 
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3. Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

3.1 Ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth? Ydw Nae ydw 

100% 

3.1.1 Os 'ydw' rhowch Modwl/Cwrs/Cyrsiau Ffurfiol neu Lefel / 
fanvlion Anffurfiol ee NVQ, HND 

Ffurfiol: 3 
Ffurfiol/ 
Anffurfiol 14 
Anffurfiol: 6 

3.2 Sgiliau iaith Myfyrwyr 

Siarad Darllen Ysgrifennu 

Rhugl 43% 
Da 14% 43% 43% 
Gweddol 14% 29% 29% 
Ychydig 14% 14% 14% 
Dim 14% 14% 14% 

3.3 Nodwch yr iaith a ddefnyddiwch yn y sefyllfaoedd canlynol. Os yn defnyddio'r ddwy 
iaith nodwch hyn. 

Cymraeg Saesneg 

Addysgu ffurfiol 71 % 100% 

Addysgu anffurfiol 100% 86% 

Gweithdai 100% 71 % 

Gwaith grwp 100% 71 % 

Gwaith par 86% 86% 

Uniun 100% 71 % 

Deunydd llafar 86% 57% 

Deunydd syml ysgrifenedig 86% 71 % 

Deunydd cymhleth ysgrifenedig 57% 86% 
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3.3.1 Sut mae'r myfyrwyr dwyieithog yn ymateb yn 61 defnydd iaith? 

Yn well vn v Gvmraeq 43% 
Yn well vn y Saesneg 
Cystal yn y ddwy iaith 43% 

3.4 A oes cyfle gennych i addysgu rhagor o bynciau Oes Nae oes 
drwy'r Gymraeg? 

86% 14% 

3.4.1. Er mwyn Sgiliau Cymraeg - Llafar 29% 
cyflawni'r Sgiliau Cymraeg - Ysgrifenedig 57% 
addysgu hwnnw Sgiliau addysgu yn y sefyllfa ddwyieithog 29% 
a fyddai Sgiliau Technoleg Gwvbodaeth a Chyfathrebu 43% 
hyfforddiant yn y Rhaqor o Werslyfrau 71 % 
canlynol yn Cefnogaeth Mentor 43% 
gymorth? Adnoddau pynciol 100% 

Aonoddau dynol 43% 
[Gallwch dicio Arholwyr 71 % 
mwy nag un] Hyfforddiant: Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg 57% 

Deallusrwydd theori dwyieithrwydd 14% 

3.4.2 Sut mae'r sefydliad yn cefnogi'r math yma o hyfforddiant? 

Ar amser penodediq yn ystod oriau gwaith 43% 
Wythnos Ddatblygu Staff 71 % 
Cvrsiau allanol 100% 
Diweddariad rheolaidd 14% 
Arall (eglurwch) 

Amlygwyd y faith fod y Coleg AB hwn yn cefnogi dwyieithrwydd ymhellach yn yr 

ad ran a wahoddodd adborth ar hyfforddiant gyda 100% yn cytuno eu bod wedi mynychu 

hyfforddiant diweddar er mwyn ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn eu haddysgu. 

Roeddent oil wedi nod_i bod yr hyfforddiant wedi bod yn 'ddefnyddiol iawn' gyda 57% yn 

nodi ei fod yn 'dda iawn' ar gyfer eu hanghenion a 43% yn nodi ei fod yn 'dda'. Mae'n 

bosib y dylid bod wedi ystyried gofyn a fyddent yn argymell y math hwn o hyfforddiant i 
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eraill , ond gellir ystyried y byddent yn gwneud hynny o'r ymatebion cadarnhaol 

gwestiynau 4.3 a 4.4. 

0 fewn datganiadau adran 4.5 ceisiwyd casglu barn yr addysgwyr am bynciau sy'n 

parhau i gael eu trafod wrth ymateb i'r her o ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn 

addysg a chynlluniwyd datganiadau negyddol yn ogystal a rhai cadarnhaol. Mae'r rhan 

fwyaf o'r datganiadau yn ennyn ymateb gydag ychydig yn unig yn ticio'r golofn 'dim 

barn ', a hynny i chwe datganiad o'r ddau ar bymtheg a gyflwynwyd. Ni threfnwyd y 

datganiadau mewn unrhyw drefn esboniadwy, a gobeithiwyd y byddai hynny yn denu 

ymatebion annibynnol o'r datganiadau blaenorol. 

Rhannwyd datganiad 4.5a gan un addysgwr i 'gael y cyfle' i addysgu trwy'r 

Gymraeg gan 'gytuno'n gryf' ar hynny neu fod a'r 'gallu i wneud' a chytunwyd a hynny. 

Felly cafwyd 100% nail I ai yn 'cytuno'n gryf' neu'n 'cytuno' tra'r oedd 14% yn anghytuno 

cyfanswm o 114% oherwydd bod yr un addysgwr wedi rhoi dau ateb. 

Nid oedd barn . gan 14% ynglyn a phwysigrwydd gwybodaeth o fodelau 

dwyieithrwydd, ond roedd y gweddill nail! ai yn 'cytuno' neu yn 'cytuno'n gryf' bod hynny 

yn bwysig. Mae'n rhaid felly eu bod yn hapus gyda'u gwybodaeth drwy'r hyfforddiant a 

ddarparwyd gan mai 14% a nododd yr angen am hyfforddiant, (Cwestiwn 3.4.1) er 

mwyn ehangu'r Gymraeg i gyrsiau eraill. 

Nododd 71 % bod rhaid i safon y ddwy iaith fod yn gyfartal gyda 29% heb farn nail! 

ffordd na'r llall. 0 droi'r datganiad (4.5 iv) roedd 29% yn cytuno nad yw'n angenrheidiol i 

safon y ddwy iaith fod yn gyfartal, gyda 14% y tro hwn heb farn a 57% naill ai yn 

'anghytuno' neu'n 'anghytuno'n gryf'. 
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Disgwylid yr ymateb ar gyfer 4.5v gan y trafodwyd prinder adnoddau droeon yn 

ystod yr astudiaeth . Y syndod oedd bod 57% yn 'anghytuno' bod digon o adnoddau 

cyfrwng Gymraeg ar gael a dim ond 43% yn 'anghytuno'n gryf'. 

Roedd 14% yn teimlo y gellid gorfodi dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg, ond prin y 

disgwylir cyflawni hynny yn y sector hwn. 

Teimlai 57% nad oedd rheolwyr yn cefnogi addysg ddwyieithog yn ddigonol gyda 

29% yn 'anghytuno'. 

Roedd 86% yn 'cytuno' neu'n 'cytuno'n gryf' bod agweddau at iaith yn bwysig, sydd 

gobeithio yn deillio nid yn unig o'u gwerthoedd a'u profiadau personal ond o'r 

hyfforddiant a ddarparwyd yn ogystal. 

Gwelwyd eisoes nad yw dysgwyr a fynychodd ysgolion Cymraeg o anghenraid yn 

dewis parhau gyda'r iaith (Pennod 7.4 Heath 2001 , Reynolds 1999 ) a chafwyd 

ymatebion ym mhob categori gyda 14% yn 'cytuno'n gryf' bod dysgwyr o ysgolion 

Cymraeg yn dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg; 29% yn 'cytuno' ; 14% heb tarn ; 

29% yn 'anghytuno' a 14% yn 'anghytuno'n gryf'. Mae'n amlwg bod profiadau gyda'r 

dysgwyr yma wedi bod yn amrywiol. 

Yn 61 trafodaethau gyda'r addysgwyr yn ystod yr hyfforddiant disgwylid cytundeb 

yn 5.4x bod paratoi gwersi dwyieithog yn fwy o waith ond tra bod 86% yn 'anghytuno' 

neu'n 'anghytuno'n gryf' roedd 14% yn 'cytuno'n gryf' gyda'r gosodiad 'nid yw paratoi 

gwersi dwyieithog yn fwy o waith na pharatoi gwersi mewn un iaith '. 

Gwerthfawrogir y 100% a 'gytunai'n gryf' neu 'gytuno' bod hyfforddiant pwrpasol yn 

hanfodol gyda'r un niter yn 'cytuno' neu'n 'cytuno'n gryf' nad yw pawb yn gwybod am 
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fanteision dwyieithrwydd. Mae llawer eto i'w wneud ym maes Ymwybyddiaeth laith gyda 

gweithlu 'r sefydliadau a gyda'r dysgwyr a chyflogwyr yn ogystal. (Penodau 6.2, 7.2) 

Roedd 100% eto yn 'cytuno' mai ystyr 'dwyieithrwydd' i'r rhan fwyaf yw dwy iaith , 

sydd eto yn arddangos datblygiad cadarnhaol i'r hyfforddiant, a'r wybodaeth a 

ddatblygwyd drwyddo. 

Mae'n rhaid derbyn bod yr addysgwyr penodol hyn yn brofiadol a nododd 86% 

ohonynt eu bod yn addysgu yn ddwyieithog ers blynyddoedd. Gellir cymharu hyn gyda'r 

adborth o'r sesiynau a gyflwynwyd gan y darparydd a'r gwaith ffurfiol a wnaed gan yr 

addysgwyr o ganlyniad a gwelir efallai nad oedd yr addysgu dwyieithog hwnnw ar bob 

adeg yn ddigonol ac yn aml yn anffurfiol yn unig . (Pennod 7.3) 

Gyda'r datganiad nad yw myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn cael digon o gefnogaeth 

roedd 71 % nail I ai yn 'cytuno' neu'n 'cytuno'n gryf' tra'r oedd 29% yn 'anghytuno' . 

Profiad personal sydd yn sail i'r feirniadaeth ac mae'n bosib bod dysgwyr mewn rhai 

adrannau yn derbyn cefnogaeth ddigonol. Eto tybir nad yw hynny yn llwyr gytuno gyda'r 

trafodaethau blaenorol. 

Gydag arolygaeth Estyn (2000) yn cynnwys 'dwyieithrwydd' yn y cwestiynau 

allweddol roedd 71 % yn 'cytuno' neu'n 'cytuno'n gryf' bod Estyn yn rhoi lie blaenllaw i 

addysg ddwyieithog. Er hynny roedd 29% yn 'anghytuno'. Mae'n bosib bod y 

gwahaniaeth yn deillio o'r gwahaniaeth rhwng cynnwys y safonau a'r arolygon a 

brofwyd . 

Gorffennwyd y datganiadau gyda chyfeiriadaeth at y profiad o addysgu grwp 

dwyieithog yn ddwyieithog ac roedd 57% yn 'cytuno'n gryf' eu bod wedi cael profiad 
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cadarnhaol iawn tra roedd 43% yn 'cytuno'. 0 hynny gellir tybio y bydd y grwp arbennig 

hwn yn parhau i arbrofi, i ddatblygu ac i ddarparu'n ddwyieithog. 

4. Hyfforddiant 

Do Naddo 
4.1. A ydych wedi mynychu hyfforddiant yn ddiweddar 

100% er mwyn ehangu eich defnydd o'r Gymraeg yn eich 
dysgu? 

Sgiliau Cymraeg - Llafar 
4.2 Os 'Do' pa gyrsiau? ? Sgiliau Cymraeg - Ysgrifenedig 

Sgiliau addysgu yn y sefyllfa 100% 
[Gallwch dicio mwy nag un] ddwyieithog 

Sgiliau Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu 
Hyfforddiant Mentor 43% 
Hyfforddiant: Asesu drwy gyfrwng y 29% 
Gymraeg 
Ymwybyddiaeth laith 86% 
Hyrwyddo dwyieithrwydd 

4.3 Pa mor ddefnyddiol oedd yr hyfforddiant i chi? 

Defnyddiol 100% Defnyddiol Gweddol Dim o Gwbl 
lawn Ddefnyddiol 

4.4 A oedd y sesiynau / cyrsiau hyfforddi wedi eu cynllunio ar gyfer eich anghenion chi? 

Da lawn 57% Da 43% Gweddol Gwael 

4.5 Ymatebwch i'r datganiadau canlynol drwy gytuno ... anghytuno'n gryf 

Cytuno'n Cytuno Dim Anghytuno Anghytuno'n 
gryf barn gryf 

i. Dylai unrhyw un sy'n medru 43% 57% 14% 
siarad Cymraeg fedru addysgu 
drwyddi. 
ii. Mae gwybodaeth 0 fodelau 57% 14% 14% 
dwyieithrwydd yn bwysig 
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iii . Mae'n rhaid i safon y ddwy 29% 43 % 29% 
iaith fod yn gyfartal 
iv. Nid yw'n angenrheidiol i safon 29% 14% 29% 29% 
vr ieithoedd foci yn gyfartal 
V. Mae digon 0 adnoddau 57% 43% 
cyfrwng Cymraeq ar qael 
vi . Gellir gorfodi myfyrwyr i 14% 29% 29% 
ddefnyddio'r Gymraeg 
vii. Nid yw rheolwyr yn cefnogi 57% 14% 29% 
addysq ddwvieithog yn ddigonol 
viii. Nid yw agweddau at iaith yn 14% 71 % 14% 
bwvsiq. 
ix. Mae myfyrwyr 0 ysgolion 14% 29% 14% 29% 14% 
Cymraeg yn dewis astudio drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
X. Nid yw paratoi gwersi 14% 71 % 14% 
dwyieithog yn fwy o waith na 
pharatoi gwersi mewn un iaith. 
xi. Mae hyfforddiant staff 71 % 29% 
pwrpasol yn hanfodol i addysg 
ddwyieithoq effeithiol. 
xii . Nid yw pawb yn gwybod am 14% 86 % 
fanteision dwyieithrwydd. 
xiii. Dwyieithrwydd i'r rhan fwyaf 100% 
yw dwy iaith . 
xiv. Rwyf wedi addysgu yn 29% 43% 14% 14% 
ddwyieithog ers blynyddoedd 
xv. Nid yw'r myfyrwyr cyfrwng 43% 43% 14% 
Cymraeg yn cael digon o 
qefnoqaeth. 
xvi . Mae Estyn yn rhoi lie 14% 43% 29% 
blaenllaw i addysg ddwyieithog. 
xvii. Roedd addysgu grwp 57% 43% 
dwyieithog drwy gyfrwng y ddwy 
iaith yn brofiad cadarnhaol iawn 

Ni chafwyd ymatebion gan bawb i'r cwestiynau agored ar ddiwedd yr holiadur a 

gynhwyswyd i geisio denu ymateb a allai gyfrannu at werthusiad ansoddol. 

Gwnaed sylwadau ansoddol i'r cwestiynau agored (4.6 - 4.11) ar ddiwedd y 

ffurflen werthuso (Atodiad 15) gan 71 % o'r ymatebwyr (Atodiad 24). 

4.6 Sut mae eich ymarfer yn y dosbarth wedi newid? 
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4. 7 Beth oeddech chi wedi gobeithio ei gyflawni o fynychu 'r cyrsiau datblygiad 
proffesiynol ar addysg ddwyieithog? 
4.8 Pa fath o gyrsiau pellach fyddai yn ddefnyddiol? 
4.9 Sut gellid gwneud y cynnwys yn fwy gwerthfawr i chi? 
4.10 Sut ymateb gafwyd gan y myfyrwyr? 
Unrhyw sylw arall 

Cyfeirir at yr addysgwyr fel addysgwyr benywaidd rhag gwahaniaethu. 

Addysgwr A 

Roedd yr addysgwr yma wedi bod yn dysgu am ddeng mlynedd, er nad yn yr un 

sefydliad drwy gydol yr amser. Ei maes arbenigol oedd Busnes, Rheolaeth a 

Thechnoleg Swyddfa . . Nododd bod yr ymarfer yn yr ystafell ddosbarth wedi newid er 

gwell gan ei bod bellach wrth gychwyn cwrs yn sefydlu pa aelodau o'r grwp sy'n 

ddwyieithog. (Cwestiwn 4.6) Roedd hi hefyd yn ymdrechu i ddefnyddio'r ddwy iaith yn 

gyfartal. Yn ogystal a hynny mae'n ceisio hyrwyddo Cymraeg a Chymreictod gan 

fanteisio ar gyfleoedd i son am fanteision dwyieithrwydd ym myd busnes, ennyn 

trafodaeth gyda'r Asiantaeth Menter a Busnes a defnyddio'r Cynulliad fel enghraifft o 

wasanaeth cyhoeddus dwyieithog. Ei bwriad o fynychu'r sesiynau hyfforddi oedd gwella 

ei sgiliau a'i hymarferion er mwyn medru cefnogi a chynorthwyo myfyrwyr (Cwestiwn 

4.7) a hoffai fedru mynychu cyrsiau pellach i sicrhau diweddaru ei gwybodaeth a'i 

sgiliau. (Cwestiwn 4.8) Roedd hi wedi cael ymateb 'rhesymol ar y cyfan ' gan y dysgwyr 

er bod un wedi gwneud cwyn swyddogol ei bod yn 'rhy Gymraeg'. Nododd o ran 

gwybodaeth bod rhieni 'r dysgwr arbennig yn siarad Cymraeg. Roedd hi'n dda sylwi ei 

bod wedi derbyn cefnogaeth ei rheolydd a'i bod yn bwriadu parhau gyda'r defnydd o'r 

ddwy iaith ac yn gobeithio gwneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg yn y dyfodol, gan ei 

bod wedi newid swydd. Gwnaeth sylw ychwanegol yn nodi ei bod wedi gwneud dewis 

bwriadol i weithio yn y sefydliad arbennig hwn er mwyn gallu defnyddio'r Gymraeg yn 
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ddyddiol ac er bod problemau gwelai'r sefyllfa parthed y Gymraeg yn well nag yn ei 

gweithle blaenorol. (Cwestiwn 4.11) (Atodiad 24) 

Addysgwr B 

Roedd Addysgwr B wedi bod yn dysgu yn yr un sefydliad am un mlynedd ar ddeg ym 

maes Gweinyddiaeth a Busnes. Teimlai ei bod bellach yn rhoi mwy o ystyriaeth i 

ddysgwyr dwyieithog a'u hanghenion, a'i bod yn medru cynllunio a defnyddio adnoddau 

cefnogi addysgu yn ddwyieithog. (Cwestiwn 4.6) 0 ganlyniad i'r sesiynau roedd hi wedi 

gobeithio cael y cyfle i roi cwrs dwyieithog at ei gilydd a derbyn gwahanol syniadau ac 

roedd hi wedi profi bod y modelau addysgu dwyieithog (Penodau 3, 7.4) yn ddefnyddiol 

(Cwestiwn 4.7). Hoffai fynychu 'r cwrs mentora a chael cyfle i greu mwy o adnoddau 

dwyieithog gyda help y darparydd presennol. (Cwestiwn 4 .8) Cafodd ymateb ffafriol, ar y 

cyfan, oddi wrth ei dysgwyr acer bod ambell un wedi 'gweld y ddwy iaith yn gymysglyd i 

ddechrau' roeddent wedi cyfarwyddo (Cwestiwn 4.10). Fel sylw ychwanegol nododd y 

dylai addysgwyr dwyieithog gael mwy o amser i baratoi. Nododd hefyd ei bod yn 

anffodus bod y rhan fwyaf o'r cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg gan nad oedd y byrddau 

arholi yn cefnogi dwyieithrwydd. (Cwestiwn 4.11) (Atodiad 24) 

Addysgwr C 

Mae prif gyfrifoldebau Addysgwr C ym maes addysg ac mae wedi bod yn dysgu ers 

pymtheng mlynedd. Credai bod yr ymarfer yn yr ystafell ddosbarth wedi codi ei hyder ac 

o'r herwydd bod yr addysgu dwyieithog yn haws. (Cwestiwn 4.6) Casglodd hefyd bod y 

dysgwyr yn gweld adnoddau dwyieithog fel norm bellach. Roedd hi wedi gobeithio cael 

syniadau newydd o addysgu , ffurfioli'r defnydd o'r ddwy iaith a chael y cyfle i drafod 

addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. (Cwestiwn 4.7) Roedd hi'n parhau i fod yn feirniadol 
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o'i Chymraeg ysgrifenedig gan awgrymu y byddai cwrs ysgrifennu Cymraeg neu gwrs o'r 

fath , neu gwrs i greu adnoddau dwyieithog yn ddefnyddiol. (Cwestiwn 4.8) Roedd hi'n 

hapus gyda chynnwys y sesiynau a gyflwynwyd (Cwestiwn 4.9) ac roedd hi wedi derbyn 

ymateb cadarnhaol oddi wrth ei dysgwyr. (Cwestiwn 4.10) Drwy normaleiddio'r Gymraeg 

roedd dwy o'r dysgwyr wedi gwneud ychydig o waith ysgrifenedig trwy gyfrwng y 

Gymraeg ac roedd dysgwyr yr iaith yn ymdrechu i'w defnyddio ar lafar. Fel sylw 

ychwanegol nododd ei bod yn gweld agweddau dysgwyr ac addysgwyr yn fwy 

cadarnhaol gan nad oeddent bellach yn gweld dwyieithrwydd yn fygythiad. (Cwestiwn 

4.11) (Atodiad 24) 

Addysgwr CH 

Roedd Addysgwr CH wedi bod yn dysgu Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg yn y 

Coleg ers pum mlynedd ac ar 61 y sesiynau hyfforddi yn gwneud defnydd cyfartal o'r 

Gymraeg a'r Saesneg. (Cwestiwn 4.6) Roedd hi wedi gobeithio dysgu a chael 

enghreifftiau o arfer dda (Cwestiwn 4.7) ac yn dymuno mynychu cyrsiau ar sgiliau yn y 

Gymraeg ac asesiadau ysgrifenedig dwyieithog yn y dyfodol. (Cwestiwn 4.8) Cafodd 

adborth da oddi wrth ei dysgwyr er bod dysgwyr gydag anghenion arbennig yn ei gweld 

yn anodd weithiau (Cwestiwn 4.10). Nododd bod dwyieithrwydd yn cael ei dderbyn fel 

norm os cyflwynir yn ddwyieithog o'r cychwyn. (Cwestiwn 4.11) (Atodiad 24) 

Addysgwr D 

Roedd Addysgwr D wedi bod yn addysgu am chwarter canrif ac yn gweithio gyda 

dysgwyr gydag anghenion arbennig. Roedd hi bellach yn fwy bodlon defnyddio taflenni 

gwaith yn y ddwy iaith ac yn anelu gwneud hynny ar bob achlysur. (Cwestiwn 4.6) 

Roedd hi wedi gobeithio codi hunanhyder a chael y cyfle i gyfarfod a chydweithwyr 
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dwyieithog. (Cwestiwn 4.7) Gwelai y byddai mwy o gyrsiau o'r fath yn ddetnyddiol 

(Cwestiwn 4.8) a bwriadai tynychu 'r cwrs ar tentora. Hoffai hetyd gael gweithdai i greu 

adnoddau. Teimlai bod y cynnwys yn addas ar ei chyter (Cwestiwn 4.9) er ei bod yn 

ymwybodol bod safon ei dysgwyr personol hi yn is. Roedd hi wedi cael ymateb 'iawn' 

gan y dysgwyr ac roeddent i gyd yn derbyn taflenni dwyieithog. (Cwestiwn 4.10). Roedd 

hi'n edrych ymlaen at gyrsiau era ill. (Cwestiwn 4.11) (Atodiad 24) 

Er mai niter cytyngedig a hyfforddwyd i amcanu i ehangu'r detnydd o'r Gymraeg yn 

yr ystatell ddosbarth (16 addysgwr) ac o'r rhain 44% ymatebodd i'r holiadur a anfonwyd, 

mae'r ymateb a gafwyd yn gadarnhaol ac yn dangos yn sicr werth hytforddiant o'r fath . 

7.7 Clo 

Yn y bennod hon cytlwynwyd a thrafodwyd y gwahanol sesiynau a chyrsiau hytforddi a 

grewyd (Penned 6) yn 61 yr anghenion a adnabuwyd (Penned 5) gan ddetnyddio'r 

addysgwyr a hytforddwyd i'w gwerthuso. Gwelir datblygiad y cynllun hyfforddi o'r 

cychwyn cyntat lie cyflwynwyd anghenion y Cynllun laith i niter o addysgwyr y setydliad. 

(105) (Atodiad 16, Penodau 6.1 , 7 .1) Gwelwyd yr angen am 'Ymwybyddiaeth laith ' a 

mynychodd 115 y sesiwn hon a gwelwyd bod rhagdybiaethau parthed yr iaith yn parhau. 

(Atodiad 17, Penodau 6.2 7.2) Er hynny llwyddwyd yn ystod y sesiwn i ehangu 

gwybodaeth y cyfranogwyr o'r hyn yw iaith a'i berthnasu i'r byd addysg. Yr angen nesat 

a welwyd oedd yr angen i hyrwyddo dwyieithrwydd a'r hyn y gall y Cymraeg a'r di

Gymraeg ei wneud i sicrhau hynny yn etteithiol acer lies dysgwyr. (Atodiad 19, Penodau 

6 .3, 7.3) Er mwyn cyrraedd cyniter o addysgwyr a phosib cadwyd y sesiynau'n weddol 

tyr gan ganolbwyntio ar anghenion penodol - set ehangu'r detnydd o'r Gymraeg ac 

ymateb i anghenion ieithyddol dysgwyr a thargedau 'r Cynllun laith setydliadol. 
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Er mwyn canolbwyntio ar ddefnydd o iaith yn yr ystafell ddosbarth lluniwyd cwrs 

hwy a mynychodd cyfanswm o un ar bymtheg addysgwr o feysydd amrywiol dri chwrs 

tridiau. (Atodiad 21 , Penodau 6.4 7.4) Bu'n fanteisiol trefnu 'r rhain ar safle annibynnol i'r 

gweithle a gwerthfawrogwyd y gefnogaeth, y cydweithio, yr wybodaeth a'r rhyngweithio. 

Llwyddodd yr addysgwyr i gyflawni sesiynau dwyieithog a'u gwerthuso. Os yw'r agenda 

dwyieithog i'w sefydlu a'i gwreiddio mae angen mwy o gefnogwyr ar y gweithlu. I ymateb 

i'r angen y lluniwyd y cwrs Mentora'r Addysgwr Dwyieithog. (Atodiad 22, Penodau 6.5, 

7.5) Cwrs tridiau oedd hwn eto a fynychwyd gan saith addysgwr a llwyddodd pedwar 

ohonynt i fentora cydweithwyr dwyieithog dibrofiad a'u cefnogi yn y gweithle. Trafodwyd 

y broses mewn grwpiau a chael ei foci wedi bod yn brofiad cadarnhaol o du'r ddwy ochr. 

Oefnyddiwyd holiadur (Atodiad 15) i fesur gwerth y broses a'r cynnwys acer mai 7 

o'r 16 a ymatebodd gellir gweld gwerth i gynllun hyfforddi o'r fath . Gellir hefyd 

awgrymu'n gryf bod angen y math yma o fframwaith ac y dylid ei mabwysiadu os yw 

sefydliadau o ddifrif ynglyn a chyflawni targedau cynlluniau iaith ac ymateb i Ddeddf yr 

laith 1993. Gellir awgrymu ymhellach ar 61 y profiad arbennig hwn, os na sefydlir 

fframweithiau i sicrhau defnydd o'r Gymraeg yna ni ally gweithlu weithredu'n effeithiol. 

Rhagwelwyd yr angen hyfforddi rheo,lwyr 'i hyrwyddo gwerthusiad, 

gwerthfawrogiad a dadansoddiad o reolaeth ymarferol addas ar gyfer addysg ac 

hyfforddiant, ag i ddatblygu hyfedredd rheoli effeithiol mewn sefydliad dwyieithog' 

(Atodiad 23) er na chyflawnwyd hynny o fewn yr astudiaeth hon (Pennod 6.6). Bwriad yr 

astudiaeth oedd sichrau ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth gyda'r 

gweithlu presennol, sef yr addysgwyr. Er i'r sesiynau cychwynnol gynnwys holl weithlu'r 

sefydliad nid oedd amser nae amgylchiadau yn caniatau cyflawni'r hyfforddiant a 
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gynlluniwyd ar gyfer rheolwyr (Atodiad 23). Os mabwysiedir y cynllun datblygu 

presennol neu ei ddatblygu bydd angen sicrhau hyfforddiant i reolwyr o'r cychwyn er 

mwyn iddynt fedru 'adnabod egwyddorion a chymhwysiad prif ffrydio'r Gymraeg wrth 

ddatblygu polisYau sy'n ymwneud ag addysg' a 'rheoli cynllunio ieithyddol, monitro ac 

adolygu Cynlluniau laith yn 61 Deddf yr laith Gymraeg 1993 ac ymateb i 

ddeddfwriaethau eilaidd y Cynulliad gan ystyried y Gymraeg wrth ddrafftio a llunio 

polisYau a strategaethau' sefydliadol (Atodiad 23). 

Nodwyd ar fwy nag un achlysur bod angen fframwaith a gweithdrefnau sefydliadol 

cadarn os bwriedir darparu addysg ddwyieithog effeithiol. 0 gofio mai un o brif amcanion 

y cynllun hwn oedd cynnwys y gweithlu cyfan yn y broses, roedd yr addysgwyr a 

fynychodd yr hyfforddiant nid yn unig yn gweld ei werth , ond hefyd yn credu 'n gryf y 

dylai pob aelod o'r sefydliad ymgymryd a hyfforddiant pwrpasol i'w sefyllfa hwy, gan 

gynnwys prif swyddogion sefydliadol. 

Yn y bennod nesaf (Pennod 8) cyflwynir casgliadau'r astudiaeth a gwneir 

argymhellion ar sail y canfyddiadau. Gall y rhain gyfrannu at greu fframwaith ar gyfer 

ehangu defnydd o'r Gymraeg mewn addysg 6I-orfodol drwy raglen datblygiad staff 

fwriadus a chynhwysfawr sy'n seiliedig ar ddamcaniaethau dysg ac ar ymchwil 

perthnasol. 
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PENNOD 8 

CRYNODEB, CASGLIAD AC ARGYMHELLION 

8.0 Rhagarweiniad 

Cychwynnwyd yr astudiaeth hon i geisio profi'r rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd 

o'r Gymraeg mewn addysg 6I-orfodol gyda'r addysgwyr presennol drwy gynllunio a 

darparu sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus (OPP) . Penderfynwyd canolbwyntio 

ar un sir benodol a gwnaed arolwg o'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 61-16 o fewn y sir 

honno yn ystod Hydref 2003 - Gwanwyn 2004. Cyfwelwyd Prifathrawon yr ysgolion 

uwchradd yn anffurfiol a chasglwyd gwybodaeth o'r cyrsiau a ddarperid. Trafodwyd y 

posibilrwydd o gynllunio a darparu hyfforddiant i gefnogi addysgwyr yr ysgolion a'r 

colegau i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ac adnabuwyd nifer o feysydd y gellid eu 

cynnwys mewn rhaglen OPP. Casglwyd yr un wybodaeth o'r ddau goleg o fewn y sir, 

Coleg AB a Choleg AU . (Penned 5) . 

Penderfynwyd canolbwyntio'r hyfforddiant ar un sefydliad a defnyddiwyd y Coleg 

AB fel sefydliad cynrychioliadol. Mae'n sefydliad sy'n darparu ystod eang o gyrsiau ar 

bum safle ar draws y sir. Rhagwelwyd y byddai 'r addysgwyr yn brofiadol yn eu meysydd 

pwnc ac fel addysgwyr ond yn llai hyderus a phrofiadol yn addysgu trwy gyfrwng y 

Gymraeg. 

Casglwyd darlun hanesyddol a chyfredol o addysg Gymraeg a dwyieithog yng 

Nghymru drwy ymchwil lyfryddol. Ymchwiliwyd i ddwyieithrwydd yn gyffredinol a 

chasglwyd ystadegau parthed addysg cyfrwng Cymraeg. Rhagdybiwyd y byddai'r 

wybodaeth yn fanteisiol ac yn ddefnyddiol i amlygu prinder cyfleoedd posib i astudio 

trwy gyfrwng y Gymraeg ar 61 cyfnod addysg statudol. Archwiliwyd canfyddiadau 'r 
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cyfrifiad i ddarganfod defnydd a gallu yn y Gymraeg o fewn y sir. Tybiwyd y byddai hyn 

yn profi argaeledd darpar ddysgwyr cyfrwng Cymraeg / dwyieithog. (Pen nod 1 ). 

Gyda Deddf yr laith Gymraeg 1993 yn sicrhau cydraddoldeb i'r Gymraeg mewn 

cyfraith am y tro cyntaf a Bwrdd yr laith Gymraeg, .drwy'r ddeddf honno, yn derbyn y 

cyfrifoldeb i sicrhau bod gan sefydliadau a ariennir o'r pwrs cyhoeddus Gynllun laith 

sefydliadol, ni fu erioed gyfle cystal nid yn unig i sicrhau addysg 61-16 cyfrwng Cymraeg, 

ond hefyd i normaleiddio'r iaith o fewn yr addysg honno. Er mwyn cynyddu addysg 

ddwyieithog yn gredadwy ac yn gadarn mae angen gwreiddio unrhyw ddatblygiadau 

mewn perthynas a damcaniaethau addysgol cydnabyddedig a derbyniol, damcaniaethau 

y gellid eu defnyddio i werthuso'r ddarpariaeth ac i brofi nid yn unig werth ac angen yr 

addysg ond fel sail cymhariaeth gydag addysg gyfatebol mewn ieithoedd eraill , yn fwy 

arbennig yn y cyswllt hwn, yr iaith Saesneg. Ymchwiliwyd i egwyddorion damcaniaethau 

addysg a chanolbwyntiwyd ar ddamcaniaethau dyneiddiol perthnasol i addysgu oedolion 

oedd hefyd yn addysgwyr proffesiynol. Bwriedid mabwysiadu'r egwyddorion hynny wrth 

gynllunio sesiynau OPP. (Penned 2) 

Mae diffinio addysg ddwyieithog yn gymhleth gan ei fod yn gysyniad sy'n 

gwahaniaethu yn rhyngwladol gyda'r ystyr yn amrywio o ddysgu iaith i ddefnyddio iaith 

fel cyfrwng addysgu. Ymchwiliwyd i wahanol fethodolegau a modelau o addysg 

ddwyieithog fel y medrid eu cyflwyno fel enghreifftiau mewn hyfforddiant. Ni fwriadwyd 

argymell unrhyw fodel na methodoleg benodol. Fel y nodwyd, ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg lie na wnaed defnydd ohoni oedd y bwriad. I sicrhau hynny byddai pob 

gweithgaredd ac unrhyw gynhwysiad o'r iaith yn elfen gadarnhaol. (Penned 3) 
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Profwyd pwysigrwydd defnyddio methodolegau ymchwil cydnabyddedig i gyflawni'r 

rhagdybiaeth. Gwnaed ymchwiliad llyfryddol i strategaethau a modelau posib. Casglwyd 

mai ymchwil gweithredol oedd y fethodoleg orau ar gyfer yr astudiaeth gan mai dyma'r 

fethodoleg a argymhellir ar gyfer gwella ymarfer mewn addysgu. (Pennod 4) 

Action research aims to develop practical situations and competencies of the 
participants without substantively prescribing objectives to be achieved .... 
action research is about people reflecting upon and improving their own 
practice .. . by tightly inter-linking their reflection and action; and making their 
experiences public to other people concerned by and interested in the 
respective practice. (Altrichter et al 2005 : 106, 107) 

Wedi casglu'r wybodaeth am y ddarpariaeth a'r meysydd OPP a adnabuwyd 

(Pennod 5) cynlluniwyd rhaglen OPP ddwyieithog, gynhwysfawr y tybid y byddai yn 

ymateb i'r anghenion. Amlygwyd niter o anghenion ychwanegol ac nid y lleiaf ohonynt 

oedd cefnogaeth ieithyddol. Awgrymwyd enghreifftiau o hyfforddiant y tybiwyd y byddai 

yn addas gan gynnwys sesiynau gloywi iaith , newid iaith yr ystafell ddosbarth, creu / 

addasu adnoddau i gynnwys y Gymraeg, methodolegau cyflwyno'n ddwyieithog a'r cyfle 

i gydweithio gyda mentor. (Penodau 3, 6, 7). 0 drafodaethau gydag unigolion yn ystod 

cyfnod yr ymchwil canfuwyd anghenion mwy sylfaenol a gwelwyd y byddai angen 

sefydlu rhaglen hyfforddi i gychwyn gyda gwybodaeth o'r Cynllun laith ac telly trefnwyd 

'Cyflwyniad i'r Cynllun laith'. (6.1, 7.1) 

Rhagwelwyd pwysigrwydd cynnwys holl addysgwyr y sefydliad , beth bynnag eu 

gallu ieithyddol, gan fanteisio ar bob cyfle i ehangu eu gwybodaeth sylfaenol a'u cefnogi 

i weithredu 'r Cynllun laith sefydliadol. Gweithredwyd damcaniaethau dyneiddiol, 

sicrhawyd cynhwysiant addysgol ac ymatebwyd i anghenion unigolion yn ystod y 

ddarpariaeth. 
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Yng ngweddill y bennod hon cyflwynir crynodeb o'r ddarpariaeth a'r canfyddiadau 

a gwneir argymhellion penodol a chyffredinol ar gyfer gweithredu pellach. Ystyrir 

cyfyngiadau'r astudiaeth a'r goblygiadau cyffredinol i sefydliadau eraill. 

8.1 Cyflwyniad i'r Cynllun laith 

8.1.1 Yr Hyfforddiant 

Lluniwyd cyflwyniad i'r Cynllun laith sefydliadol o'r rhagdybiaeth nad oedd y cynnwys yn 

wybyddus i'r gweithlu . (Penodau 6.1, 7.1 Atodiad 15). Mynychodd cyfanswm o 105 

addysgwr y sesiynau a drefnwyd. Roedd croesdoriad o fewn pob grwp o ran maes 

pwnc, iaith a chyfrifoldebau rheolaethol. Amrywiai'r niferoedd o 8 i 20. Y neges bwysicaf 

i'w rhannu yn y sesiwn hon oedd bod y Cynllun laith yn gynllun sefydliadol a bod gan 

bawb gyfrifoldeb i sicrhau ei gyflawniad trwy gyfrwng pa bynnag iaith. 

8.1 .2 Y Canfyddiadau 

O'r cychwyn cyntaf roedd rhagdybiaethau'r addysgwyr o'r Cynllun laith yn amlwg. 

Disgwylient gael eu gorfodi i ddysgu'r Gymraeg er mwyn ei mabwysiadu fel cyfrwng 

addysgu. (Penned 7.1 , 7.2, 7.3) Cawsant syndod pleserus o ddeall nad dyna fwriad y 

strategaeth hon, ond yn hytrach sicrhau cyfleoedd i fyfyrwyr dwyieithog i dderbyn 

hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg os mai dyna'u dymuniad. Ni fu gorfodaeth yn rhan 

o unrhyw gyflwyniad nae amcan. 

Amlygwyd gofidiau'r addysgwyr ynglyn a'r Gymraeg, eu gallu ynddi ac anghenion 

ieithyddol eu dysgwyr, ac er na fu'r pwnc hwnnw yn un o amcanion yr ymchwil bu yn 

rhan annatod o bob trafodaeth. Buan y gwelwyd mai ychydig o'r addysgwyr oedd yn 

hollol hyderus i gyflwyno pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg neu 'n ddwyieithog. Prin oedd 

y ddealltwriaeth o'r hyn yw addysg ddwyieithog, hawliau unigolion parthed iaith, grym 
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iaith, pam fod gan y sefydliad Gynllun laith a'r hyn y gellid ei wneud yn effeithiol i 

ehangu'r defnydd o'r iaith drwy fethodolegau cydnabyddedig a/neu gynllunio pwrpasol a 

bwriadus. (Penodau 1, 3, 6, 7). 

Roedd rhwng 0% a 10% wedi darllen y Cynllun laith yn y gwahanol sesiynau er 

bod mwy yn ymwybodol o'r pwysigrwydd a roddai'r sefydliad i'r Gymraeg ac yn 

ymwybodol y gallai dysgwyr gael cynnig eu cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni 

wahaniaethent rhwng y ddogfen statudol hon ac unrhyw ddogfen statudol arall, er 

enghraifft Polisi lechyd a Diogelwch. 

Y prif gamargraff parthed y Cynllun laith fel y nodwyd oedd y byddai angen 

bawb fedru 'r Gymraeg, ac o'r herwydd byddai gorfodaeth i'w dysgu, ac yn aml 

cyfrifoldeb 'rhywun arall', 'rhywun Cymraeg' oedd cyflawni anghenion y Cynllun laith. 

Prin oedd y wybodaeth am iaith dysgwyr, eu cefndir ieithyddol , eu hanghenion 

ieithyddol na'u gallu ieithyddol. Rhagdybiwyd bod dysgwyr ac addysgwyr Cymraeg eu 

hiaith yn rhugl yn y pedair sgil iaith. 

Profwyd bod y sefydliad yn ymateb i ohebiaeth yn unol a'r Cynllun laith ond nad 

oedd unigolion yn gwneud. Roedd elfennau sylfaenol y cynllun yn cael eu gweithredu -

dogfennaeth a gohebiaeth sefydliadol ddwyieithog a darpariaeth o diwtor personal iaith 

addas, ond roedd rhai unigolion yn parhau i ffafrio'r Saesneg oherwydd bod 'pawb yn ei 

deall'. 

Profwyd bod pawb yn rhagweld perygl i swyddi, neu i ddyrchafiad o fewn y 

sefydliad, os na fedrid y Gymraeg. Teimlai'r addysgwyr di-Gymraeg a'r Cymraeg eu 

hiaith bod anallu ieithyddol yn cael ei feirniadu a derbynient hynny fel beirniadaeth 

bersonol. 
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Canfuwyd diffyg gwybodaeth o du pob carfan ieithyddol ynglyn a darparu cyrsiau 

dwyieithog. Nid oedd gallu yn yr iaith yn sicrhau dealltwriaeth o anghenion addysgol 

dwyieithog. Nid oedd dysgwyr bob amser yn cael y cyfle i ddewis astudio trwy gyfrwng y 

Gymraeg a/neu yn ddwyieithog. 

Amlygwyd diffyg gwybodaeth wrth drafod Cynllun laith sefydliadol. Beirniadwyd y 

targedau fel rhai oedd yn rhy uchelgeisiol ond roedd canran fechan o'r addysgwyr yn 

cyflawni'r targedau ac era ill yn cyfrannu tuag atynt. 

Amlygwyd y ffaith fod agweddau yn seiliedig ar brofiadau'r gorffennol a 

sylweddolwyd mai dyma'r cyfle cyntaf i'r addysgwyr i'w gael erioed i leisio'u gofidiau am 

y maes. Tybiai'r di-Gymraeg bod llawer mwy o gyfleoedd i'r Cymraeg eu hiaith nag a 

oedd mewn gwirionedd. Gwireddwyd y ffaith bod diffyg gwybodaeth yn arwain at 

gamargraffiadau. 

Dangoswyd pwysigrwydd dealltwriaeth o'r broses o gynllunio ieithyddol ac 

adnabod cyfrifoldebau personal unigolion. 

8.1 .3 Argymhellion 

Ni ddylid rhagdybio unrhyw wybodaeth flaenorol o du addysgwyr parthed cynllunio 

ieithyddol nae addysg Gymraeg a dwyieithog. Dylid darparu sesiynau hyfforddi i sicrhau 

gwybodaeth , i roi cyfarwyddyd, i rannu dulliau gweithredu, i rannu arfer dda ac i 

gynllunio a datblygu rhaglen weithredu unigol. 

1. Argymhellir y dylid creu fframwaith strategol sefydliadol i sicrhau cyflawniad 

targedau'r Cynllun laith a fydd yn cynnwys rhaglen hyfforddi gynhwysol. 

2. Argymhellir y dylid sicrhau cyflwyno gwybodaeth o anghenion a thargedau'r 

Cynllun laith i bob aelod o'r gweithlu , a'u gwneud yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau 
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personol gan si.crhau eu bod yn medru eu cyflawni. Dylid gwerthuso a datblygu 

pob hyfforddiant gan ddarparu sesiynau diweddaru rheolaidd trwy raglen 

ddatblygu sefydliadol. 

8.2 Ymwybyddiaeth laith 

8.2.1 Yr Hyfforddiant 

O'r sesiynau a gyflwynodd amcanion y Cynllun laith i'r addysgwyr gwelwyd mai ychydig 

o ymwybyddiaeth ieithyddol oedd ganddynt, yr uniaith a'r dwyieithog. Teimlwyd bod yr 

ymwybyddiaeth o iaith ac o iaith mewn perthynas ag addysg yn angenrheidiol ac y dylai 

pob aelod o staff dderbyn hyfforddiant i'w galluogi i ddeall beth yw iaith , sut a ble y 

defnyddir iaith a pham y dewisir un iaith yn hytrach na'r llall. Llwyddwyd drwy'r sesiynau 

a gyflwynwyd i ehangu ymwybyddiaeth ieithyddol ac i ymateb i ofidiau, rhagdybiaethau a 

chamargraffiadau. (Penodau 6.2, 7.2) Llwyddwyd hefyd i ddarparu cydbwysedd yn y 

drafodaeth dros addysg Gymraeg / ddwyieithog gan ymateb i agweddau negyddol a 

diffyg gwybodaeth. 

Cynlluniwyd a chyflwynwyd y sesiwn er mwyn trafod materion yn ymwneud ag iaith 

mewn perthynas ag addysg yn benodol ond hefyd i gyflwyno ffactorau cymdeithasol sy'n 

effeithio ar ddefnydd o iaith gan unigolion. Trafodwyd pwrpas iaith , rhagdybiaethau, 

rhagfarnau a stereoteipiau , y cyswllt rhwng iaith a . hunaniaeth, grym iaith, agweddau 

tuag at yr iaith , trafodwyd ystadegau'r cyfrifiad, manteision dwyieithrwydd, defnydd iaith , 

dewis iaith a gallu mewn iaith. Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth hanesyddol yn y 

sesiynau cynharaf ond gwelwyd y byddai hynny yn gymorth i ymateb i'r rhagdybiaethau 

a'r rhagfarnau a leisiwyd. Bu hyn yn welliant sylweddol i'r adran hon. Gwelwyd bod y 

wybodaeth yn fuddiol a gwerthfawrogid hynny gan yr addysgwyr. 
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Mynychodd 115 addysgwr gyfres o wyth sesiwn ar bedwar campws. 

8.2.2 Y Canfyddiadau 

Canfuwyd goroesedd rhagfarnau a rhagdybiaethau a synnwyd y darparydd am 

bendantrwydd barn addysgwyr, nad oedd ganddynt wybodaeth na chefndir hanesyddol 

na ieithyddol Gymreig, am werth dwyieithrwydd, am allu mewn iaith , ac am anghenion a 

pherthnasedd y Gymraeg heddiw. 

Defnyddiwyd un grwp cynrychioliadol i werthuso'r sesiwn. Roedd 21 yn y grwp o 

wahanol gefndiroedd ieithyddol a gyda gwahanol brofiadau o'r Gymraeg. Roedd 

mwyafrif sylweddol yn gweld bod y sesiwn yn berthnasol a'r wybodaeth yn addas. 

Gallent fabwysiadu'r wybodaeth a'i defnyddio yn yr amgylchedd waith er enghraifft 

ystadegau, peuoedd iaith , pwysigrwydd gwasanaeth dwyieithog a byddent yn fwy 

ymwybodol o anghenion ieithyddol dysgwyr yn y dyfodol. (Pennod 7.2) Hoffai'r 

addysgwyr fedru mynychu rhagor o sesiynau tebyg a bwriadent ymrwymo i gefnogi'r 

Gymraeg. Nododd 26% o'u gwirfodd ei bod yn amcan ganddynt i ddysgu'r iaith neu i 

wella eu sgiliau yn y Gymraeg. 

Cyfarfu'r sesiwn ag anghenion colegol i bawb ag anghenion cyfadrannol, gwaith a 

phersonol i dros hanner y cyfranogwyr. (62%). 

Crewyd llawer o ddiddordeb yn ystod y sesiwn ac roedd hi'n amlwg bod yr 

addysgwyr yn awyddus i ehangu eu gwybodaeth trwy barhau i fynychu hyfforddiant 

tebyg. Gwelent hyfforddiant yn hanfodol i'w cefnogi i farchnata'r Gymraeg ac i ddangos 

manteision dwyieithrwydd. 

8.2.3 Argymhellion 

Drwy'r hyfforddiant 'Ymwybyddiaeth laith' profwyd prinder gwybodaeth yr addysgwyr. 
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1. Argymhellir y dylid trefnu sesiynau rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth ac 

annog pob addysgwr i ddatblygu eu gwybodaeth am iaith a'r defnydd ohoni. 

Awgrymir y dylid cyflwyno cyfres o sesiynau ar wahanol agweddau (er enghraifft 

manteision dwyieithrwydd) gan nad oedd yr amser a dadogwyd i'r sesiwn yn 

ddigonol wedi ychwanegu cyflwyniad i gefndir a hanes yr iaith. 

2. Ni ddylid rhagdybio bod pobl sy'n rhugl mewn unrhyw iaith yn ymwybodol o'r hall 

gymhlethdodau . sy'n perthyn i'r defnydd ohoni a'r dewis a wneir i'w defnyddio. 

Awgrymir y dylid sicrhau gwybodaeth o gefndir a gallu ieithyddol dysgwyr ac 

addysgwyr gan sicrhau cynnwys y Gymraeg mewn unrhyw amcanion sefydliadol. 

3. Profwyd gwerth cyflwyno dwyieithrwydd ar lwyfan ehangach gan ddangos nad 

elfen blwyfol a lleol mohoni. Argymhellir y gallai gwybodaeth o ddwyieithrwydd 

rhyngwladol fod yn fanteisiol i addysgwyr. 

4. Parhau mae rhagfarnau a rhagdybiaethau mewn perthynas a'r Gymraeg ac 

mae'n hanfodol bod addysgwyr yn mabwysiaqu agweddau cadarnhaol tuag ati er 

mwyn darparu cefnogaeth adeiladol i'w dysgwyr. Argymhellir rhoi pwyslais ar y 

pau affeithiol wrth drefnu hyfforddiant 'Ymwybyddiaeth laith '. Dylai'r 

ymwybyddiaeth· gwmpasu dealltwriaeth o ddiwylliant a chyfrannu at 

ymddiriedaeth a pharch tuag at bobl amrywiol. 

8.3 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd' 

8.3.1 Yr Hyfforddiant 

Dilyniant naturiol oedd y sesiynau a alluogai'r addysgwyr i hyrwyddo dwyieithrwydd. 

Wedi iddynt ddysgu a dechrau deall y maes gwelsant hefyd eu goblygiadau a'u 

cyfrifoldebau yn ogystal a chyfyngiadau'r hyn yr oeddent yn ei ddarparu eisoes. Yn y 
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sesiynau hyn y dechreuwyd gweld newid mewn agweddau a diddordeb yn datblygu 

mewn cynllunio i hyrwyddo'n fwriadus ddefnydd o'r Gymraeg ac mewn diwylliant 

corfforaethol dwyieithog. Gwelwyd y cyfranogwyr yn cysylltu syniadau ac enghreifftiau a 

gyflwynwyd gyda'u meysydd penodol. Gwelwyd hwy hefyd yn adnabod cyfleoedd 

personol gan gyfrannu at drafodaethau er mwyn cynorthwyo eraill i adnabod eu 

hanghenion hwy. Roedd sylweddoli eu bod yn gwneud llawer i hyrwyddo'r Gymraeg 

eisoes yn falchder ac yn foddhad , ac roedd yn gyfle i ddangos eu bod yn arddangos 

arfer dda, er nad oedd neb o fewn y sefydliad yn y gorffennol wedi gwerthuso'r 

cyfraniadau mewn unrhyw fodd. (Penodau 6.3, 7.3) 

Cynlluniwyd y sesiwn hyfforddi er mwyn cyflwyno syniadau i hyrwyddo 

dwyieithrwydd gyda'r amcanion y dylid cydnabod bod rhai dysgwyr yn cael budd o 

addysg ddwyieithog, bod gan addysgwyr r61 a chyfrifoldeb parthed y Cynllun laith ac i 

nodi rhai pethau y gellid eu mabwysiadu i hyrwyddo dwyieithrwydd a chreu diwylliant 

sefydliadol lie gallai'r iaith ffynnu. Cynlluniwyd y sesiwn ar ffurf gweithdy gyda'r bwriad i 

ganolbwyntio ar gefnogi unigolion i adnabod eu hanghenion personal. Gofynnwyd iddynt 

adnabod eu cryfderau , gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau parthed y Gymraeg, ac yna 

i wneud dadansoddiad gwleidyddol, addysgiadol , . cymdeithasol a thechnolegol o'r 

Gymraeg yn eu meysydd penodol. Wedi iddynt nodi anghenion eu swyddi gofynnwyd 

iddynt adnabod cyfleoedd i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg. Crewyd rhestr sylweddol a 

chyfaddefodd yr addysgwyr y gellid gwneud llawer i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg 

gydag ychydig o ymdrech ychwanegol ac isadeiledd sefydliadol cadarn. 
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8.3.2 Y Canfyddiadau 

Defnyddiwyd holiadur ar ddiwedd y sesiynau i fesur cynhwysiad y Gymraeg o fewn 

gweithgareddau a chyfrifoldebau . Dadansoddwyd ymatebion un grwp cynrychioliadol ac 

er na chafwyd 100% yn ymateb i bob cwestiwn mae'r ymatebion yn werthfawr. 

Defnyddiwyd dull syml o fesur sef naill ai bod yr addysgwyr 'yn gwneud', 'yn medru 

gwneud' ond ddim yn gwneud am wahanol resymau , 'yn bwriadu gwneud' neu 'yn 

methu gwneud' (Atodiad 20) Rhannwyd yr holiadur yn bum adran - Cyffredinol, Rheoli, 

Dysgu, Adnoddau a Marchnata. Ychydig iawn oedd yn 'methu gwneud', hynny yw nad 

oedd modd iddynt wneud yr hyn a nodwyd. Yr eithriadau amlwg oedd methu cynnal 

byrddau arholi dwyieithog (87%), methu trefnu dilyswyr mewnol dwyieithog (73%) ac yn 

methu darparu arholwyr allanol dwyieithog (87%). Roedd y niferoedd a fedrai wneud, 

(ond ar hyn o bryd nad oeddent yn gwneud) yn eithaf sylweddol mewn rhai achosion. Er 

enghraifft roedd 40% yn medru adnabod arfer dda yn y dosbarth dwyieithog, ond yn 

amlwg ddim yn gwneud. Un o wendidau'r holiaduron oedd nad oeddent yn gofyn y 

cwestiwn 'pam?', ond gwnaed penderfyniad bwriadol i beidio gofyn er mwyn hwyluso'r 

broses a pheidio creu unrhyw ymdeimlad o israddoldeb. Efallai am nad oedd sesiynau 

dwyieithog i'w harsylwi yr oedd 40% oedd yn medru adnabod arfer dda ddim yn 

gwneud. Roedd 40% hefyd yn medru sicrhau ansawdd wrth asesu'n ddwyieithog ond 

ddim yn gwneud, roedd 33% yn medru pennu tiwtor dwyieithog i fyfyrwyr dwyieithog ond 

ddim yn gwneud; roedd 20% yn medru adnabod cyfrifoldebau parthed y Gymraeg ond 

ddim yn gwneud. 

Yn yr adran ar addysgu roedd y niferoedd a fedrai wneud y gwahanol dasgau yn 

ymwneud a'r Gymraeg ond nad oedd yn gwneud yn sylweddol. Er enghraifft nid oedd 
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47% yn sicrhau cynnwys Cymraeg a Chymreig yn eu cyrsiau er yn nodi y medrent 

wneud, a'r un nifer (47%) heb briodoli Cymru na dwyieithrwydd yn eu cynnwys er y 

medrent wneud. Medrai 60% greu ethos dwyieithog yn y dosbarth ond heb wneud 

gydag ond 20% yn gwneud a 13% yn bwriadu gwneud a medrai 40% ddarparu geirfa 

ddwyieithog ond heb wneud . Mae'r rhain yn ganfyddiadau pwysig. Er cadarned yr 

ymatebion a gafwyd i'r hyn sy'n bosib i hyrwyddo dwyieithrwydd mae nifer sylweddol a 

allai wneud llawer rhagor heb wneud am ba bynnag reswm. Eto ni ofynnwyd am 

resymau ond taer obeithir y gellir sicrhau ethos dwyieithog gan bawb o ddarparu 

hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol. 

Darperir adnoddau a chefnogaeth bynciol trwy baneli pwnc cenedlaethol ac roedd 

20% yn mynychu paneli pwnc ac 20% yn bwriadu gwneud a 40% yn medru gwneud 

gyda 13% yn methu gwneud. Lleiafrif oedd yn sicrhau adnoddau gweledol (33%), 

posteri cenedlaethol dwyieithog (27%) ac adroddiadau cenedlaethol (20%) tra nad oedd 

y mwyafrif yn gwneud er yn medru gwneud (47%, 33%, 60%) 

Roedd y canrannau a sicrhaodd farchnata dwyieithog yn y mwyafrif gyda 67% yn 

sicrhau defnydd o'r ddwy iaith mewn nosweithiau agored, 53% yn trefnu ymweliadau 

dwyieithog, ac arddangosfeydd dwyieithog; 67% yn trefnu deunydd marchnata 

dwyieithog a 47% yn trefnu cyfweld yn ddwyieithog. Dim ond 27% oedd yn trefnu 

gwybodaeth ar ystadegau dwyieithrwydd tra medrai 60% wneud ond nid oeddent yn 

gwneud. 

Cyflwynwyd nifer o weithgareddau a strategaethau i hyrwyddo dwyieithrwydd ond 

mae angen datblygu unigolion i sicrhau cyflawniad llawn o'r gweithgareddau a 

drafodwyd (Penned 7.3) 
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8.3.3 Argymhellion 

1. Argymhellir bod y fframwaith sefydliadol yn cynnwys gweithdai rheolaidd i rannu a 

datblygu arfer dda ac enghreifftiau gwahanol o ddulliau y medrir eu defnyddio i 

hyrwyddo dwyieithrwydd er mwyn sicrhau diwylliant sefydliadol lie gall y Gymraeg 

ffynnu . 

2. Argymhellir y dylai pob aelod o'r sefydliad hyrwyddo dwyieithrwydd yn effeithiol 

trwy un o'r ddwy iaith swyddogol ac y dylid darparu cefnogaeth a hyfforddiant 

addas i sicrhau hynny. 

8.4 Dysgu ac Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog 

8.4.1 Yr Hyfforddiant 

Cynlluniwyd a datblygwyd sesiynau a fyddai 'n sicrhau cefnogaeth ymarferol i'r 

addysgwyr fel addysgwyr dwyieithog, ac a gynhwysai fethodolegau cydnabyddedig 

(Penodau 3, 6.4 7.4, Atodiad 21 ), damcaniaethau dysg (Pen nod 2) a dulliau dysgu, 

addysgu ac asesu perthnasol (Penodau 6.4, 7.4). Cyflwynwyd enghreifftiau o sesiynau 

addysgu a allai sicrhau cynnwys y Gymraeg yn effeithiol ac yn effeithlon heb greu 

unrhyw fygythiad negyddol, naill ai i'r dysgwr nae i'r addysgwr. (Penodau 3, 6,7). 

Er bod gan bob addysgwr gyfrifoldeb parthed y Gymraeg ac addysg mae'n rhaid 

derbyn mai addysgwyr dwyieithog yw'r unig rai a all ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn yr 

ystafell ddosbarth . (Penodau 6.3, 6.4, 7.3, 7.4) Gall addysgwyr uniaith Saesneg 

hyrwyddo dwyieithrwydd yn gadarnhaol a rhaid peidio bod yn feirniadol a negyddol o 

werth yr hyn a wneir. Er mor gydwybodol a didwyll yw'r di-Gymraeg eu hiaith yn cynnig 

cyfleoedd i fyfyrwyr astudio eu pynciau a chael eu hasesu trwy gyfrwng y Gymraeg ni 
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welwyd unrhyw dystiolaeth bod myfyrwyr yn manteisio ar y cyfle onid oedd yr addysgwr 

yn medru'r iaith yn ogystal. (Penodau 6.3, 7.3) 

Yn ogystal a phrinder adnoddau dwyieithog roedd gwybodaeth yr addysgwyr a'r 

dysgwyr o'r derminoleg Gymraeg yn her. Cytunwyd bod gallu ieithyddol y dysgwyr yn y 

Gymraeg yn wan , yn enwedig yn ysgrifenedig. Trafodwyd eu gallu cyfatebol yn y 

Saesneg a chytunwyd ei bod hi'n bosib bod hwnnw'n wan hefyd ond ni fesurwyd gallu 

yn y naill iaith na'r llall yn ddigonol. Tybiwyd drwy'r amser, gan ddysgwyr ac addysgwyr, 

bod eu gallu yn y Gymraeg yn is nag yn y Saesneg. (Pennod 7.3) Cyfaddefwyd er hynny 

mai diffyg ymarfer a phrofiad oedd y brif broblem gan ychwanegu bod defnyddio'r 

Saesneg mor gyffredin fel ei bod yn amlwg ei bod yn gorchfygu'r Gymraeg ar bob adeg. 

Hyfforddwyd un ar bymtheg o addysgwyr profiadol a chymwysedig (Pennod 8.4) i 

gymhwyso gwahanol strategaethau dysgu dwyieithog o fewn eu sesiynau addysgu. 

Trafodwyd gwahanol ddiffiniadau o ddwyieithrwydd, dadansoddwyd y gwahaniaeth 

rhwng dysgu iaith a defnyddio iaith i ddysgu, cyflwynwyd gwahanol fodelau , yn ffurfiau 

gwan a chryf, o ddwyieithrwydd a gwerthuswyd fframweithiau cyffredinol. Ystyriwyd 

anghenion dysgwyr a chynhaliwyd gweithdai ymarferol i gefnogi addysgwyr i gynllunio'n 

fwriadus i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn eu haddysgu. 

8.4.2 Y Canfyddiadau 

Er nad oedd yr addysgwyr bob amser yn hyderus yn eu defnydd o'r Gymraeg, yn 

enwedig yn ysgrifenedig, nid oedd neb wedi adnabod yr angen i'w cefnogi i'w datblygu 

mewn perthynas a'u meysydd pynciol. Gwelwyd bod sefydliadau yn disgwyl i addysgwyr 

gyda medr yn y Gymraeg i'w defnyddio fel cyfrwng, yn yr un modd ac y defnyddir y 

Saesneg, heb ystyried sgiliau'r addysgwyr. Ni ragwelwyd y byddai'r addysgwyr yn 
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bryderus ynglyn a'u sgiliau megis y gallu i ysgrifennu yn gywir yn y Gymraeg a'u gallu i 

ddefnyddio iaith mewn perthynas a meysydd pwnc. Nid oeddent wedi cael cyfle i 

fynychu sesiynau a'u galluogai i ddeall y maes, i asesu eu gallu yn y Gymraeg nae i 

dderbyn gwybodaeth o arfer dda mewn perthynas ag addysg ddwyieithog. 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Gymraeg gan yr addysgwyr yn y gorffennol ond prin oedd 

yr enghreifftiau o gynllunio bwriadus i'w defnyddio ac o'r herwydd anffurfiol oedd y 

defnydd ohoni yn y mwyafrif o sesiynau. Roedd y defnydd hynny yn bennaf ar lafar. 

Amlygwyd pryder parthed faint o'r iaith y dylid ei defnyddio mewn sesiwn lle'r oedd 

y dysgwyr o iaith gymysg. Rhagdybiwyd na fyddai dysgwyr yn dewis defnyddio'r iaith 

Gymraeg ond gwrthbrofwyd hynny o wneud defnydd naturiol ohoni. Ehangwyd defnydd 

o'r Gymraeg yn gyffredinol a phrofwyd gwelliant yn ansawdd a defnydd iaith addysgwyr 

a dysgwyr. 

Amlygwyd pryder ynglyn a gallu ieithyddol addysgwyr a dysgwyr ac er na fesurwyd 

y naill na'r llall mae hwn yn bwnc y dylid ymateb iddo gan sicrhau cefnogaeth drwy 

sesiynau dysgu a gloywi iaith . Onid ymatebir i'r angen ni lwyddir i gynyddu defnydd o'r 

iaith, a hynny'n ddefnydd o ansawdd dda, mewn addysg . 

Gwelai'r addysgwyr fudd o gytuno rhaglen waith mewn perthynas ag iaith gyda'u 

dysgwyr a nodent fod dysgwyr yn fwy cyfforddus yn eu hiaith gyntaf, er na allent brofi 

hynny'n wyddonol. 

Roedd prinder adnoddau yn ofid parhaus, nid yn unig deunyddiau dysgu ond 

amser i baratoi a phrinder gweithdrefnau cefnogol. 

Cafodd yr addysgwyr brofiad cadarnhaol gyda'u dysgwyr tra 'r oedd y dysgwyr yn 

gwerthfawrogi'r cyfle i dderbyn addysg ddwyieithog a lleiafrif yn derbyn y cyfle i astudio 
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trwy gyfrwng y Gymraeg. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau dysgu mewn sesiynau 

ymarferol ac academaidd er mwyn ehangu'r defnydd o'r Gymraeg. Methodolegau gwan 

(Pennod 3.2.2) oedd y mwyafrif a fabwysiadwyd, er y gwnaed hynny yn gadarnhaol ac 

yn llwyddiannus. Y bwriad oedd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg - a llwyddwyd i wneud 

hynny. 

Er bod yr addysgwyr yn gefnogol i addysg ddwyieithog profwyd bod y gwaith o 

baratoi yn drymach nag ar gyfer addysgu trwy gyfrwng un iaith. Profwyd hefyd nad oedd 

modd cyflwyno cymaint o wybodaeth o fewn yr ystafell ddosbarth lie gwneid defnydd o 

ddwy iaith. 

Roedd yr un ar bymtheg a ddilynodd yr hyfforddiant ac a sicrhaodd gynnwys y 

Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth eisoes yn defnyddio'r Gymraeg i addysgu, boed hynny 

mewn sesiynau cyfrwng Cymraeg yn unig neu wrth drafod gwaith y dysgwyr yn 

anffurfiol. Yr hyn nad oeddent yn ei wneud oedd cynllunio yn fwriadus i gynnwys y 

Gymraeg. (Pennod 7.4) Gydag ymwybyddiaeth barhaus o ddamcaniaethau dyneiddiol 

roedd yn rhaid gochel rhag beirniadu unrhyw ymarfer blaenorol yn negyddol, gan y gallai 

hynny lesteirio unrhyw bosibilrwydd o ddatblygiad pellach . Roedd hi'n galonogol gweld 

yr addysgwyr yn gwerthuso'u hymarfer blaenorol a'i gysylltu gyda'r damcaniaethau a'r 

methodolegau a gyflwynwyd gan adnabod eu gwendidau. Roedd rhai wedi cael ychydig 

o hyfforddiant yn y gorffennol - ac eraill wedi eu mentora gan y darparydd. (Pennod 7.4) 

Roedd llwyddiant y sesiynau a gyflwynwyd ganddynt hwy yn eu gwahanol feysydd 

yn brofiad cadarnhaol iawn ac nid anghofir profiadau gwirioneddol ysbrydoledig un 

darlithydd o ganlyniad i'w gyflwyno dwyieithog naturiol pan benderfynodd dau o'i 

ddysgwyr, na wyddai eu bod yn medru'r Gymraeg, i'w defnyddio heb unrhyw anogaeth 
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na gorfodaeth gan wneud eu hasesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni fu'r holl brofiadau 

mor wyrdroadol ond cafwyd profiadau cadarnhaol gan yr addysgwyr oll gyda'r dysgwyr 

yn ymateb yn gadarnhaol ac yn synhwyrol. 

Profwyd yn ddiamheuol bod normaleiddio'r Gymraeg yn rhoi cyfle gwirioneddol i 

ddysgwyr ei defnyddio. Profwyd hefyd nad yw cynnig cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn 

ddigon. (Penned 7.4) Profwyd ymhellach bod yn rhaid wrth gynllunio bwriadus i gynnwys 

y Gymraeg a bod angen cefnogaeth ar addysgwyr i fedru gwneud hynny. Dylid darparu 

cynllun datblygu tymor hir er mwyn sicrhau hyfforddiant i ddiweddaru gwybodaeth ac 

ymarfer yr addysgwyr, gan roi cyfle iddynt gyd-drafod, cyfle a werthfawrogwyd yn ystod 

y sesiynau presennol. 

Llwyddodd 100% i gynllunio a darparu chwe sesiwn i'w grwpiau yn eu meysydd 

penodol. Dadlennwyd y cyfan mewn cyflwyniadau seminar i weddill y grwp. (Penned 7) 

Yr un oedd llwyddiannau a sialensiau'r addysgwyr yn gyffredinol. Llwyddwyd i gynllunio, 

i ddarparu adnoddau, i ddefnyddio'r Gymraeg, i beidio eithrio neb yn y dosbarth ac i 

greu ethos dwyieithog yn gyffredinol. Llwyddodd 29% i ddarbwyllo dysgwyr i gyflawni 

asesiadau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg gydag un dysgwr yn ei defnyddio i ysgrifennu 

nodiadau yn y dosbarth , er syndod i'r addysgwr. Roedd hyn o ganlyniad uniongyrchol i 

normaleiddio'r Gymraeg. l'r gwrthwyneb dewisodd un dysgwr mewn grwp arall i beidio 

manteisio ar y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg er ei bod wedi gwneud cais 

penodol mai dyma oedd ei dymuniad, a hynny er bod yr addysgwr wedi darparu ar ei 

chyfer. Y rheswm a roddwyd oedd bod yr adnoddau cyfrwng Cymraeg yn annigonol. 

(Penned 7.4) 
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8.4.3 Argymhellion 

Llwyddwyd i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn gwahanol feysydd a chan gyfanswm 

o un ar bymtheg o addysgwyr. (Pennod 7) Gellir dadlau y byddai modd ehangu 

ymhellach ddefnydd o'r Gymraeg drwy barhau i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth 

berthnasol, ei gynnal a'i werthuso. 

1. Argymhellir y dylid darparu cefnogaeth reolaidd i addysgwyr i ehangu defnydd o'r 

Gymraeg yn eu haddysgu drwy hyfforddiant pwrpasol gan ddarparwyr profiadol 

yn y maes. 

2. Argymhellir y dylid cynnwys y Gymraeg o'r cychwyn mewn unrhyw ddatblygiadau 

cwricwlaidd er mwyn ei hamlygu, ei gwreiddio a'i normaleiddio. 

3. Argymhellir bod. y fframwaith sefydliadol yn cynnwys gweithdai rheolaidd i ran nu a 

datblygu arfer dda ac enghreifftiau gwahanol o ddulliau y medrir eu defnyddio i 

ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth a chreu ethos dwyieithog 

o fewn y sefydliad. 

4. Argymhellir rhoi ystyriaeth ddwys i anghenion adnoddau dwyieithog gefnogi 

addysg ddwyieithog yn y sector 61-orfodol. 

5. Argymhellir y dylid creu strategaeth iaith sefydliadol er mwyn adnabod gallu 

mewn iaith , anghenion ieithyddol swyddi, anghenion addysgwyr, i ddatblygu 

defnydd o iaith ac i ddarparu cyrsiau iaith i ddysgwyr ac addysgwyr. 

6. Ni ddylid defnyddio methodolegau dwyieithog lie mae modd addysgu yn gyfan 

gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Canlyniad hynny fyddai gwanhau'r iaith yn hytrach 

na'i chefnogi. 
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8.5 Mentora'r Addysgwyr Dwyieithog 

8.5.1 Yr Hyfforddiant 

O'r un addysgwr ar bymtheg a ddilynodd yr hyfforddiant 'Dysgu ac Addysgu yn y Sefyllfa 

Ddwyieithog' (Penodau 6.4, 7.4) hyfforddwyd saith ohonynt mewn dwy gyfres o 

sesiynau i 'ddatblygu sgiliau mentora ac i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus mewn 

addysg ac addysgu dwyieithog drwy ddealltwriaeth o weithdrefnau , modelau a sgiliau 

mentora' (Pennod 7.5) ar gyfer mentora eraill. Roedd y cwrs yn canolbwyntio ar fodelau 

a sgiliau mentora a hefyd yn dyfnhau ac ehangu'r wybodaeth a'r profiadau o'r dosbarth 

dwyieithog. Trafodwyd gwahanol fodelau o fentora, y berthynas broffesiynol, y sgiliau 

angenrheidiol a'r cyfrifoldebau a'u perthnasu i anghenion addysgwr dwyieithog. 

Cymhwyswyd ymchwil diweddar a phrofiadau ymarferwyr profiadol gan ddadansoddi'n 

feirniadol y gwaith gyda hyfforddeion. 

Dilynwyd cynllun a model o fentora gan yr addysgwyr a fynychodd yr hyfforddiant, 

a chefnogwyd addysgwyr dibrofiad ganddynt i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn yr 

ystafell ddosbarth. Gwerthfawrogwyd y cyfle drwy'r astudiaeth hon, nid yn unig i ddarpar 

addysgwyr dwyieithog i fanteisio ar gefnogaeth mentor ond i'r mentor hwnnw gael ei 

hyfforddi ar gyfer ei r6I fel mentor a'i fentora gan y darparydd. Cafwyd profiad 

cadarnhaol gan y mentor a'r mentai am nifer o resymau. Yn gyntaf roedd y ddau berson 

yn gefnogol i'r cysyniad , roeddent hefyd yn barod i roi amser i'r gwaith ac eisiau 

datblygu'n ddarparwyr dwyieithog effeithiol. Yn ogystal a hynny roedd deall anghenion 

mentora a defnyddio strwythur a fframwaith cydnabyddedig yn rhoi sail gadarn i'r broses 

a thystiolaeth y gellid ei gwerthuso a'i datblygu ymhellach . Ni ddarparodd y sefydliad 

amser ychwanegol ar gyfer y broses hon. 
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Bu'n arferiad i addysgwyr profiadol ddarparu cyngor a chefnogaeth i addysgwyr 

newydd a dibrofiad. Ni fu unrhyw ymgais yn y gorffennol i strwythuro'r gefnogaeth honno 

drwy ddilyn cynllun mentora a damcaniaethau addysgol perthnasol. Ni ddarparwyd 

cefnogaeth strwythuredig chwaith ar gyfer addysgwyr profiadol a oedd naill ai yn newid 

neu'n datblygu eu hymarfer yn yr ystafell ddosbarth. (Penodau 6.5, 7.5) 

Profwyd bod angen yr hyfforddiant ar addysgwyr profiadol i ddatblygu fel 

mentoriaid . Er eu bod yn ymwybodol o'r cysyniad o fentora, nid oeddent wedi 

gwreiddio'r cysyniad mewn damcaniaethau a modelau cydnabyddedig. Yn yr un modd 

roedd y mentai yn derbyn cefnogaeth heb ofidio eu bod yn cymryd mantais o 

garedigrwydd eu cydweithwyr parod ac yr oeddent yn medru mesur a chyn llunio eu 

datblygiad trwy gynllun strwythuredig gweithredol. (Pennod 7.5) 

8.5.2 Y Canfyddiadau 

Drwy astudiaeth achos a alluogodd yr addysgwyr i fentora cydweithiwr dwyieithog 

dibrofiad yn eu sefydliadau profwyd y defnydd o· fodel o fentora yn llwyddiannus. 

Perthnaswyd y gwahanol fodelau i'w sefyllfa benodol, nodwyd pwysigrwydd ffurfioli 'r 

broses a datblygu cynllun gweithredu. 

Roedd y mentora a gwblhawyd yn ystod yr astudiaeth yn annigonol, gan fod maes 

addysgu dwyieithog mor gymhleth ac eang, ond llwyddwyd i ddechrau ar y gwaith o 

ddatblygu cydweithiwr drwy fentora . Bwriadai 25% i barhau gyda'r gefnogaeth fentora 

wedi cyfnod yr hyfforddiant. (Pennod 7.5) 

Ymatebwyd i nifer o baramedrau gan gynnwys y berthynas rhwng y cyfranogwyr, 

dealltwriaeth hanfodol o'r maes a dealltwriaeth dybiedig o ddulliau dysgu ac asesu 

dwyieithog a gallu mewn pwnc. Roedd hi'n her i'r mentor i ymateb i holl anghenion yr 
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addysgwr dwyieithog dibrofiad, gan foci ei brofiad yn y maes yn gyfyngedig, ond roedd y 

darparydd ar gael am y tro i sicrhau cefnogaeth i' r mentor (a oedd yn ddibrofiad fel 

mentor hefyd) rhag camarwain yr hyfforddai. 

Canfyddiad pwysig o'r astudiaethau, ac o adborth y mentoriaid a hyfforddwyd, 

yw'r angen hollbwysig i adnabod iaith dysgwyr o'r cychwyn. Yn berthnasol hefyd yw 

rhuglder ieithyddol y dysgwyr a'r cwestiwn ynglyn a phwy sy'n mesur y rhuglder hwnnw. 

Dylid cytuno rhaglen waith gyraeddadwy gydaJr mentai ac ni ddylid pennu llwyth 

gormodol o dargedau. Canlyniad posib fyddai lladd yr awydd i gefnogi ac i barhau i 

ddarparu yn ddwyieithog. 

8.5.3 Argymhellion 

1. Argymhellir y dylid darparu hyfforddiant mewn mentora i hyfforddi addysgwyr 

dwyieithog i fedru cefnogi cydweithwyr llai profiadol i ddatblygu yn y maes. Ni 

ddylai cynllun mentora ddisodli hyfforddiant proffesiynol llawnach. Er mwyn 

rhannu'r baich o gefnogi ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, mae'n hanfodol bod 

unrhyw hyfforddiant perthnasol, megis damcaniaethau mentora yn y cyswllt hwn, 

yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

2. Dylid gweithredu cynllun gwaith gyda'r mentai ·drwy osod amcanion cyraeddadwy. 

Er cymaint y gwaith ni ellir ei gyflawni yn y tymor byr ac mae'n rhy bwysig i'w 

ruthro. Mae dwyieithrwydd yn faes cymhleth, ac mae'n bwysig peidio camarwain 

ymarferwyr ynglyn a hynny. 

3. Rhaid i'r hyfforddiant gael ei gyflwyno gan ddarparydd sydd yn meddu ar 

wybodaeth a phrofiad yn y maes gan gynnwys gwybodaeth a phrofiad o 

ddwyieithrwydd yn ogystal a damcaniaethau addysgu a mentora. 
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8.6 Rheolaeth 

8.6.1 Hyfforddiant 

I sicrhau llwyddiant unrhyw amcan sefydliadol mae'n rhaid derbyn cyfrifoldeb dros ei 

reolaeth. Adnabuwyd yr angen i gynnwys rheolaeth o fewn y cynllun datblygu hwn er na 

chyflwynwyd hyfforddiant. 

Dylai hyfforddiant gynnwys gwybodaeth o holl anghenion addysg Gymraeg a 

dwyieithog yn ogystal a damcaniaethau rheoli mewn perthynas a sefydliad addysgol a 

diwylliant corfforaethol (Penodau 2, 3-7, Atodiad 23). Byddai hynny yn cynnwys 

damcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth ; rheolaeth o amser, adnoddau, gan gynnwys 

adnoddau dynol , trefniadaeth cyfarfodydd, damcaniaethau cymhelliant, anogaeth , 

cyfathrebu a chyfrifoldebau. 

0 fewn sefydliadau addysg mae angen dealltwriaeth o addysg ac addysgu, ac yng 

Nghymru golyga hyn wybodaeth o'r Gymraeg a'r gallu i reoli sefydliad lie mae dwy iaith 

swyddogol yn cael eu defnyddio. 

8.6.2 Canfyddiadau Cyffredinol 

Yn ystod yr astudiaeth adnabuwyd bod prinder adnoddau dynol i weithio'n gyffredinol 

trwy gyfrwng y Gymraeg, ac o'r herwydd mae posibilrwydd y gall rheolaeth anghenion y 

Gymraeg ddisgyn ar leiafrif bychan o reolwyr, er bod cyfrifoldeb gan bawb am y Cynllun 

laith fel y trafodwyd eisoes. Mae'n bwysig felly bod y rheolwyr hynny yn derbyn 

hyfforddiant er mwyn deall y maes a medru ymateb iddo yn effeithiol gan sicrhau 

cynhwysiant y Gymraeg ym mhob agwedd o waith y sefydliad. 

Y posibilrwydd arall yw bod un rheolwr yn gyfrifol am gynllunio ieithyddol, gan 

gynnwys rheoli, gwerthuso, diweddaru a chyflwyno Cynllun laith diwygiedig y sefydliad . I 
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gyflawni hynny yn effeithiol ac i ymateb i holl agweddau'r astudiaeth bresennol mae 

angen hyfforddiant perthnasol ym maes rheolaeth sefydliad dwyieithog yng Nghymru. 

8.6.3 Argymhellion Cyffredinol 

1. Argymhellir y dylid sicrhau bod cyfrifoldebau rheolaethol yn cynnwys creu 

fframwaith a strategaeth sefydliadol i sicrhau cefnogaeth i'r Gymraeg. Dylai'r 

strategaeth sicrhau cyflawniad y Cynllun laith, cynnwys strategaeth ieithyddol a 

rhaglen hyfforddi i ymateb i holl anghenion dysgu iaith a defnyddio iaith gan 

arddangos ymrwymiad sefydliadol. Cyfrifoldeb rheolwyr yw sicrhau diwylliant 

corfforaethol dwyieithog lie sicrheir parch i'r Gymraeg a lie y gall y Gymraeg 

ffynnu. 

2. Argymhellir y dylid darparu hyfforddiant mewn rheolaeth a dwyieithrwydd i 

hyfforddi rheolwyr dwyieithog i fedru cefnogi cydweithwyr i ddatblygu yn y maes. 

Mae'n hanfodol bod unrhyw hyfforddiant perthnasol , megis damcaniaethau rheoli 

yn y cyswllt hwn, a gwybodaeth o faes addysg ddwyieithog yn ei amryfal 

agweddau, yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. (Atodiad 23) 

8.7 Y Gymraeg 

Canfuwyd yn ystod y sesiynau cynharaf, a gyflwynodd wybodaeth sylfaenol o'r Cynllun 

laith , a'r sesiynau ar 'Ymwybyddiaeth laith' a 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd', ofidiau 

gwirioneddol yr addysgwyr parthed y Gymraeg. (Penodau 6, 7) Gwelwyd diffyg hyder yr 

addysgwyr mewn perthynas a'r Gymraeg heb weld gofid cyfatebol parthed gallu yn y 

Saesneg. Ychydig dros hanner yr addysgwyr a ddilynodd y cwrs ar gyfer addysgu trwy 

gyfrwng y Gymraeg (Pennod 6.4, 7.4) oedd yn hollol hyderus yn y Gymraeg (57% o'r 

rhai ymatebodd i'r holiadur terfynol , Pennod 7.7) ac ychydig iawn ohonynt oedd wedi 
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datblygu eu gallu yn y Gymraeg mewn perthynas a'u maes pwne (29% o'r ymatebwyr). 

Roedd 57% yn parhau i weld angen am sesiynau i loywi eu hiaith ysgrifenedig. (Pennod 

7.7) Gwelwyd diffyg gweledigaeth parthed datblygu sgiliau iaith mewn perthynas ag 

addysg ae awgrymwyd mai eyfrifoldeb 'eraill ' oedd hynny. (Penodau 6.3, 7.3) Er paroted 

ymrwymiad yr addysgwyr i ddatblygu gwybodaeth byneiol yn naturiol drwy gyfrwng y 

Saesneg, yehydig o ddealltwriaeth oedd ganddynt ynglyn a'r angen i ddatblygu gallu 

eyfatebol drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ni welent unrhyw hynodrwydd yn y ffaith eu 

bod yn mabwysiadu gwybodaeth byneiol naturiol drwy gyfrwng y Saesneg, gan fod 

hynny yn angenrheidiol, gan gynnwys terminoleg newydd eymhleth , ond heb awgrym o 

wneud yr un peth drwy gyfrwng y Gymraeg. 0 amlygu'r ffaith roeddent yn rhyfeddu nad 

oeddent wedi meddwl am rywbeth mor amlwg. Sylweddolent hefyd os nad oeddent yn 

datblygu eu sgiliau eu hunain yn yr iaith ni allent drosglwyddo'r wybodaeth i'w dysgwyr 

ae felly nid oedd gobaith i'r dysgwyr fedru defnyddio'r derminoleg na thrafod y pwne 

drwy gyfrwng y Gymraeg. (Penodau 6.3, 6.4, 7.3, 7.4) Wedi trafodaeth gwelent fod 

ganddynt o leiaf gyfrifoldeb i sierhau eyflwyno termau Cymraeg i'w dysgwyr er mwyn rhoi 

eyfle iddynt i'w defnyddio hyd yn oed os nad oeddent yn dewis astudio trwy gyfrwng y 

Gymraeg. Sylweddolent ymhellaeh os na ddigwyddai hynny'n naturiol yna byddai'r 

Gymraeg gynhenid lafar yn dioddef ymhellaeh gyda'r derminoleg Saesneg yn ei britho'n 

anorfod . 0 ddyfnhau'r adfyfyrio gwelent fod eu Cymraeg personal wedi ffosileiddio yng 

nghyfnod addysg statudol, gan nad oeddent wedi eael y eyfle o fewn addysg bellaeh nae 

uwch i astudio drwyddi. Nid oeddent ehwaith wedi derbyn unrhyw gefnogaeth ieithyddol 

i'w galluogi i drafod eu meysydd trwy gyfrwng y Gymraeg, nae unrhyw hyfforddiant 

ymwybyddiaeth iaith a manteision dwyieithrwydd. 
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Er nad oedd yr addysgwyr bob amser yn hyderus yn eu defnydd o'r Gymraeg, yn 

enwedig yn ysgrifenedig, nid oedd neb wedi adnabod yr angen i'w eefnogi i'w datblygu 

mewn perthynas a'u meysydd pyneiol. Gwelwyd bod sefydliadau yn disgwyl i addysgwyr 

a fedrai 'r Gymraeg i'w defnyddio fel eyfrwng, yn yr un modd ag y defnyddir y Saesneg, 

heb ystyried sgiliau'r addysgwyr. Ni ragwelwyd bod addysgwyr yn bryderus ynglyn a'u 

sgiliau megis y gallu i ysgrifennu yn gywir yn y Gymraeg a'r gallu i ddefnyddio iaith 

mewn perthynas a meysydd pwne. Nid oeddent wedi eael eyfle i fynyehu sesiynau a'u 

galluogai i ddeall y maes, i asesu eu gallu yn y Gymraeg nae i dderbyn gwybodaeth o 

arfer dda mewn perthynas ag addysg ddwyieithog. 

Nid ameanwyd naill ai i fesur sgiliau yn y Gymraeg nae i annog datblygu'r sgiliau 

hynny na dysgu'r iaith ond mae'n rhaid wrth strategaeth iaith os yw'r Gymraeg i'w 

gwreiddio a'i normaleiddio mewn addysg 61-orfodol. Byddai hynny yn eynnwys sierhau 

gweithdrefnau i adnabod anghenion ieithyddol swyddi, gweithredu i adnabod gallu 

ieithyddol unigolion ae i ddarparu hyfforddiant ieithyddol perthnasol. Gwneir hyn oll er 

mwyn sierhau bod gan y sefydliad addysgwyr effeithiol a fydd yn medru darparu eyrsiau 

yn newis iaith dysgwyr y sefydliad. 

Derbynnir bod defnydd anffurfiol o'r Gymraeg yn elfen gadarnhaol ond mae 

angen eynllunio'n fwriadus i wneud defnydd ffurfiol ohoni gan sierhau ei defnyddio yn 

ysgrifenedig ae ar lafar. Oni wneir hynny ni ehynigir dewis gwirioneddol ieithyddol i 

ddysgwyr. 

Profwyd pwysigrwydd eynnwys y gweithlu i gyd o fewn y eynllun presennol gan 

flaengynllunio ar gyfer hyfforddiant yn hytraeh nag ymateb i faterion yn fympwyol. Bydd 

hyn yn golygu y bydd unrhyw strategaeth yn ganolog i genhadaeth sefydliadol. Tybir, o 
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ganlyniad i'r hyfforddiant presennol, bod y gweithlu'n hapus i gefnogi'r Gymraeg hyd 

eithaf eu gallu - heb orfodaeth and bod angen cefnogaeth reolaethol, strategol, barhaol 

a phwrpasol arnynt. 

Gwelwyd bod hunanasesiad ieithyddol yn feirniadol o allu yn y Gymraeg, yn 

enwedig yn ysgrifenedig. Rhaid creu strwythur cydnabyddedig i fesur gallu yn y 

Gymraeg. 0 ganlyniad dylid trefnu dilyniant o gyrsiau iaith perthnasol a chefnogaeth 

sefydliadol a arweinia at ddefnydd o'r ddwy iaith yn gyfartal gan addysgwyr a dysgwyr. 

Mae angen cefnogaeth ieithyddol ar bob lefel os anelir i lwyddo i ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg mewn addysg Mae angen hyfforddiant pwrpasol hefyd i sicrhau 

ymwybyddiaeth o anghenion y Gymraeg mewn addysg. 

Er llwyddiant y cynllun bychan hwn i gyfrannu_ at gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg 

mewn addysg 61-orfodol, ehangu'r defnydd o'r Gymraeg lie na ddefnyddid y Gymraeg 

eisoes oedd yr amcan. Rhoddwyd ystyriaeth i'r ffaith bod ofnau y byddai datblygiadau fel 

hyn yn amharu ar addysg cyfrwng Cymraeg penodedig. Yr ymateb, heb amheuaeth, yw 

y dylid diogelu hwnnw heb ei lastwreiddio gan sicrhau cyrsiau cyfrwng Cymraeg ar bob 

cyfle posib, hyd yn oed os yw'r niferoedd yn fychain. Byddai hyn yn diogelu addysg 

cyfrwng Cymraeg ac yn darparu addysgwyr hyderus cyfrwng Cymraeg ar gyfer 

anghenion y dyfodol. Ni ddylid, ar unrhyw adeg, ddefnyddio dwy iaith lie mae modd cael 

grwp hyfyw cyfrwng Cymraeg gan y tybir y bydd hynny yn gwanhau ymhellach y 

Gymraeg yn hytrach na'i chefnogi. Dylai datblygiad o'r fath a gyflwynwyd yn yr 

astudiaeth hon gynorthwyo hynny mewn dull cadarnhaol drwy ymgeisio i ddatblygu 

addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn meysydd lie nad yw hynny yn bosib ar hyn 
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o bryd . Gwelir bod modd gwneud hynny gan fod gan nifer o sefydliadau bellach yr 

ymrwymiad a'r ewyllys i ymgymryd a'r gwaith . 

8.8 Ehangu'r Defnydd o'r Gymraeg drwy gynllunio strategol 

Prif fwriad y rhagdybiaeth gychwynnol, fel y nodwyd, oedd y gellid ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg yn sylweddol, gyda'r addysgwyr presennol, os cefnogir yr addysgwyr hynny 

drwy gynllunio a darparu hyfforddiant addas ac effeithiol. Er mwyn amcanu i lwyddo 

cynhwyswyd yr ideoleg y dylid cynnwys holl staff y sefydliad mewn unrhyw gynllun 

datblygu gan fod ganddynt i gyd gyfrifoldeb parthed y Gymraeg mewn sefydliad a oedd 

mewn sir lie deil dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog. Fel rhan o'r un ideoleg roedd 

hi'n bwysig nad oedd bygythiad i unigolion , y rhai uniaith na'r dwyieithog; nad oedd 

gorfodaeth dysgu iaith yn rhan o'r datblygiad, er y gallai fod yn fanteisiol ac yn 

ychwanegiad cadarnhaol, ac mai anghenion y dysgwyr oedd yr elfen bwysig yn yr holl 

waith . 

Mae'n angenrheidiol bod dysgwyr yn cael yr ·addysg orau yn eu pwnc a thrwy 

gyfrwng eu hiaith ddewisol. Cafwyd llawer o ddadlau ynglyn a'r ffaith nad oedd dysgwyr 

yn dewis y Gymraeg er yn cael ei chynnig , eu bod yn dewis gadael yr ysgol er mwyn 

eithrio o'r Gymraeg ac roedd nifer o resymau eraill yn cael eu cynnig pam nad oedd y 

Gymraeg yn cael ei defnyddio'n ehangach. Dau o'r prif resymau oedd gallu dysgwyr ac 

addysgwyr yn yr iaith a diffyg diddordeb y nail! neu'r llall ynddi. (Penodau 6, 7) 

Rhagdybiwyd y gwahanol ddadleuon a bu angen sicrhau eu bod yn cael eu 

hystyried ar y lefel briodol i' r addysgwyr ac i iaith yr addysgwyr. Drwy gydol y cynllunio 

a'r darparu roedd yn rhaid bod yn ymwybodol o gydbwysedd, o sensitifrwydd ieithyddol, 

o gefndir hanesyddol ac o brofiadau, negyddol a chadarnhaol, yr addysgwyr. 
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Amcan arall , fel rhan o'r holl ideoleg, oedd ceisio sicrhau nad oedd y 

rhagdybiaethau a'r camddealltwriaethau yn parhau. (Penodau 6, 7) Roedd hi'n bwysig 

sicrhau y byddai'r hyfforddiant a'r wybodaeth a ddarparwyd yn gatalydd i'r addysgwyr i'w 

defnyddio i gefnogi'r dysgwyr i wneud dewisiadau effeithiol parthed iaith eu haddysg a'u 

bwriadau / cynlluniau proffesiynol. 

Yn ystod y sesiynau cychwynnol nodwyd bod dysgwyr yn cael gwybodaeth a 

chyngor 'gwahanol ' 'camarweiniol' 'anghywir' parthed dewisiadau pynciol a ieithyddol 

gan addysgwyr. Teimlwyd bod hynny yn deillio o anwybodaeth yn hytrach na bwriad ond 

gallai hefyd ddeillio o deimlad o fygythiad personal os nad oedd yr addysgwyr yn 

medru'r Gymraeg. Yr hyn yr oedd pawb yn gytCm arno oedd y dylid llunio strategaeth a 

fframwaith sefydliadol y dylai pob addysgwr fod yn ymwybodol ohonynt. 0 ganlyniad i'r 

strategaeth honno dylid sicrhau bod gan yr addysgwyr wybodaeth i'w defnyddio er 

mwyn sicrhau ei chyflawniad. 

Gyda'r rhagdybiaeth gychwynnol yn cynnwys yr ideoleg o gynllun cynhwysol roedd 

pob elfen o'r hyfforddiant yn amlygu'r angen ac yn ategu'r ffaith y dylid cynllunio a 

darparu ar gyfer y gweithlu cyfan . Os mai creu Cymru ddwyieithog yw nod Llywodraeth 

Cynulliad Cymru (LICC 2003b) mae'n rhaid wrth gynllunio strategol i gynnwys y 

Gymraeg mewn addysg 61-orfodol yn yr un modd ac mewn unrhyw sector arall. Rhaid 

gwneud hynny drwy fframwaith sefydliadol effeithiol gyda chefnogaeth isadeiledd 

gadarn . Mae Cynllun laith sefydliad yn tystiolaethu i'r cynllunio hynny. Yr hyn na all 

'cynllun' ei wneud yw sicrhau cyflawniad, mae'n rhaid wrth fframwaith a strategaeth 

sefydliadol i gefnogi yn fwriadus ac yn gadarnhaol staff y sefydliad i ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg. Drwy gynllunio gofalus a chefnogaeth strategol gellir normaleiddio'r Gymraeg 
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yn hytrach na'i gwneud yn atodol ac yn eilradd. 0 wneud hynny gwireddir prif nod y 

Cynllun laith sef rhoi dewis gwirioneddol i ddysgwyr i astudio drwy gyfrwng yr iaith. 

Ni fu hi'n fwriad ar unrhyw adeg i orfodi'r Gymraeg ar ddysgwyr nae addysgwyr 

ond mae'n rhaid amcanu, a llwyddo, i ehangu'r defnydd ohoni gan roi cyfle i ddysgwyr 

astudio drwyddi. Rhaid gwneud hynny'n strategol ac yn gynhwysol ac oni wneir hynny 

yna mae'n anorfod y gorfodir y Saesneg ar y dysgwyr. 

8.9 Gwerthuso a Datblygu 

Sicrheir effeithiolrwydd addysg drwy asesu a gwerthuso ac o ganlyniad i'r canfyddiadau 

gellir datblygu'r ddarpariaeth. Gan mai ymchwil gweithredol yn bennaf oedd yr ymchwil 

presennol mae'n rhaid derbyn bod llawer o'r gwerthuso yn oddrychol, er bod cefnogaeth 

feintiol ac ansoddol wedi eu casglu drwy holiaduron. (Pennod 7) 

Mesurwyd llwyddiant y sesiynau cychwynnol 'Cyflwyniad i'r Cynllun iaith' (6.1 , 7.1) 

yn amrwd drwy nodi niferoedd a fynychodd a'r ymateb a gafwyd. Cyflwyniad ffeithiol a 

luniwyd a nodai wybodaeth er y bu angen i ymateb i gwestiynau, rhagdybiaethau a 

chamargraffiadau. 

Gwerthuswyd y sesiynau 'Ymwybyddiaeth laith' (6.2, 7.2) a 'Hyrwyddo 

Dwyieithrwydd' (6.2 , 7.3) drwy arsylwadau o fewn y sesiynau o ymateb a thrafodaethau 

gan unigolion, o waith par a grwp a thrwy dasgau byrfyfyr ysgrifenedig . Cafwyd 

ymatebion disgwyliadwy yn aml a bu modd ymateb gyda gwybodaeth, syniadau, 

enghreifftiau a damcaniaethau pwrpasol. Llwyddwyd drwy'r sesiynau ddarparu 

gwybodaeth hanesyddol ac anghenion sefydliadol. Llwyddwyd hefyd adnabod 

agweddau, cadarnhaol a negyddol, a deal! y rhesymau drostynt. Bu modd ymateb ac i 
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gynghori addysgwyr gyda'r gobaith na fyddent yn trosglwyddo'r un profiad negyddol i'w 

dysgwyr hwy. 

Rhoddwyd cyfle i addysgwyr adnabod eu hanghenion hyfforddi, i fesur eu gallu 

ieithyddol ac i ystyried cyfleoedd ar gyfer eu dysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg, yn 

ddwyieithog neu o fewn ethos a chyd-destun y Gymraeg a Chymreig. 

Buan y gwelwyd pwysigrwydd hyfforddydd a oedd yn meddu ar wybodaeth 

berthnasol, hanesyddol, ieithyddol ac addysgol, yn ogystal a phrofiad helaeth ym maes 

dwyieithrwydd mewn addysg. Teimlwyd o'r cychwyn mai un cyfle yn unig a geid i egluro 

anghenion, i newid agweddau, i gynnig syniadau i'r addysgwyr hyn a rhaid gwneud 

hynny o gadernid addysgol, profiadol a phroffesiynol gan roi dyledus barch i'r Gymraeg. 

Mae'n hawdd iawn damcaniaethu ond mae gweithredu'r damcaniaethau, yn enwedig 

damcaniaethau a methodolegau sy'n cynnwys dwy iaith, dipyn yn fwy anodd. 

Mae'n bosib telly mai enillion bychain o ran meintioli oedd rhai o'r sesiynau hyn, yn 

nhermau ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg, ond gobeithir eu bod yn enillion 

digon cadarn i'w datblygu a'u hehangu. 

Hyfforddwyd dros 300 yn y tair cyfres gyntaf, 105 yn mynychu'r gwahanol sesiynau 

'Cyflwyniad i'r Cynllun laith' (Penodau 6.1 , 7.1 ), 115 yn mynychu'r gwahanol sesiynau 

'Ymwybyddiaeth laith' (Penodau 6.2, 7.2) a 94 yn mynychu'r gwahanol sesiynau 

'Hyrwyddo Dwyieithrwydd' (Penodau 6.3, 7.3), sesiynau a phynciau a ystyrir yn hanfodol 

o fewn y cynllun datblygu . Heb y wybodaeth sylfaenol a gyflwynwyd ni all addysgwyr 

benderfynu'n gytbwys sut i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg na'u hanghenion OPP 

personal. 
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Un addysgwr ar bymtheg gyflawnodd yr hyfforddiant ar gyfer cynllunio i 

ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. (Penodau 6.4, 7.4). Golygodd hwn lawer 

mwy o ymrwymiad gan ei fod yn dri diwrnod o gwrs ac i'w gwblhau roedd angen i'r 

addysgwyr gynllunio, cyflwyno a gwerthuso chwe sesiwn ar gyfer grwp penodol o'u 

dewis. Ni orfodwyd yr addysgwyr i fynychu'r cwrs ac felly mae'n rhaid tybio eu bod i gyd 

yn gefnogol i addysgu'n ddwyieithog ac yn awyddus i ddatblygu'n effeithiol. Dyma'r unig 

elfen gyffredin o fewn y grwp gan eu bod yn meddu ar gefndiroedd gwahanol, profiadau 

gwahanol, gallu ieithyddol amrywiol ar draws y sgiliau confensiynol ieithyddol, gwahanol 

bynciau ac amrywiol grwpiau o wahanol gefndiroedd ieithyddol. (Pennod 7.4) Roedd 

rhai wedi darparu'n ddwyieithog, eraill trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar wahan ac 

eraill drwy'r Saesneg yn unig. 

Er i'r hyfforddiant a'r deilliannau lwyddo mae'n rhaid derbyn mai nifer bychan o 

addysgwyr a hyfforddwyd i ddefnyddio'r Gymraeg yn ymarferol a'u bod hefyd yn 

gefnogol i'r cysyniad o addysg ddwyieithog. Gellir, wrth gwrs, ychwanegu'r rhai a gafodd 

eu mentora i ddatblygu , acer nad oeddent wedi derbyn yr hyfforddiant llawn dylai fod yn 

bosibl iddynt hwythau gyflwyno'n ddwyieithog yn effeithiol yn y dyfodol. 

Defnyddiwyd holiadur (Atodiad 15) ar ddiwedd y cynllun i gasglu ymateb yr 

hyfforddeion. Dadansoddwyd hwnnw'n fanwl (Pennod 7.7) a defnyddiwyd y wybodaeth 

yn sail i'r crynodeb a'r argymhellion (Pennod 7.7) 

Profwyd y dylid creu a gwerthuso cynllun datblygu tymor hir i sicrhau cyflawniad 

targedau'r Cynllun laith ac i sicrhau darpariaeth ddwyieithog. Bydd angen i'r cynllun 

ddangos amcanion ac ymrwymiad sefydliadol i addysg ddwyieithog. Bydd angen i'r 

cynllun datblygu hefyd ystyried anghenion ehangach heb ragdybio unrhyw wybodaeth 
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flaenorol. Profwyd bod anwybodaeth ynglyn a'r Gymraeg, ei hanes a'i chymdeithaseg a 

phrofwyd bod camargraffiadau ynglyn a'r iaith yn dal i fodoli ac yn dal i gael eu rhannu. 

8.10 Cyfyngiadau'r Astudiaeth 

Penderfynwyd defnyddio Coleg AB ar gyfer yr astudiaeth am amryw o resymau. Yn 

gyntaf mae yn goleg aml-gampws sydd yn darparu addysg 6I-orfodol mewn sir 

ddaearyddol fawr gyda phoblogaeth sylweddol yn y De-orllewin. 0 wybod bod dros 50% 

o'r boblogaeth yn ddwyieithog gellir rhagdybio y byddai modd ehangu'r defnydd o'r 

Gymraeg ar gyfer dysgwyr dwyieithog os llwyddir i gefnogi addysgwyr i gynllunio'n 

fwriadus i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn eu haddysgu. 

Mae'r ymchwilydd yn adnabod y sefydliad ac yn ymwybodol y gallai hyfforddiant 

OPP ym maes addysg ac addysgu dwyieithog fod yn fanteisiol i'r sefydliad, i'r 

addysgwyr ac i'r dysgwyr ac y gallant gyfrannu at gyflawniad targedau'r Cynllun laith. 

Nid yn unig mae'r sefydliad yn sefydliad aml-gampws mae hefyd yn darparu ystod eang 

o gyrsiau academaidd a galwedigaethol, ar lefel addysg bellach ac addysg uwch, ac yn 

ymateb i anghenion dysgu gydol oes Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae amcanion LICC 

(2003b) yn berthnasol iddo. Ymhellach mae'r ysgolion sy'n bwydo'r sefydliad yn 

cynnwys tair ysgol benodedig ddwyieithog sy'n golygu bod dysgwyr a darpar-ddysgwyr 

yr ysgolion hynny wedi profi addysg cyfrwng Cym_raeg statudol. Mae'n bosib felly y 

byddent, o gael y dewis gwirioneddol, yn dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r sefydliad yn addas gan ei fod yn gyfleus, mewn ardal naturiol ddwyieithog 

ac yn darparu amrywiaeth ac ystod o gyrsiau y gellid eu datblygu yn gyrsiau dwyieithog. 

0 benderfynu canolbwyntio ar un sefydliad, er amrywiol y ddarpariaeth, gall hyn gyfyngu 

ar yr astudiaeth a gall y sampl fod yn fychan. 
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Llwyddwyd i ddarparu hyfforddiant i 105 ar anghenion y Cynllun laith , 115 ar 

'Ymwybyddiaeth laith', 94 ar 'Hyrwyddo Dwyieithrwydd', 16 ar 'Ddysgu ac Addysgu yn y 

Sefyllfa Ddwyieithog', a saith ar 'Fentora'r Addysgwr Dwyieithog': cyfanswm o 337 sydd 

ddim yn rhif ansylweddol er ei bod yn wir dweud nad oedd y 337 a hyfforddwyd yn 

addysgwyr gwahanol i gyd , yr oedd 337 ar y cofrestrau a gasglodd y sefydliad. Nici oedd 

yn fwriad i addysgwyr gwahanol fynychu 'r hyfforddiant, gan foci y rhaglen yn rhaglen 

ddatblygol. Rhan o'r llwyddiant oedd bod y rhai a gyflawnodd y cyrsiau i gyd wedi dilyn y 

rhaglen gyflawn, wedi profi gwerth y gwaith ac yn medru mabwysiadu'r wybodaeth i 

addysgu'n ddwyieithog. 

Gellid honni bod y ddarpariaeth wedi targedu un sefydliad ac yn dioddef o'r 

herwydd gan na ellir darparu cymhariaeth gyda chanfyddiadau mewn sefydliadau eraill, 

megis sefydliadau AB cyfatebol neu sefydliadau AU er enghraifft. Ni dderbynnir bod y 

ddarpariaeth wedi ei chreu ar gyfer un sefydliad penodol er mai un sefydliad a 

ddefnyddiwyd . Mae'n wir dweud bod polis·1au un sefydliad wedi eu defnyddio ond yr un 

fyddai'r hyfforddiant pe darperid i unrhyw sefydliad. Mae'n berthnasol i bob sefydliad 61-

16, ac mae rhannau ohono yn berthnasol i'r sector addysg statudol ac o'i addasu gall 

fod yn berthnasol i sefydliadau eraill sy'n meddu ar Gynllun laith. 

Dadleuir hefyd nad oes angen cymharu 'r canfyddiadau gyda sefydliad arall gan 

mai bwriad y rhagdybiaeth oedd y posibilrwydd o ehangu defnydd o'r Gymraeg mewn 

addysg 61-orfodol o ganlyniad i gefnogi addysgwyr. Mae'r gymhariaeth felly yn unigol ac 

yn ddibynnol ar unigolion , a'r unig newid a ddisgwylid oedd newid mewn ymarfer 

unigolion. Felly'r gymhariaeth ar gyfer yr astudiaeth arbennig hon fyddai rhwng ymarfer 

yr addysgwyr a'u defnydd o'r Gymraeg cyn yr hyfforddiant ac wedi'r hyfforddiant. Cytunir 
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nad yw'r nifer a gyflawnodd hynny, sef un ar bymtheg, yn nifer sylweddol ond 

rhagdybiwyd y byddai'n fwy buddiol cychwyn gydag addysgwyr a adnabuwyd gan y 

sefydliad fel rhai gyda sgiliau yn y Gymraeg. Roeddent hefyd yn gefnogol i addysg 

ddwyieithog ac roedd cyfle ganddynt i ddefnyddio'r iaith yn y dosbarth a thrwy hynny roi 

dewis gwirioneddol i'w dysgwyr i astudio'n ddwyieithog. 

Ni welwyd pwrpas i ddatblygu addysgwyr na fedrai gyflawni'r gwaith neu a oedd 

mewn sefyllfaoedd lie nad oedd pwrpas gwneud, er bod nifer o'r addysgwyr hynny wedi 

cael budd o fynychu'r sesiynau cynharaf. Roedd y sesiynau hynny yn hollbwysig i bawb i 

ddeall y maes ac i gefnogi'r iaith, hyd yn oed os nad oeddent yn medru ei defnyddio. Os 

yw'r amcan i ehangu defnydd o'r Gymraeg i lwyddo yna mae unrhyw gynllun sy'n 

datblygu defnydd o'r iaith yn mynd i ychwanegu 'n gadarnhaol i gynlluniau datblygu. 

Dyfynnir yr hyn a ddywedodd Nettle & Romaine (2000): 

Like the many problems surrounding the promotion of sustainable 
development, the question of language preservation appears daunting 
because so much needs to be done so quickly, and there are too few 
resources available to do it. Setting realistic priorities is therefore of 
paramount importance. The immediate one is to stabilize language under 
threat so that they can be transmitted to the next generation in as many of 
their functions as possible. (Nettle & Romaine, 2000: 177) 

Nodir eto ei bod yn llawer pwysicach i lwyddo gyda chynllun strwythuredig a sampl 

bychan y gellir ei werthuso a'i ddatblygu na cheisio cyflawni cynlluniau niferus a 

mympwyol heb yr adnoddau dynol i'w diwallu. Gallai hynny arwain at brofiadau 

anfoddhaol i addysgwyr a dysgwyr a negyddu unrhyw gynlluniau a bwriadau 

cadarnhaol. 
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8.11 Goblygiadau Cyffredinol i Sefydliadau Eraill 

Nid oes rhaid ond dyfynnu o laith Pawb (LICC 2003) i gydnabod goblygiadau cyffredinol 

yr astudiaeth hon i sefydliadau eraill. Mae LICC (2003) yn derbyn body 

... Gymraeg yn un o ieithoedd swyddogol bywyd cyhoeddus yng Nghymru 
[ac ] yn disgwyl i bob sefydliad a chorff a enwir o dan Ddeddf yr laith 
Gymraeg gydymffurfio a'u cynlluniau iaith a darparu eu gwasanaethau trwy 
gyfrwng y Saesneg a'r Gymraeg. (LICC 2003: 47) 

Er mwyn cefnogi cenedlaethau 'r dyfodol i fedru gweithredu'n effeithiol trwy gyfrwng y 

Gymraeg mae'n hanfodol darparu addysg ieithyddol berthnasol ar eu cyfer. Un o'r 

gwendidau sylfaenol sy'n cyfrannu at fethiant addysg cyfrwng Cymraeg yw'r ffaith na 

dderbyniodd llawer o'r addysgwyr presennol eu haddysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. 

0 ganlyniad maent heb ddatblygu eu gwybodaeth bynciol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn 

llai hyderus, onid yn ofnus, i addysgu trwy gyfrwng yr iaith . Mae LICC (2003) yn 

'fframwaith strategol' sy'n cynnwys: 

• annog unigolion i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg; 
• ymestyn mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg gyda phwyslais cychwynnol 
ar y sectorau blynyddoedd cynnar ac ar 61 16; 
• rhoi 'r grym i unigolion i wneud dewis go iawn ynghylch yr iaith , neu'r 
ieithoedd, y dymunant fyw eu bywydau trwyddynt; 
• bod gan bob person ifanc yr hawl i ystod o wasanaethau cefnogi yn yr iaith 
o'u dewis; 
• gwneud ymdrech i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd. (LICC 2003: 37) 

Cyfaddefir yn y ddogfen (LICC 2003) bod 'addysg trwy gyfrwng y Gymraeg wedi ehangu 

... ac ... [maent] yn annog y duedd hon'. Mae LICC (2003) hefyd yn cydnabod 'r6I 

hollbwysig addysg trwy gyfrwng y Gymraeg' (LICC: 2003: 40) ac yn cyfaddef fod 'niter o 

ysgolion cyfrwng Saesneg yn cynnig rhai pynciau dethol trwy gyfrwng y Gymraeg' (LICC 

2003: 41) erbyn hyn, er mai ychydig ydynt. Byddai mabwysiadu cynllun OPP o'r fath a 

gyflwynir yn yr astudiaeth hon yn cefnogi'r datblygiadau hynny. 
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Parhau wna pryder LICC (2003) am y diffyg datblygiad cyfatebol mewn addysg 

cyfrwng Cymraeg I dwyieithog yn y sector 6I-orfodol. 

Fel yr amlinellwyd yn ein strategaeth ar gyfer y sector addysg uwch yng 
Nghymru, Ymgeisio yn Uwch, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael a'r prinder 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Uwch (AU) ac yn wir mewn 
Addysg Bellach (AB). Nid oes dim un ffordd syml i adeiladu ar y 3% o fyfyrwyr 
AU a gafodd rywfaint o'u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg mewn 
Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. (LICC 2003: 43) 

Ers Deddf yr laith Gymraeg 1993 ac ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 

1999 mae'r iaith Gymraeg yn gynwysedig mewn strategaethau a pholis'iau cyhoeddus. 

Nodwyd un enghraifft hollbwysig eisoes (LICC 2003) ac ar ddechrau'r trydydd cynulliad 

'Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud y bydd y llywodraeth yn ceisio cael mwy o 

bwerau i hybu'r iaith Gymraeg.' (7 Mehefin 2007: http://news.bbc.eo.uk/welsh) er nad 

yw'r gwrthbleidiau yn derbyn bod hynny yn ddigonol. Nid trwy bwerau yn unig yr hybir yr 

iaith Gymraeg, ac un o'r prif bwyntiau a wnaed yn ystod yr astudiaeth hon oedd yr 

angen i sicrhau cyllid digonol er mwyn darparu adnoddau cyfwerth a'r adnoddau cyfrwng 

Saesneg. Pwynt arall a wnaed oedd yr angen i gefnogi grwpiau bychain fyddai 'n 

dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i fedru gwneud hynny gan brofi parch tuag at 

yr iaith ac ymrwymiad tuag at addysg Gymraeg. 

Gosododd LICC eu hagenda yn laith Pawb (LICC 2003). Os yw unrhyw strategaeth 

a fydd yn cyfrannu at gyflawniad targedau'r ddogfen honno i lwyddo, megis ehangu'r 

cynllun a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth bresennol , yna mae angen sicrhau cefnogaeth , 

strategaethau a chyllid . Cynhwysir y Gymraeg mewn polis'iau yn ymwneud ag addysg ac 

mae'r Gweinidog Addysg a Diwylliant yn gyfrifol , ers 2007, am y ddwy elfen, yr iaith ac 

addysg. Mae'n rhaid wrth reolaeth gydlynus, a monitro a gwerthuso'n fanwl unrhyw 

gynlluniau a phrosiectau a gefnogir er mwyn sicrhau cyflawniad targedau addysg 
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ddwyieithog yn y sector 6I-orfodol erbyn 2010. Byddai hynny yn gosod seiliau cadarn er 

bod sefydliadau o fewn addysg yn gyfnewidiol iawn. 

Bwrdd yr laith Gymraeg yw'r corff sy'n sicrhau bod gan sefydliadau cyhoeddus yng 

Nghymru gynllun iaith. Nhw hefyd sy'n mesur llwyddiant y cynllun hwnnw drwy ei fonitro 

a'i werthuso. Gall cynllun datblygu o'r fath a gyflwynwyd yn yr astudiaeth hon gyfrannu 

at gefnogi cyflawniad targedau cynlluniau iaith sefydliadau addysgol, gan leihau'r risg o 

fethu darparu gwasanaeth cyfartal. Yn 61 BylG (www.bwrdd-yr-iaith.org.uk) 

Mae dwy fath o risg yn wynebu awdurdodau yng nghyd-destun eu cynlluniau 
iaith Gymraeg; yn gyntaf y risg o fethu a chyflawni ei amcanion strategol a'i 
ddyletswyddau statudol i ddarparu gwasanaethau cyfrwng y Gymraeg h.y. ei 
Gynllun laith Gymraeg, ac yn ail y risg o fethu darparu gwasanaethau ar y 
sail eu bod yn gyfartal. 0 ran y siaradwr Cymraeg byddai hyn yn cael ei 
ddehongli fel methiant ar ran y corff i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg 
fel y'i cynlluniwyd a thrwy hynny methu caniatau dewis na defnydd iaith . 

Byddai mabwysiadu cynllun datblygu sy'n mesur llwyddiant ac yn profi cynnydd yn y 

defnydd o'r Gymraeg yn cyfrannu at gynllunio ieithyddol mwy heriol a chynyddol tra ar yr 

un pryd yn proffesiynoli ymhellach maes addysgu yng Nghymru. 

Gwelir yn glir o'r astudiaeth sut y dylai pob sefydliad ymrwymo i gefnogi'r Gymraeg 

drwy eu Cynlluniau laith . Dylid sicrhau gweithlu dwyieithog mewn ymateb i dargedau'r 

cynllun a dylid mabwysiadu strategaeth iaith fydd yn adnabod anghenion ieithyddol 

swyddi a gallu ieithyddol gweithwyr. I wireddu unrhyw strategaeth rhaid wrth ewyllys 

rheolwyr heb orddibyniaeth ar unigolion , fel yn y gorffennol. Dylid darparu cefnogaeth 

ieithyddol bwrpasol a dylid cydlynu , rheoli , monitro a gwerthuso unrhyw ddatblygiadau. 

Dylai rhaglen hyfforddiant, ar gyfer y gweithlu cyfan, fod yn rhaglen ddatblygol, 

amrywiol, gyda'r ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn codi statws y Gymraeg 

a'i phroffesiynoli. Profwyd pwysigrwydd cynnwys y gweithlu i gyd mewn hyfforddiant, 
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gan sicrhau hyblygrwydd yr hyfforddiant hwnnw a chanolbwyntio ar y pau affeithiol. O'r 

herwydd ni ragwelir y byddai hyfforddiant ar lwyfan e-ddysgu yn ddigonol ar unrhyw lefel 

a gallai hynny fod yn aneffeithiol ac yn andwyol. Derbynnir y bydd cost ynghlwm wrth 

gynhwysiant y Gymraeg ac y bydd angen ymateb i anghenion adnoddau. 

Gwelwyd diffyg gwybodaeth hyd yn oed y Cymry Cymraeg eu hiaith o holl faes 

addysg ac addysgu yng Nghymru, o hanes a chefndir yr iaith Gymraeg ac o hanes a 

chefndir poblogaeth Cymru. Ni ddylid cymryd unrhyw wybodaeth yn ganiataol -

cefnogaeth tuag at yr iaith , gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg, agwedd gadarnhaol 

tuag at ddwyieithrwydd, gallu mewn iaith yn y pedair sgil , dealltwriaeth o faes addysgu 

Cymraeg a dwyieithog, y gallu i adnabod cyfleoedd gweithredu'n ddwyieithog, i adnabod 

enghreifftiau o arfer dda. Ni welwyd bod y sector o anghenraid yn gwneud gwahaniaeth 

i'r wybodaeth a feddir. O'r canfyddiadau hyn gwelir goblygiadau cynyddol i'r holl sector 

addysg i sicrhau'r wybodaeth gefndirol, hanesyddol a ieithyddol a fydd yn sicrhau gallu i 

wneud penderfyniadau addysgol ieithyddol ac i gefnogi a chynghori dysgwyr yn addas. 

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin ac Addysg Blynyddoedd Cynnar eisoes yn cefnogi'r 

Gymraeg ac yn rhoi seiliau cadarn i blant ifanc yn yr iaith. Mae dwyieithrwydd yn 

gynwysedig yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r Gymraeg yn orfodol yn y sector cynradd er bod 

dewis iaith addysg ar gael mewn gwahanol ysgolion . 

Gellir gweld goblygiadau i gynllun o'r fath a drafodwyd o'r sector addysg uwchradd 

ymlaen. Mae gofid cynyddol bod plant sydd wedi derbyn addysg gynradd trwy gyfrwng y 

Gymraeg yn dewis mynychu ysgolion uwchradd di-Gymraeg ac er bod rhai ysgolion yn 

darparu rhai pynciau cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion hynny, nid ydynt yn niferus. Trwy 

fabwysiadu cynllun tebyg i'r un a drafodwyd, gellir ehangu cyfleoedd i ddysgwyr 
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uwchracici, i ciciatblygu_ gallu 'r ciysgwyr yn y Gymraeg ac i sicrhau ciilyniant ieithyciciol a . 

fycici yn cefnogi eu gallu i ciciefnyciciio'r Gymraeg, hynny yw ehangu'r ciefnycici o'r 

Gymraeg mewn acidysg lie naci yw yn bocioli eisoes. Mae'r gefnogaeth adnociciol ar gael 

yn y sector hon, gan foci ysgolion cyfrwng Cymraeg a ciwyieithog eisoes yn darparu holl 

ystoci cyrsiau adciysg orfociol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r goblygiaciau i AB ac AU yn fwy amlwg gan foci cyn lleieci o ciciysgwr yn y 

sectorau hynny yn cierbyn eu haciciysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwelir yr angen i'r 

sefyciliaciau gynllunio'n fwriadus i normaleicidio'r Gymraeg a bycici hynny yn golygu 

sicrhau aciciysgwyr ciwyieithog a all gyflawni'r aciciysg honno. Dengys yr astuciiaeth 

bresennol bod angen i'r sefyciliaciau cidarparu hyfforciciiant a chefnogaeth i'r gweithlu er 

mwyn normaleiciciio'r Gymraeg a chocii ei statws. Ni dciylici ystyried siaraciwyr Cymraeg o 

anghenraici yn brofiaciol mewn aciciysgu trwy gyfrwng yr iaith. Yn ogystal ag acinocidau 

dynol mae angen sicrhau acinociciau ciysgu ac addysgu pynciol , diwylliant sefyciliaciol lie 

gall y Gymraeg ffynnu ac isacieilecici caciarn i gefnogi adciysg Gymraeg a ciwyieithog. 

Mae i'r sector AU gyfrifolcieb ychwanegol gan mai ciyma'r sector sy'n ciarparu aciciysgwyr 

ar gyfer y sectorau eraill ac mae angen i'r ciarpar aciciysgwyr foci wecii eu trwytho yn eu 

pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn meciru ei ciefnyciciio yn hycierus ar lefel 

broffesiynol. 

8.12 Casglu 'r llinynnau a chloi 

Ymchwiliwyci i aciciysg dciwyieithog a dwyieithrwydd mewn aciciysg yng Nghymru er 

mwyn acinaboci yr elfennau hanesyciciol, tracidociiaciol ac aciciysgiaciol a berthynai i 

cidysgu'r Gymraeg fel iaith a ciefnyciciio'r iaith i aciciysgu. Canfuwyd mai ychyciig a fecirai 

fanteisio ar gyfleoecici i ciciewis cyfrwng Cymraeg i'w hastuciiaethau yn y sector 61-
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orfodol. (Pen nod 1) Rhagdybiwyd y byddai modd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn y 

sector hwnnw o gynllunio'n fwriadus i gefnogi'r gweithlu i ddarparu yn ddwyieithog. 

Cynlluniwyd i ddatblygu addysgwyr mewn meysydd penodol gan ymateb i anghenion a 

thargedau Cynllun laith sefydliadol. Rhagdybiwyd y byddai hyn yn cynyddu'r cyfleoedd i 

ddysgwyr y sefydliad i astudio o leiaf elfennau o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyn ymgymryd a'r hyfforddiant ymchwiliwyd i ddamcaniaethau dysg mewn 

perthynas a hyfforddi oedolion , oedolion yn y cyswllt hwn oedd yn addysgwyr 

proffesiynol. (Pennod 2) Perthnaswyd y damcaniaethau cyffredinol i addysg ddwyieithog 

a thrafodwyd methodolegau yn ymwneud a'r defnydd o ddwy iaith mewn addysg. 

Ymchwiliwyd i fethodoleg ymchwil er mwyn darganfod y dulliau mwyaf pwrpasol i 

archwilio'r rhagdybiaeth y gellid ehangu'r defnydd o'r Gymraeg mewn addysg trwy 

gynllun datblygu a hyfforddiant mewn sefydliad addysgol. (Pennod 4) 

Er mwyn adnabod anghenion penodol y gellid ymateb iddynt penderfynwyd 

canolbwyntio ar un sir benodol a gwnaed arolwg o'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 61-

orfodol. (Pennod 6) 0 ganlyniad i'r arolwg cynlluniwyd rhaglen OPP. 

Trwy drafodaethau gyda'r rhai a fynychodd y sesiynau canfuwyd bod angen 

hyfforddiant o ymwybyddiaeth a sensitifrwydd iaith ac adnabod cyfrifoldebau parthed 

cynlluniau iaith, i ddefnyddio'r ddwy iaith ar lefel uchel, hynny yw dysgu, ysgrifennu , 

darparu adnoddau a chyflwyno yn rhugl a hyderus, yn ogystal a rheoli addysg 

ddwyieithog. 

Cynlluniwyd a darparwyd hyfforddiant i'r addysgwyr (Pennod 7) a phrofodd yr 

ymchwil bod gwir angen rhaglen OPP yn y maes. Cadarnhawyd fod y math yma o 

hyfforddiant yn bwysig ac roedd y cyfranogwyr yn werthfawrogol o'r cyfle, nid yn unig i 
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dderbyn yr hyfforddiant, ond i gydweithio a rhannu profiadau gydag addysgwyr eraill. 

Llwyddwyd i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, ond yn llawn mor bwysig oedd y ffaith fod 

pob addysgwr wedi cael y cyfle i dderbyn hyfforddiant perthnasol i'w anghenion 

personol, trwy gyfrwng y Gymraeg. 0 ganlyniad i'r gefnogaeth roeddent oll yn medru 

cyfrannu at gyflawni targedau'r Cynllun laith sefydliadol. 0 fabwysiadu fframwaith 

strategol gellir adeiladu ar yr hyn a wnaed. Gellir cynyddu cyfleoedd i ddysgwyr fanteisio 

ar addysg ddwyieithog yn sylweddol mewn meysydd lie nad oes unrhyw gyfle iddynt 

eisoes. Ni ragwelir unrhyw reswm pam na all cynllun o'r fath, o'i addasu, gefnogi 

sectorau addysg a chyhoeddus eraill. 

Amcan bwriadol yr astudiaeth hon oedd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg lie na 

wnaed defnydd ohoni eisoes a hynny trwy raglen OPP. Y ddelfryd yn ddi-os yw sicrhau 

addysgwyr a grwpiau hyfyw cyfrwng Cymraeg er mwyn sicrhau dyfnder ieithyddol ac 

ansawdd addysgol cyfrwng Cymraeg. Er defnyddio'r ddwy iaith yn gadarnhaol, yn 

fwriadus ac yn llwyddiannus, gwelwyd mai'r Gymraeg oedd y gwannaf o'r ddwy iaith ym 

mhob sesiwn a gynlluniwyd ac a gyflwynwyd gan yr addysgwyr. Amlygwyd prinder 

dybryd adnoddau cyfrwng Cymraeg yn y sector, ofn yr addysgwyr nad yw'r dysgwyr yn 

datblygu eu dealltwria·eth o'r pwnc oherwydd eu hanallu yn y Gymraeg a'r ffaith bod 

pawb yn deall Saesneg fel sialensiau i'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg na sy'n bodoli yn 

y ddarpariaeth cyfrwng y Saesneg. 

Oatblygodd y cynllun OPP mewn ymateb i anghenion addysgwyr penodol. Gellir ei 

ddefnyddio i addysgu gweithlu am ystyr dwyieithrwydd, am addysg Gymraeg a 

dwyieithog, am ymwybyddiaeth iaith ac addysg, dulliau hyrwyddo dwyieithrwydd o fewn 

addysg, strategaethau i ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg a damcaniaethau dysgu, 
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addysgu, mentora a rheoli. Ni honnir ei fod yn berthnasol nae yn ddigonol, ond mae'n 

ddarpariaeth y gellir ei defnyddio'n effeithiol a'i haddasu i sicrhau normaleiddio'r 

Gymraeg yn y sector 61-orfodol. 

Y Ffordd Ymlaen 

I sicrhau prif-ffrydio'r Gymraeg, a rhoi cyfle gwirioneddol i ddysgwyr dderbyn eu haddysg 

trwy gyfrwng yr iaith, argymhellir y dylai sefydliadau addysg 61-orfodol: 

• lunio strategaeth iaith i sicrhau gweithredu'r Cynllun laith . Dylai 'r strategaeth 

ymateb i anghenion ieithyddol, yn ogystal ag anghenion yr iaith ar y llwyfan 

ehangach. 

• lunio, cyflwyno, monitro a gwerthuso rhaglen OPP gynhwysfawr i gefnogi 

addysgu cyfrwng Cymraeg I dwyieithog. Dylai'r rhaglen ymateb i ddamcaniaethau 

addysgol ac ymchwil yn y maes a dylid ei chyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• ddarparu hyfforddiant addas i'r addysgwyr di-Gymraeg i sicrhau eu cyfranogiad 

yng nghyflawniad targedau'r Cynllun laith a'u cefnogaeth i ddysgwyr dwyieithog. 

• gynllunio'n fwriadus i gynyddu'n sylweddol y defnydd o'r Gymraeg drwy osod 

targedau heriol o fewn y Cynllun laith. 

• sicrhau diwylliant corfforaethol cefnogol lie gwerthfawrogir y Gymraeg a lie y gall 

ffynnu yn naturiol. 

• ddiogelu a chadarnhau'r ddarpariaeth Gymraeg, hyd yn oed gyda grwpiau 

bychan, rhag gwanhau ymhellach y defnydd ohoni'n broffesiynol. 
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ATODIAD 1 

Mudiad Ysgolion Meithrin 2001-2002 

Sir Niter cylchoedd 
IAbertawe 33 
Blaenau Gwent ·9 
Bro Morgannwg 9 
Caerdydd 46 
Caerffili 56 
Caerfyrddin 119 
Casnewydd 14 
Castell Nedd Port Talbot 35 
Ceredigion 90 
Conwy 67 
Dinbych 44 
Fflint 18 
Gwynedd 176 
Merthyr Tydfil 19 
Mynwy 6 
Pen Y Bont Ar Ogwr 25 
Penfro 36 
Powys 57 
Rhondda Cynon Taf 66 
rrortaen 11 
Wrecsam 22 
Ynys Mon 66 

(Ffynhonnell: Bwrdd yr laith Gymraeg: Ffigurau 2001/02) www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 
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ATODIAD 2 

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog mewn sefydliadau addysg bellach 

Blwvddvn academaidd 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/9S 1999/2000 2000/01 
Nifer y sefydliadau sy'n 
daroaru cvrsiau 17 16 19 19 17 11 12 15 
Nifer y myfyrwyr 
cofrestredig sy'n cael 
eu hasesu vn GvmraeQ 2023 2288 283( 5550 4431 3503 4895 5483 
Nifer y myfyrwyr 
cofrestredig ar yr un 
cyrsiau nad ydynt yn 
cael eu hasesu yn 
Gvmraeg 1882 2346 3875 5498 4521 6821 6232 6022 
IAsesiadau Cymraeg fel 
% o'r hall fyfyrwyr sy'n 
cofrestru ar y cyrsiau 
hvn 51.8% 49.4% 42.2% 50.2% 49.5% 33.9% 44.0% 47.7% 
Cyfanswm y 
cofrestriadau a ariennir 
gan CCABC/ y Cyngor 
Cenedlaethol 136468 193735 255039 298873 304348 308381 353972 435106 
IAsesiadau Cymraeg fel 
% o gyfanswm y 
cofrestriadau a ariennir 
gan CCABC/ y Cyngor 
Cenedlaethol 1.5% 1.2% 1.1% 1.9% 1.5% 1.1% 1.4% 1.3% 

Ffynhonnel l y data: Midfess C: www.cymru.gov.uk 
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ATODIAD 3 
( http://www. bwrdd-yr-iaith .org. u k/cyn nwys. ph p ?cl D=&pl D=109&n I D=173&Ia ngl D=1) 

CYFRIFIAD 2001 : PRIF YSTADEGAU AM Y GYMRAEG 

Siaradwyr 

0 bawb 3 oed a throsodd 

• Roedd 582,400 (20.8%) yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg. 
• Mae hyn yn cymharu a 508,100 (18.7%) a ddywedodd yn 1991 eu bod yn siarad 

Cymraeg , a 503,500 (19.0%) yn 1981 1
. 

Yn 61 oed 

• Ymhlith plant ysgol y cafwyd y canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg: e.e. 40.8% 
ymhlith plant 5 -15 oed . 

• Roedd canran y siaradwyr Cymraeg ymhlith merched o bob oed ychydig yn uwch 
nag ymhlith dynion - 21 .6% i'w gymharu a 19.-9% - ond roedd mwy o wahaniaeth 
ymhlith plant 5-15 oed lie roedd 43.8% o'r merched yn gallu siarad Cymraeg i'w 
gymharu a 38.0% o'r bechgyn . 

Yn gallu siarad Cymraeg , 2001 

Canran Niferoedd 
Oedran Pawb Gwrywod Benywod Pawb Gwrywod Benywod 

3-4 oed 18.8 17.5 20.1 13,239 6,336 6,903 
5-15 oed 40.8 38.0 43.8 171 ,168 81,870 89,298 
16-19 oed 27.6 24.0 31.3 40,548 17,672 22,876 
20-44 oed 15.5 14.7 16.3 146,227 67,818 78,409 
45-64 oed 15.6 15.4 15.8 112,742 54,789 57,953 
65-74 oed 18.1 18.2 17.9 47,692 22,483 25,209 
75 oed a throsodd 21.1 20.7 21.3 50,752 18,192 32,560 
Pawb 20.8 19.9 21 .6 582,368 269,160 313,208 
5-19 oed 37.4 34.5 40.5 211,716 99,542 11 2,174 
3-15 oed 37.7 35. 1 40.4 184,407 88,206 96,201 

1 Yr union rifau a adroddwyd yng nghan lyniadau y Cyfr ifiadau oedd: 200 I: 582,368, 1991: 508,098, 198 I: 503,532. 
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Yn 61 ardal awdurdod llywodraeth leol, yn 2001: 

• Gwynedd oedd a'r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg: 69.0% 
• Sir Fynwy oedd a'r ganran isaf o siaradwyr Cymraeg: 9.3% 
• Sir Gaerfyrddin oedd a'r nifer fwyaf o siaradwyr Cymraeg: 84,196. 
• Merthyr Tudful (yr awdurdod gyda'r boblogaeth leiaf) oedd a'r nifer leiaf o 

siaradwyr Cymraeg: 5,532 
• Caerdydd (yr awdurdod gyda'r boblogaeth fwyaf) oedd a'r cynnydd mwyaf yn 

niferoedd y siaradwyr Cymraeg: i fyny 14,415. 
• Sir Gaerfyrddin oedd a'r gostyngiad mwyaf yn niferoedd y siaradwyr Cymraeg: i 

lawr 5,025. 
• Tor-faen oedd a'r cynnydd mwyaf yn y ganran rhwng 1991 a 2001: +8.7 pwynt 

can ran, i fyny o 2.5% yn 1991 i 11.1 % yn 2001. 
• Ceredigion oedd a'r gostyngiad mwyaf yn y ganran: i lawr 7.1 pwynt canran o 

59.1 % yn 1991 i 52.0 yn 2001. 

I Yn siarad Cymraeg Yn gallu siarad 
I Cymraeg 

11991 2001 I Newid 

Awdurdod lleol Niter~ Canran Niter Canran Niter Pwyntiau 
canran 

Ynys Mon 41 ,239 62.0 38,893 60.1 -2,346 -1.9 
Gwynedd 78,732 72.1 77,846 69.0 I -886 -3.1 
Conwy 31,444 30.6 31 ,298 29.4 I -146 -1.2 
Sir Ddinbych 23,293 26.7 23,760 26.4 I 467 -0.3 
Sir y Fflint 18,405 13.5 20,599 14.4 I 2,194 0.8 
Wrecsam 15,985 13. 7 18,105 14.6 I 2,120 0.9 
Powys 23,589 20.5 25,814 21.1 I 2,225 0.5 
Ceredigion 36,027 59.1 37,918 52.0 11 ,891 -7.1 
Sir Benfro 19,754 18.3 23,967 21.8 I 4,213 3.4 
Sir Gaerfyrddin 89,221 54.9 84,196 50.3 I -5,025 -4.5 
Abertawe 28,549 13.3 28,938 13.4 389 0.1 
Castell-nedd Port Talbot 23,710 17.8 23,404 18.0 -306 0.2 
Pen-y-bont ar Ogwr 10,161 8.3 13,397 10.8 3,236 2.5 
Bro Morgannwg 7,752 6.9 12,994 11.3 5,242 4.4 
Rhondda; Cynon;Taf 20,038 9.0 27,946 12.5 17,908 3.5 
Merthyr Tudful 4,238 7.5 5,532 10.2 11 ,294 2.7 
Caerffili 9,710 6.0 18,237 11.2 I 8,521 5.2 
Blaenau Gwent 1,522 2.2 6,417 9.5 14,895 7.3 
Tor-faen 2, 126 2.5 9,780 11. 1 17,654 8.7 
Sir Fynwy 1,634 2.1 7,688 9.3 I 6,054 7.2 
Casnewydd 2,878 2.3 13,135 10.0 10,257 7.7 
Caerdydd I 18,osg 6.6 32,504 11.0 14,415 4.4 
Cymru 508,098 18.7 582,368 20.8 74,270 2.1 

2 Amcangyfrifon ar gyfer yr awdurdodau unigol 
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ATODIAD 4 

Hierarchiaeth Maslow 

Anghenion Cyflawn I Bodolaeth 
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Anghenion / Diffygion 
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Profi oblYJiadau 
cysyniadau mewn 

sefy11faoedd neW'ydd 

ATODIAD 5 

Cylch Dysgu Kolb 

Profiadau go iawn 

Ffurfio cys yniadau 
haniaethol a 
chyffredinoli 

Arsyiwi ac adfyfyrio 

362 



ATODIAD 6 

Y Pau Gwybyddol 

,_,/ __ --:~ \. 
/ \ 

,' 

, Gwerthuso 
J 

-~ 

Syntheseiddio 

/ ,, 

/ Dadansoddi 
J 

I 

l 
,J 

/ Cymhwyso 
,. 
..!:::===============~/ 

I 0 ,/ Dealltwriaeth , \ 

l \r,\ 
I ~\ 

1

/ Gwvbodaeth \0 
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ATODIAD 7 

Y Pau Affeithiol 

_, .... _· __ /\ 
i' ~ 

I 't 

Nodweddu yn 61 werthoedd neu'r cysyniad o werthoedd . 

/ ,· 
I 

I 

I 

·' l 
I 

/ 

,' 
J 

/ ,· 
I ,· ,, 

.( 
,,-------r:;~~L 

/ 
/ 

( 
I 

Trefnu a 
Chysyniadu 

Gwerthfawrogi 

Ymateb 

Derbyn 
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ATODIAD 8 

Y Pau Seicomodurol 

/ (\ 
( \ 

/ Cynefino \ \ 

l \ 

Rhuglder I 
Manylrwydd 

Triniaeth 

~=================~·/ \\ / 
t 
,· 

l 

Dynwarediad / Efelychiad 

+--------------------" 
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ATODIAD 9 

Pyramid Dysgu . 

I\ 

Profiadau Llafar 

Symbolau Gweledol 

Lluniau Llonydd I Recordiadau Radio 

Ffilmiau 

Arddangosion 

Gwaith Maes 

Arddangosiad 

Cyfranogiad Dramatig 

Profiadau wedi eu dyfeisio 

Profiadau perthnasol ac uniongyrchol 

Datblygodd y model syml gwreiddiol yn fodel arall ar ffurf con sy'n arddangos y 

canran o wybodaeth a gadwyd gan ddysgwyr ar 61 pythefnos o amser. 

(http://www.cals.ncsu.edu/ ). 
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ATODIAD 10 

Con Profiad - Edgar Dale 

Darll 

Gwrando 

Edrych ar I un 

Gwylio ffi lm 

Edrych ar arddangosiad 

Gwylio arddangosiad 

Gweld y digwyddiad a leol iad 

Cyfranogi mewn trafodaeth 

Rhoi sgwrs 

Gwneud cyflwyniad drmatig 

Efelychu profiad iawn 

Gwneud 

Mae pobl fel arfer yn cofio: 

• 10% o'r hyn maent yn ei ddarllen 
• 20% o'r hyn maent yn ei glywed 
• 30% o'r hyn maent yn ei weld 
• 50% o'r hyn maent yn ei glywed a'i weld e.e. fideo 
• 70% o'r hyn maent yn ei ddweud neu ei ysgrifennu 
• 90% o'r hyn maent yn yn ei ddweud wrth wneud rhywbeth. 
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ATODIAD 11 

Pyramid Dysgu - Cyfradd Cadw 

5 

10% 

20% 

30% 

60% 

75% 

90% 

http://www.accd.edu/spc/iic/master/active.htm 

Darlith 

Darllen 

Clywedol / Gweledol 

Arddangosiad 

Grwp Trafod 

Ymarfer trwy wneud 

Dysgu eraill 

Ffynhonell : National Training 
Laboratories 

Bethel, Maine, USA 1994 
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ATODIAD 12 

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 61-16 

1. Lleoliad 

2. Darparwyr 

3 . Rhaglen 

4. Pwnc 

5. Lefel / Cymwhsyter 

6 . Niter: 2002-03 

1.Y Cyngor Sir 
2.Coleg AB 
3.Coleg AU 
4.Prifysgol A 
5.Prifysgol B 
6.Arall 

1 . Academaidd 
2 . Galwedigaethol 
3 Cymraeg i Oedolion 

6. 

1.Lefel Uwch Gyfrannol 
2.Lefel A 
3.CGC 
4.CCGC 
5.HNC 
6.HND 
7.BA 
8.TAR 
9.MA 
1 0. T ystysg rif 
11 .Arall: 

1.5-10 
2.10-20 
3.dros 20 

11. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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7. Cyfrwng 

8. Asesiad 

9. Darparwyr 

10. Anghenion Hyfforddiant 

11 . Anghenion Adnoddau 

12. Unrhyw sylw arall 

1.Cymraeg 
2.Dwyieithog 

1.Cymraeg 
2.Saesneg 

1. Dwyieithog 
2.Saesneg 

1.Methodoleg Dwyieithrwydd 
2.Defnyddio'r Gymraeg 
3.GTCh 

1.Gwerslyfrau 
2.Arholwyr 
3.Adnoddau Dynol 
4.Adnoddau technolegol 
5.Arall I 5. 

I;: 

J ; : 

I;: 

§ 
. 

1. 
2. 
3. 
4. 
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ATODIAD 13 

Llythyr i'r sefydliadau 

13 Hydref / October 2003 

Annwyl Bennaeth 

Rwyf yn rhan o brosiect sy'n cael ei ariannu gan 
Gyngor Sir ... i ymchwilio i'r ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg / dwyieithog, yn y sector 61-1 6, 
yn Sir .... Mae hyn yn cynnwys ysgo lion, Colegau 
AB, Colegau AU a'r ddarpariaeth Cymraeg i 
Oedolion. 

A fydd hi ' n bosib ymweld a chi yn ystod mis 
Tachwedd er mwyn trafod hyn ac er mwyn 
cwblhau ho liadur byr a fydd yn rhoi gwybodaeth 
ystadegol o' r meysydd a'r cymwysterau sy' n cael 
eu cynnig yn ogystal a materion perthnasol? 

Byddaf yn eich ffonio yn ystod y bythefnos nesaf 
er mwyn gwneud trefniadau i ddod i 'r ysgol ar 
amser fydd yn gyfleus i chi . 

Gyda diolch am eich cydweithrediad. 

Edrychaf ymlaen at gyfarfod gyda chi. 

Yn gywir 

Elsie C Reynolds 
Pennaeth 
Canolfan Hybu Dwyieithrwydd 

Dear Head 

I am involved in a project which is being financed 
by . . . County Council to research into the 
Welsh/ bilingual provision in the post-16 sector in 
. ... This involves schools, FE colleges, HE 
colleges and the Welsh for Adults provision. 

Will it be possible to visit you during November 
to discuss this with you and to complete a short 
questionnaire which will provide statistical 
information rega1;ding both subject areas and 
qualifications offered and related issues? 

I will be telephoning you during the next fortnight 
in order to make an appointment at a time 
convenient to yourself. 

With thanks fo r your co-operation. 

I look forward to meeting with you. 

Yours sincerely 

Elsie C Reynolds 
Head 
Centre for the Promotion of Bilingualism 
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ATODIAD 14 

Llythyr at y cyfranogwyr 

9 Mai / May 2005 

Annwyl 

Fel y gywddoch rwyf yn ymchwilio ar 
gyfer gradd PhD Prifysgol Cymru. 
Mae'r cyrsiau yr ydych wedi eu dilyn 
wedi deillio yn uniongyrchol o'r gwaith 
yma. 

Hoffwn ofyn yn garedig am gefnogaeth 
ychwanegol. A fyddech chi cystal a 
chwblhau'r holiadur amgaeedig a'i 
anfon yn 61 ataf fi yn yr amlen 
stampiedig erbyn 26ain Mai 2005? 

Ni fydd enwau yn cael eu defnyddio 
wrth ddadansoddi'r data ac felly ni fydd 
unrhyw un yn medru adnabod yr 
ymatebwyr o'r trafodaethau. Gallwch 
lenwi'r ffurflen yn ddi-enw os hoffech 
wneud hynny. 

Dear 

As you know I am researching in the 
field of bilingual education for a PhD 
degree of the University of Wales. The 
courses which you have attended have 
been a direct result of this work. 

I would like to ask for your further 
support. Would you be so k:nd as to 
complete the enclosed questionnaire 
and return it to me in the stamped 
addressed envelope by the 26th May 
2005? 

No names will be used in the analysis 
of the data and no-one will be able to 
recognise respondents from the 
discussions. You can complete the 
form anonymously if you so wish. 

Er hynny hoffwn eich caniatad i I would however like your permission to 
ddefnyddio'r wybodaeth yn fy ymchwil. use the information in my research. 

Hoffwn hefyd ddiolch yn fawr i chi am I would also like to thank you very 
eich cefnogaeth. much for your support. 

Cofion gorau 
Kindest regards 
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HOLIADUR: 
ADDYSG'U TRWY GYFRWNG Y 
GYMRAEG / YN DDWYIEITHOG 

ATODIAD 15 

. QUESTIONNAIRE 
WELSH MEDIUM I BILINGUAL 

TEACHING 

A fyddech mor garedig a chwblhau yr 
holiadur hwn a'i ddychwelyd ataf yn yr 
amlen amgaeedig erbyn. 26 Mai 2005 

Please complete this questionnaire and 
return to me in the enclosed envelope 

by 26 May 2005 

1. Gwybodaeth gyffredinol / General information: 

1. Enw / Name: 1.2. Swydd I Position: 

3. Adran / Department: 1.4 Pwnc / Subject 

Oros Oro / Temporary: Tymor Penodedig /Fixed term: 
5 Parhaol / Full time □ □ □ 
awn amser / Full time: □ I Rhan Amser / Part time: D I Sesiynol / Sessional: D 
6 Blynyddoedd yn addysgu / Years teaching 

2. Sgiliau a Defnydd o'r Gymraeg I Skills and use of the Welsh Language 

1 Sgiliau yn y Gymraeg I Welsh language skills: 

Siarad / Speaking Darllen / Reading Ysgrifennu / Writing 

a. Rhugl / Fluent a. □ a. □ a. □ 
b. Da I Good b. □ b. □ b. □ 
C. Gweddol I Moderate C. □ C. □ C. □ 
d . Ychydig / Some d. □ d. □ d. □ 
e. Dim/ None e. □ e. □ e. □ 

2 Defnydd o'r Gymraeg: pa mor aml fyddwch yn gwneud y canlynol yn y Gymraeg? I 
se of Welsh: how often do you undertake the following through the medium of Welsh? 

Yn ddyddiol Yn aml / Weithiau / Byth / Amherthnas 

arad / Speak 

arllen / Read 

;grifennu / 
'rite 
vsgu / Teach 

I Daily Often Occasional/ Never ol / 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

y Irrelevant 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 

□ □ □ 
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3. Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg / Teaching through the medium of Welsh: 

1 Ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth? 
o you use the Welsh language in the classroom? 

Ydw / Yes Nae ydw / No 

□ □ 
1.1 Os 'ydw' rhowch Modwl/Cwrs/Cyrsiau Formal / Lefe l / 
1nylion / Module/Course(s) Informal Level 
'yes' give details: ee NVQ, HNO 

2 Sgiliau iaith Myfyrwyr / Students' Welsh language skills: 

Siarad / Speaking Darllen / Reading Ysgrifennu / Writing 
a. Rhugl / Fluent a. □ a. □ a. □ 
b. Da / Good b. □ b. □ b. □ 
C. Gweddol / Moderate C. □ C. □ C. □ 
d . Y chyd ig / Some d. □ d. □ d. □ 
e . Dim/ None e. □ e. □ e. □ 

3 Nodwch yr iaith a ddefnyddiwch yn y sefyllfaoedd canlynol. Os yn defnyddio'r ddwy 
ith nodwch hynny / If you use both languages please tick both. Note the language used 
the following situations. 

Cymraeg / 
Welsh 

a. Addysgu ffurfiol / Formal teaching a. □ 
b. Addysgu anffurfiol / Informal teaching b. □ 
C. Gweithdai / Workshops C. □ 
d. Gwaith grwp / Group work d. □ 
e. Gwaith par/ Pair work e. □ 
f. Un i un / one to one f. □ 
g. Deunydd llafar / Oral material g. □ 
h. Deunydd syml ysgrifenedig / Simple written h. □ material 
i. Deunydd cymhleth ysgrifenedig I Complex i. □ written material 

3.1 Sut mae'r myfyrwyr dwyieithog yn ymateb yn 61 defnydd iaith? 
lhat is the response of the bilingual students in the two languages? 

n well yn y Gymraeg / Better in Welsh □ 

n well yn y Saesneg / Better in English □ 

ystal yn y ddwy iaith / Equally well in both □ 
nguages 

Saesneg / 
English 

a. □ 
b. □ 
C. □ 
d. □ 
e. □ 
f. □ 
g, □ 
h. □ 
i. □ 
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4 A oes cyfle gennych i addysgu rhagor o bynciau drwy'r 
ymraeg? 
"e there opportunities for you to teach more subjects 
rou h the medium of Welsh? 

Oes / Yes 

□ 
Nae oes / No 

□ 

4.1. Er mwyn Sgiliau Cymraeg - Llafar / Welsh language skills - verbal □ 
•flawni'r addysg u 1-S- gi-lia_u_ C_y_m_r_a_eg _ __ Y_s_g_r-ife_n_e_d-ig-/Wi_e_ls_h_la_n_g_u_a_g_e_s_k-il-ls---+--□--
vnnw a fyddai written 
rffordd iant yn Y 1-S- g i-lia_u_ a_d_d_y_s_g_u _y_n_ y_ s_e-fy-ll_fa_ d_d_w_y_ie-it_h_o_g_/ -B- il-in_g_u_a_l -1---□-~ 
mlynol yn gymorth? 1 teaching skills 
0rder to achieve that ._S- gi-lia- u~-T-e_c_h_n_o_le_g_ G_ w_y_b_od_a_e_t_h_ a __ C_h_y-fa_t_h-re_b_u __ / -1---□--

rpansion would Information and Communications Technoloav skills 
~ining in the following 1-R~ha::...:.g:...::..o.:...::r:...::..o:...::.....:..:....:...We:...::..r:...::..s 1-yf::...:.ra::...:.u~ / :...:..T,::...:.ex.:...::t....:..b..:..:.o-=-ok:...:..s:.........:...-=--=-...:..:....:...~;u__=~--.j__-□-~ 
~ helpful? 

Cefnogaeth Mentor / Mentor support □ 

,allwch dicio mwy Adnoddau pynciol / Subject resources 
19 un I You may tick 
ore than one] 

Adnoddau dynol / Human resources 

Arholwyr / Examiners 

Hyfforddiant: Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg / Welsh 
medium assessment training 
Deallusrwydd theori dwyieitrhwydd / Understanding of 
bilingual theory 

4.2 Sut mae'r sefydliad yn cefnogi'r math yma o hyfforddiant? 
'.JW does the institution support this type of training? 

· amser penodedig yn ystod oriau gwaith / At a designated time during □ 
'.Jrking hours. 
1ythnos Ddatblygu Staff/ Staff Development Week □ 

yrsiau allanol / External courses □ 

iweddariad rheolaidd / Continuous updates D 
·all (eglurwch) / Other (explain) : □ 

4. Hyfforddiant / Training 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

1. A ydych wedi mynychu hyfforddiant yn ddiweddar 
· mwyn ehangu eich defnydd o'r Gymraeg yn eich 
,sgu? 

Do/ Yes 

□ 

Naddo / No 

□ 
ave you recently attended training in order to expand 
,ur use of the Welsh language in vour teaching? 

2 Os 'Do' pa gyrsiau?; Sgiliau Cymraeg - ~lafar 
'yes' which courses? Welsh language skills - verbal 

Sgiliau Cymraeg - Ysgrifenedig 
,allwch dicio mwy nag un ; You Welsh language skills - written 
ay tick more than one] Sgiliau addysgu yn y sefyllfa ddwyieithog 

Bilingual teaching skills 

□ 

□ 

□ 
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Sgiliau Technoleg Gwybodaeth a □ Chyfathrebu 
Information and Communications 
Technology skills 
Hyfforddiant Mentor □ Mentor traininq 
Hyfforddiant: Asesu drwy gyfrwng y □ Gymraeg 
Welsh medium assessment training 
Ymwybyddiaeth laith □ Language awareness 
Hyrwyddo dwyieithrwydd □ Promoting bilingualism 

3 Pa mor ddefnyddiol oedd yr hyfforddiant i chi?/ How useful was the training? 

efnyddiol □ Defnyddi □ Gweddol □ Dim 0 □ 
1wn ol Ddefnyddiol Gwbl 
ery useful Useful Fairlv useful Not useful 

4 A oedd y sesiynau / cyrsiau hyfforddi wedi eu cynllunio ar gyfer eich anghenion chi? 
/ere the training sessions I courses planned for your needs? 

a lawn □ Da □ Gweddol □ Gwael □ 
ery Good Fair Poor 
')Od 

5 Ymatebwch i'r datganiad;:1u canlynol drwy gytuno ... anghytuno 
espond to the following statements by agreeing ... disagreeing 

Cytuno'n Cytuno Dim barn Anghytuno Anghytuno'n 
gryf Agree No opinion Disagree gryf 

Agree Disagree 
stronalv strona/v 

1lai unrhyw un sy'n medru siarad Cymraeg fedru 
□ □ □ □ □ ldysgu drwyddi / Anyone who speaks Welsh should 

1 able to teach throuah the medium of Welsh. 

3e gwybodaeth o fodelau dwyieithrwydd yn bwysig / A □ □ □ □ □ 
,ow/edge of bilinaual models is imoortant 

3e'n rhaid i safon y ddwy iaith fod yn gyfartal □ □ □ □ □ 
1e standard of both /anauaaes should be eaua/. 

d yw'n angenrheidiol i safon yr ieithoedd fod yn □ □ □ □ □ 
'fartal I It is not essential that the standard of the 
wuaaes are eaual. 

3e digon o adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael □ □ □ □ □ 
'elsh medium resources are olentiful. 

Cytuno'n Cytuno Dim barn Anghytuno Anghytuno'n 
gryf Agree No opinion Disagree gryf 

Agree Disagree 
stronqlv strono/v 

~llir gorfodi myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg □ □ □ □ □ 
udents can be comoelled to use the Welsh lanquaqe. 

d yw rheolwyr yn cefnogi addysg ddwyieithog yn □ □ □ □ □ 
ligonol. / Managers do no sufficiently support 
'ingual education. 

d yw agweddau at iaith yn bwysig. / Attitudes towards □ □ □ □ □ 
,guae are not important. 
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3e myfyrwyr o ysgolion Cymraeg yn dewis astudio □ wy gyfrwng y Gymraeg. / Students from Welsh 
edium schools choose to study through the medium 
Welsh. 

d yw paratoi gwersi dwyieithog yn f.Ny o waith na □ 1aratoi gwersi mewn un iaith . / Preparing a bilingual 
,ssion is no more work than preparing a lesson in one 
1quaae. 

3e hyfforddiant staff pwrpasol yn hanfodol i addysg □ lwyieithog effeithiol. / Appropriate staff training is 
sential for effective bilingual education. 

d yw pawb yn gwybod am fanteision dwyieithrwydd. / □ >t everyone is aware of the adavntages of 
,naualism. 

vyieithrwydd i'r rhan fwyaf yw dwy iaith. / Bilingualism □ most oeoole is two lanauaaes. 

vyfwedi addysgu yn ddwyieithog ers blynyddoedd. □ 
1ave taught bilingually for years. I 

d yw'r myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn cael digon o □ fnogaeth. / Welsh medium students do not have 
fficient suooort. 
3e Estyn yn rhoi lie blaenllaw i addysg ddwyieithog. / 

□ :tyn qives importance to bilinqual education. 

>edd addysgu grwp dwyieithog drwy gyfrwng y ddwy □ th yn brofiad cadarnhaol iawn. I Teaching a bilingual 
Jup through the medium of both languages was a 
rv positive experience. 

6 Sut mae eich ymarfer yn y dosbarth wedi newid? 
ow has your practice in the classroom changed? 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 
□ □ □ □ 

7 Beth oeddech chi wedi gobeithio ei gyflawni o fynychu'r cyrsiau datblygiad proffesiynol 
· addysg ddwyieithog? 
'hat did you intend to achieve by attending the professional development event on 
fingual education? 
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.8 Pa fath o gyrsiau pellach fyddai yn ddefnyddiol? 
/hat kind of follow up would be useful for you? 

.9 Sut gellid gwneud y cynnwys yn fwy gwerthfawr i chi? 
'ow could the content have been made more valuable foryou? 

10 Sut ymateb gafwyd gan y myfyrwyr? 
/hat has been the response of students? 

nrhyw sylw arall / Any other comment? 

iolch yn fawr am lanw'r holiadur. 
drychaf ymlaen at ei dderbyn erbyn 26 ain Mai. 

Thank you for completing the questionnaire. 
I look forward to receiving it by 26th May. 
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ATODIAD 16 

CYFLWYNIAD l'R CYNLLUN IAITH 

NOD 
I g rcu s trwythur a s tratcgacthau rhcsymcgol a 
d ibynnol e r mwyn datblygu y mhcllach 
ddwyieithrwydd o fcwn y colcg. 

AMCANIO ' 

•Gwybod anghcnion y cynllun iaith - cyfadran, 
coleg, pcrsonol 
•Adnabod a gwcr·t11uso yma rfcr da 
•Cynllunio anghcnon datblygu drwy gyfcirio at 
y rhaglcn ar gyfcr datblygu s taff 

C YNLLU N YR IAITH G YMRAEG 

Cymcradwywyd Ma i 2000 

Deddf y r laith Gyrnraeg 

1993 

C YFLWYNIAD l ' R C YNLLUN IA ITH 
GYMRAEG 

Amcanion 

•Hyrwyddo dcfnydd o' r iaith Gyrnrncg 
•Galluogi myfyrwyr a' r cyhocdtl i 
wcithio' n dd wyic ithog 
• Hyrwydtlo ethos tldwyieithog y C o leg 
• Datblygu Atldysg :rg Hyfforddiant 
Ddwyicithog 
• Datblygu sgilia u ic ithytldol cyfntnogwyr 
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GWEITI-IREDU A MONITRO' R CYNLLUN 

•Staffio 
•Dysgu' r Gymraeg 
•Rccriwtio 
•Trcfniaclau Gwcinyclclol Gwasanacthau gan 
Barfion Eraill 
• Yr Uncd Gyficithu 
•l-lyffordcliant G alwcdigacthol 

•Aclolygu a Monitro 

•Tar gcdau 

•Cyhocddi G wybodacth 

•Cyhcocldusrwydd 

•Amscrlcn 

DARPARIAETl-1 A DDYSG A 
I-IYFFORDDIANT 

•Datblygu adcl ysg cldwyicithog 
• Pcnodi tiwtor pcrsonol Cymracg ar gyfcr 
myfyrwyr Cyrmacg 
•Annog myfyrwyr i gymryd un cdau cyfrwng 
Cyrnracg 
• Sicrhau cyngor acldas yn ys tocl anwytho 
•Ascsu llythrcnncdcl myfyrwyr yn y 
Gymracg 
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DELIO GYDA 'R CYHOEDD 

•S icrhau bod i>ob gohebiaeth a 
chyhoeddiadau cyhoeddus yn ddwyicithog. 
•Gohcbiacth gyda' r cyhoedd yn c u hiaith 
ddcwisedig 
•Crocsawa'r Colcg alwadau yn y Gymracg 
a'r Sacsncg 

CYFARFODYDD 

•Uydd gan bawb yr hawl i siarad yn y 
Gymracg ncu' r Sacsncg 
•Uydd offer cyficithu ar y pryd ar gacl 
mcwn cyfar foclydd cyhocddus a ' r Uwnld 
Co rfforact ho I 

•Cynhclir cyfarfodydd mcwnol yn ia ith 
ddcwiscd ig y cyfranogwyr priodol 

ADDYSG AG HYFFORDDIANT 

•S icrhau bod cl fen o Gymrncg ar gacl i 
bob myfyriwr - d ysgwyr a siarad wyr 
Cymracg 
•S icrhau a rgaeledd cyOcoc1ltl gwaith 
dwyicithog 
•Sicrhau bod holl ddcunydd hy rwyddo' r 
Colcg yn cldwyicithog 
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WYN EB CYHOEDDUS Y COLEG 

•Hunaniaeth Gorrroraethol 
•Arwyddion 
•Cyhoeclcli ac Argrnffu Deunycld 
•Datganiadau1 r \V:1sg 
•Hysbyscbion a Chyhocdclusrwydcl 

RHAGLEN A 
CHYNLLUN IAU 

DATBLYGU STAFF 

ANG HENION IIYFFORDDIANT 

•Cyfarwyddwyr A Rheolwyr 

•Starr Acmlcmaidcl 

•Starr Ccfnogol 
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LEFELAU 

Gwvbod: 
•Cyflwyn:tid i'r Cynllun htith 
Dcall: 
•Ymwybyddiaeth laith 
Hvnvvddo: 
•Hy rwyddo dwyieithrwydd 
Datblvgu: 
Dysgu ac Addysgu yn y dosbarth dwyicithog 
Mentorn: 
i\11entora 'r Addysgwr Dwyicithog 
Rheoli: 
Rheoli'r se ~vdliad dwyieithog 

HYFFORDDIANT 

Dosbarthiadau dysgwyr 
Gwersi gloywi iaith 
Sgiliau Ysgrifennu 
Cymraeg Galwedigaethol 

Addysg Ddwyieithog 
Dysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog 
Cyfrifoldeb y tiwtor di-Gymraeg . 
Paratoi Adnoddau 

MENTORA 

Ar bob lefel 
Drwy' r ddwy iaith 
Tymor hir/by r 
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CEFNOGAETl-1 / I-IYFFORDDIANT 

Tudalcn Mwnrwyd y Colcg 
Ncwyddion 
Hyfforddiant 
Pwyllgor Monitro Dwyicithrwydd 
Gwybodacth 
Ystafc ll Sgwrs 
Adnodda u 
Cysylltiadau 
Cynllun yr Iaith Gymracg 

TARGEDAU C YFADRANNA U 

•Scfydlu Gwcithgo r Cyfadrnnno l 
•Gosod T n rgcdau 'r Gyfadran 
•Cyn wyno' r targcdan ac ang hcnion d:ttblygu 
s taff i' r G rwp Monitro Dwyicithrwydd 
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ATODIAD 17 

SESIWN YMWYBYDDIAETH IAITH 

Y MWYBYDDIAETH 
IAITH LANGUAGE 

AWARENESS 

CYMRAEG A 
DWYIEITHRWYDD 

WELSH AND 
BILINGUALISM 

Hanes Datblygiad y 
Gymraeg 

History of Welsh 
Development 

"The limits of my language 
mean the limits of my world." 

Ludwig Wittgenstein 
Tractatus Logico

Philosophicus 
Proposition 5.6, 1921 
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NOD 

Cyf lwyniad i 
Ymwybyddiaeth 
Iaith 

AMCANION 
Trafod materion yn 
ymwneud a iaith 
mewn perthynas a ... 

@Archwilio'r 
materion cyfoes 
@Trafod ffactorau 
cymdeithasol sy'n 
effeithio ar 
ddefnydd o iaith 
@Cynnwys materion 
yn ymwneud a iaith 
wrth gynllunio ... 

AIM 

Introduction to 
Language 
Awareness 

OBJECTIVES 
Discuss issues of 
language in relation 
to ... 

@Examine the 
current issues 
@Discuss the social 
factors affecting 
language use 
@Include issues 
related to language 
in design ... 

BETH YW IAITH? 

WHAT IS LANGUAGE? 
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·Y defnydd confensiynol, 
systematoidd o seiniou, 
arwyddion neu symbolau 
ysgrifenedig, gon 
gymdeithos o bobl er 
mwyn cyfothrebu o'i 
gi lydd a mynegi 
hunaniaeth (Crystal 
1992) 

•Ioith yw'r hyn mae 
aelodou o gymdeithos 
arbennig yn ei siorad. 

· The systematic, 
conventional use of 
sounds, signs, or written 
symbols in a human 
society for 
communication and self
expression. (Crystal 
1992) 

• A language is what the 
members of a particular 
society speak, 
(Wardhaugh 1985) 

Beth yw pwrpas 
iaith? 

What is the purpose 
of language? 

o Cyfathrebu o Communication 
o Mynegi o Expression 
o Cymathu o Assimilation 

The Whorfian Hypoethesis - Language as a 
means of interpretation: 

... the world is presented in a kaleidoscopic flux 
of impressions whic h hos to be organised by our 
minds - and this means largely by the linguistic 
system of our minds. We cut nature up, organise 
it into concepts and ascribe significances as we 
do, largely because we ore party to on 
agreement to or ganise it in this way - an 
agreement that holds throughout our speech 
community and is codified in the pat terns of our 
language. [B L Wharf] 
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TASG 

1.Geiriau a 
ddaw i'r 
meddwl 

TASG I TASK 

TASK 

1. Words that 
come to mind 

TASG TASK 

Pa neges? What message? 
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TASG I TASK 

ROVER 45 

Effeithiolrwydd, 

Dibynadwyaeth , 

Soffistigedig 

Drud 

Teulu ... 

►Oes 
rhagdybiaethau? 

►Oes st ereoteips? 

► Oes rhagfornau? 

DAIMLER 

RENAULT ALPINE 

Efficiency, 

Dependeability 

Sophistication 

Expensive 

Family ... 

►Are there 
preconceptions? 

►Are there 
stereotypes? 

►Are there 
prejudices? 
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IAITH A HUNANIAETH 

LANGUAGE AND IDENTITY 

IAITH A 
HUNANIAETH 

►amgylchiadau 
personol 
►perthynas ni o phobl 
eraill 
►perthnasau 
cymdeithasol 
,-canfyddiadau o'r byd 
:.-agweddau a 
gwerthoedd 

AGWEDDAU'R CYHOEDD 
ATV GYMRAEG 

l-77% yn credu fod y 
Gymroeg yn osed I Gymru 
- l4o/o yn onghytuno. 
;..s3•/o yn credu y dylai 
gwosanoethau a chyrff 
cyhoeddus ddelio 6 phobl 
yn y Gymraeg o'r Soesneg 
- 11 % yn anghytuno. 
;..26% yn honm nod oedd y 
Gymraeg o dd1ddordeb 1 

bobl fel nhw - 66% yn 
anghytuno 
Arolwg NOP 

LANGUAGE AND 
IDENTITY 

rpersonal 
circumstances 
,-relations with 
other people 
,,. social interactions 
,-perceptions of the 
world 
,-attitudes and 
values 

PUBLIC A TTITIJDES TO 
THE WELSH LANGUAGE 

, 77% thought that Welsh 
was an asset to Wales -
14 % disagreed 
► 83% thought that public 
bodies and services should 
deal with people in Welsh 
and,-,, English - II% 
disagreed 
, 16 % claimed that Welsh 
was of no inter est to them 
- 66 % disagreed. 

NOP Survey 
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Conran y boblogaeth a 
anwyd yng Nghymru, 
sy'n 16 oed a 
throsodd ac yn nodi 
eu bod yn Gymry: yn 
ol ardol Awdurdod 
Unedol, 2001/02 
(78%-93.1%) 

Percentage af 
,.,.... population born in 
~ j Wales, 16 and aver, 
'" noting they were 

Welsh. 78%-93.1%] 

Sir Gaerfyrddin: 91.2-93.1 

Hunaniaeth Gymreig -
67% yn Gymry 

2001 t 
... , 

'Z 

;--:.:-
-::;:;,.. .j' 

" ✓ 

2001 Welsh National Identity 
67% identify as Welsh 

Beth yw 
poblogaeth y 
Sir sy dros 3 
oed? 

What is the 
population of the 
County over 3 
years old? 
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Y Sir I The County 167,373 

Cymru I Wales 2,805,701 

Y Gogledd I North Wales 609,440 

Y Canolbarth I Mid Wales 227,203 

Y De Drllewin I South West Wales 624,086 

Y De Ddwyrain I South East Wales 1,344,972 

Yn deall Yn siarad Yn siarad a Yn siarad, 
Cymraeg Cymraeg ond darllen darllcn ac 
llafar yn unig ddim yn el Cymraeg ond ysgrifennu 

darllen na'i ddlm yn ei Cymraeg 
Understands hysgrifennu hysgrifennu 
spoken Spaaks, 
Welsh only Speaks ;;zt:sk::,nd roads and 

but does nol writes 
read or write does not Welsh 
Welsh write Welsh 

10.45 7.22 3.89 38.96 

Cytuniadau Dim 
eraill o sgiliau gwybodaeth 

am Gymraeg 

Other No 
combination knowledge 
of skills of Welsh 

3.07 36.41 
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Faint o bobl yn 
yr ardal sy'n 
medru'r Gymraeg 
ar ryw lefe l? 

Nifer? 

Conran o'r 
boblogaeth? 

How many 
people in the 
area have any 
skill in Welsh? 

Number? 

Percentage of 
population? 

106,432 

63.59%· 

Creu Hunaniaeth 
Ddwyieithog 

,nat ur ieithyddol 
staff 
,natur ieithyddol yr 
ardal ddaearyddol 
, natur eu gwaith neu 
eu cenhadaeth 
, dewis iaith eu 
cwsmer iaid 
/cleient iaid 

Creating a Bilingual 
Identity 

, linguist ic makeup of 
staff 
, linguis tic nature of 
goegraphic area 
, nature of work and 
mission 
,- customers1/c/ients' 
preferred langauge 
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TASG: 

Proffil o'ch 
cynulleidfa 
darged 

Manteision 
Dwyieithrwydd 

·Cyfathrebu gyda'r 
teulu a' r gymuned 
gyfan 
·Cyfle i fad yn rhan o 
ddau ddiwylliant 
·Sicrwydd hunaniaeth 
• Derbyn ieithoedd a 
diwylliannau eraill 
·Manteision i'r 
ymennydd 

TASK: 

Profile your 
target audience 

Advantages of 
Bilingualism 

· Communicate with 
the family and the 
whole community 
· Opportunity to be 
part of two cultures 
· Positive identity 
· Acceptance of other 
languages and 
cultures 
·Cognitive advantages 

·Meddwl yn greadigol: ·Creative thinking 
• Sensitifrwydd: · Sensitivity 
·Cyniferydd · Intellectual 
Deallusrwydd Quotient 
· Darllen · Reading 
· Manteision addysgol · Educational 
·Trydedd iaith yn advantages 
haws • Easier third 
· Manteision o language acquisition 
safbwynt cyflogaeth · Advantages re work 
·Mwy o hunan-barch ·More self-respect 
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DEFNYDD A 
DEWIS IAITH 

;.. am ei fod yn fwy 
hyderus yndd i 
;.. am ei bod am 
uniaethu a grwp 
arbennig 
,. i gwrdd a 
disgwyliadau pobl 
eraill 

Gallu Ieithyddol 

Derbyn (goddcfol) 
Recefri111,: (1xusfre) 

lANGUAGE CHOICE 
AND LANGUAGE USE 

:,. because they are 
more confident in the 
language 
:,. because they wish to 
identify with a specific 
group 
:,. to meet other 
people's expectations 
, ... 

Linguistic Ability 

Llcforedd I Llylhtenncdd 
l.,m,:tw,:e I Litemcy 

gwrnntlo / dcall darllcn / 
lis1t:11i11,: mu/ re,ulin,: 
1t11dt:r.~1t111di111,: 

Cynhyrdm (gwcithrctlol) siMad I 
PrlHluce {t1cti1·e) speaki11g 

ysgrifcnnu / 
writi11;: 

Nid yw pab 
person 
dwyieithog yn 
medru pob sgi I 
yn ei ddwy iaith 
hyd at yr un 
lefel o fedr. 

Not every 
bilingual person 
is competent in 
all the skills to 
the same level 
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Rhugl / Gallu 
Fluont Cyffredin I 

Gonoral 
Ab/1/ty 

Termau a Gtoywi faith 
Ffurfiau 

Terms Enhancing 
and Language 
Forms 

I GLOI 

,-Mae iaith yn 
allweddol i hunaniaeth 
unigolion a grwpiau 

:.-Yn y maes 
cyflogaeth, sgil yw 
iaith - sgil i'w 
defnyddio er lies y 
sefydliad a'i 
gwsmeriaid 

, Mae darparu 
gwasanaethau 
dwyieithog naill ai'n 
ofyniad statudol neu'n 
arfer do gwirfoddol ym 
mhob sector o fywyd 
cyhoeddus yng Nghymru 
, Mater o gynnig cyfle 
cyfartal i bobl 
ddwyieithog yw cynnig 
dewis iaith, nid mater o 
wahaniaet hu yn erbyn 
eraill 

Elfcnnol / Dim/ 
S4s/c Nothing 

Gwersi Gwersi 
laith Sylfaenol 

Language Basic 
Lessons Lessons 

FINALLY: 

, Language is central 
to individual and 
group identity 

-,. In the employment 
domain, langauge is a 
skill - to be used for 
the benefit of the 
oranisation and its 
customers 

,Providing bilingual 
services is either a 
statutory 
requirement or good 
voluntary practice in 
every sector of 
public life in Wales. 
, language choice is a 
matter of offering 
equal opportunities to 
bilingual people, not 
of discriminating 
against others 
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,-Bydd darpar u 
gwasanaeth dwyieithag 
yn cael effaith 
uniongyrchol or bolisiau 
recriwtio a phenodi, 
rhaglenni hyfforddi a 
diwylliant corfforaethol 
y sefydliad. 

Llyfrydd iaeth: 

;,.. The prov/son of 
bilingual ser vices will 
have a direct impact 
on the organisation's 
recruitment and 
appointment policies, 
training programmes 
and corporate culture 

loan G (dd) Law yn Liaw, Caerdydd: Bwrdd yr laith Gymraeg. 
Bwrdd yr laith Gymraeg (2003) http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 
Siencyn SW (1995) Sain Deal/- Cyflwyniad i Ymwybddiaeth faith , Caerdydd: 
CCETSW 
http://www.statistics.gov. uk 
http://www.bbc.eo.uk/cymru/ 
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ATODIAD 18 

SESIWN YMWYBYDDIAETH IAITH - HOLIADUR GALLU IEITHYDDOL 

GALLU IEITHYDDOL 
LINGUISTIC ABILITY 

Tasg 
Nodwch eich gallu yn y bedair sgil ieithyddol perthnasol i'r testunau. 

Task 
Note your ability in the four lanqauqe skills related to these topics. 

Rhugl / Gallu Elfennol / Dim/ 
Fluent Cyffredin / Basic Nothing 

General 
Ability 

C E C E C E C E 
trafod eich gwaith 
discuss your work 

siarad ag athro 
speak to taecher 

ysgrifennu nodiadau 
write notes 

darllen 
read 

ysgrifennu adroddiad 
write report 

rhoi cyfarwyddyd ar 
ddefnyddio peiriant, 
give instructions on use of 
machine 

mynd am beint, 
go for a pint 

gwrando ar ddarlith 
listen to a lecture 

cais am swydd 
job application 
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ATODIAD 19 

HYRWYDDO DWYIEITHRWYDD 

NOD 

Cyflwyniad i ddulliau a all 
hyrwyddo a chefnogi 
dwyieithrwydd 

AMCANION 

AIM 

Introduction to stratogios 
which can promote and 
support bllinguallsm 

OBJECTIVES 

·Ymateb i anghenion y Coleg •Rospond to tho noods of 
•Adnabod cyfraniad personol tho Colfogo 
- r61 a chyfrifoldebau •ldontify personal 
•Rhestru rhai strategaethau contribution - roles and 
ychwanegol y getlir eu rosponslblfitlcs 
mabwysiadu •List somo additional 

strotogios which could bo 
odoptod. 

Rhestrwch anghenion 
eich swydd a'ch 
cyfrifoldebau 

Beth sy'n digwydd i 
hyrwyddo 
dwyieithrwydd o 
fewn eich maes / 
pwnc / cyfadran? 

Ydych chi'n rhan? 

List your role and 
responsibilities 
related to your 
position. 

What happens to 
promote 
bilingualism within 
your field I subject I 
faculty? 

Are you involved? 
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TASG 

Cwblhewch y daflen 
gan adnabod eich 
cryfderau, 
gwendidau, cyfleon a 
bygythiadau yn yr hyn 
a wnewch i hyrwyddo 
dwyieithrwydd 

Oadansoddlad SWOT 

TASK 

Complete the 
worksheet identifying 
your strengths, 
weaknesses, 
opportunities and 
threats related to 
your promotion of 
bilingualism 

SWOT Ano/ysls 

CADARNHAOL/ POSIT/YE 

M CRYFDERAU / STRENGlHS CYFL£ON / OPPORTUNITIES . 
' ' w ' H . 
0 " 
' 0 

' ' . ' ' GWENDIDAU/ WEAHNESSES BYGYTHIAOAU f. THREATS ' ' ' . ' . . 
' . 
' . 

' 
NEGYODOL/ NEGATIVE 

Trafodwch eich 
canfyddiadau o 
fewn y grwp. 

Gwnewch restr 
o gyfleon 
ychwanegol. 

Discuss your 
findings within the 
group. 

Make a list of 
additional 
opportunities. 
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1. Cryfdcrau 
Gwybod Mantelsion 
Owylelthrwydd 
Adnoddau Cyfieithu 

2. Gwcndldau 

• Lefelau Staff lo 
• Adnoddau Cyfieithu 
• Amscrlcn 
• Cyhoeddusrwydd 

3. Cyfleon 
•Mentor 
• Mytyrwyr 
• Maes astudiaeth 
•Profiad 

1. Strengths 
Know the Advantags of 
Blllngual/sm 
Translation Facl/ltlcs 

2. Weaknesses 

• Staffing Levels 
• Translatlon Facll/tles 
• Timetable 
• Publicity 

3, Opportunities 
Mentor 
Students 
Subject area 
Expertise 
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4. By~hladau 

Cydnabod bod rhai 
myfyrwyr yn cael budd 
o addysg ddwyieithog 

CYNLLUN YR IAITH 
GYMRAEG - Ame.inion 

• Hyrwyddo defnydd o·r 
laith Gymraeg 
• Galluog! myfyrwyr a'r 
cyhoedd I welthlo'n 
ddwylelthog 
• Oatblygu sgillau 
leithyddol c)1ranogwyr 
Hyrwyddo ethos 
ddwylelthog y Colcg 
• Oatblygu Addysg ag 
Hyfforddiant Odwyieithog 

4. Threats 

Recognise that some 
students benefit from 
bilingual learning 

WELSH LANGUAGE SCHEME -
Objectives 

• To promote the use of the 
Welsh language 
• To enable students and the 
public work blllngua/ly 
• To promote the bll/nguaf 
ethos ofthe CoUege 
• To devefop b/1/ngual 
EducDtlon and Training 
provision 
• To develop the language 
skJf/s of participants 
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Astudf:,cth Achos. R.1chcl 
Rydych yn gweithio gyda 
Rachel, darlithydd ar ei hail 
flwyddyn sy'n dysgu myfyrwyr 
sy'n bwriadu gweithio fel 
cefnogwyr dosbanh. Wnh 
siarad gyda hi mae'n cyfaddol 
nad oes gan rai o'r myfyrwy r y 
deallusrwydd leithyddol a'r 
adnoddau adfyfyriol a fydd 
angen arnynt I l'wyddo. 
Nid yw hi'n sicr beth i'w 
wneud er mwyn ymateb i 'r 
anghenion hyn. 
Pa rath o gymorth allwch chi 
ei roi iddi, a lie y byddech yn 
awgrymu lddi fynd er rnwyn 
darparu cymorth i\v rrrtfyrwyr 

Oadansoddlad PEST 

GWLEIDYDDOL 

POLITICAL 

CYMDEITHASEGOL 

SOCIOLOGICAL 

Ca.so Study• Rach el 
You ere working with Rachel, a 
second-year lecturer who Is 
teaching a group of students who 
Intend lo become classroom 
assistants. In talking with her. 
she confesses that she 
feels that there ere some of her 
students who don't seem to have 
the lingulslk; understanding and 
renecti've resources they need to 
succeed. 
She Is nol sure what to do to 
address these needs, 
WJat ki'nd of help can you give 
her, end where would you 
suggest she go to pursue getting 
the help her students need? 

PEST Analysis 

ADDYSGIADOL 

EDUCATIONAL 

TECHNOLEGOL 

TECHNOLOGICAL 

ASTUDI AETHAU ACHOS 

CASE STUDI ES 
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Aelod o staff profiadol 
wedi symud o ardal 
lie nad oes 
traddodfad o 
ddwyi•lthrwydd ac 
wedi camarwain 
myfyrwyr drwy 
wethod y cyfl• 
iddynt wneud rhan 
o'u cwrs drwy 
gyfrwng y Gymra•g I 
Saesneg. 

Aelod o staff yn 
gefnogol i fyfyrwyr 
i wneud yr hyn a 
fynnont ond yn 
darparu drwy 
gyfrwng y Saesneg. 

A•lod o staff sy'n 
anghytuno gydo 
dwyi•lthrwydd 
gan nodl'n 
gyhoeddus bod 
dwy ioith yn 
cymysgu 
myfyrwyr oc yn 
ddiangen mewn 
gwlad lie mae'r 
Saesneg yn 
wybyddus i bawb. 

An ex~rlenced member of 
staff has moved from an 
area where then is little 
or no blllngualism and due 
lo this ex~rience has 
misled students and 
refused them the 
opportunity of undertaking 
part of their course 
through the medium of 
Welsh / <'=fish 

A member of staff 
supportive of students 
language choices but the 
provision is through the 
medium of English. 

A member of staff who 
is very vocal in his/her 
disagreement with 
bilingual education 
stating publicly that two 
languages w,11 only mix 
students and Is 
unnecessary in a country 
where everybody 
understands €ngllsh. 
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ATODIAD 20 

Hyrwyddo Dwyieithrwydd 
Nodir isod nifer o agweddau/faterion y gellir eu sicrhau er mwyn hyrwyddo dwyieithrwydd. 
Nodwch drwy ✓ yn y blwch perthnasol i nodi naill ai : a ydych yn gwneud / medru gwneud I 
bwriadu gwneud neu yn methu gwneud y canlynol: 

yn medru bwriadu methu 
qwnued gwneud qwneud gwneud 

CYFFREDINOL 
1. Cyflawni anghenion Cynllun Iaith Y 

Coleg 
2. Ymateb i anqhenion Estyn 

RHEOLI 
3. Cynnwys Dwyieithrwydd mewn Cynllunio 

4. Os ydych arweinydd ydych chi yn 
cynnwys dwyieithrwydd ar agenda 
cyfarfodydd 

5. Gwybod pa bynciau sy'n ddwyieithog 
gan eraill yn y t1m 

6. Adnabod af er dda yn y dosbarth 
dwyieithog 

7. Sicrhau ansawdd wrth asesu'n 
ddwyieithog 

8. Byrddau Arholi dwyieithog 

9. Dilyswyr Mewnol dwyieithog 
10. Arholwyr Allan61 dwyieithog 

11. Tiwtor dwyieithog i fyfyrwyr 
dwyieithog 

12. Sicrhau cefnogaeth dysqu dwyieithog 

13. Adnabod cyfrifoldebau parthed y 
Gymraeg 

DYSGU 
14. Gwybod pwy sy'n siarad Cymraeg 
15. Gwybod pwy sy'n ysqrif ennu Cymraeg 

16. Gwybod pa adnoddau sydd ar gael yn y 
Gymraeg 

17. Cynnwys llyfrau /safweoedd Cymraeg 
Dwyieithog yn eich llyfryddiaeth 

18. Sichrau ymarfer / lleoliadau gwaith 
dwyieithog 

19. Cynniq gwasanaethau drwy'r Gymraeg 

20. Cymell defnydd o'r Gymraeg 
21. Cymell Cadw Sgiliau Ieithyddol yn y 

ddwy iaith 
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yn medru bwriadu methu 
gwnued qwneud Qwneud Qwneud 

22. _Sicrhau cynnwys Cymraeg / Cymreig i'r 
cyrsiau 

23. Priodoli Cymru / Dwyieithrwydd mewn 
cynnwys 

24. Darparu Geirfa 
25. Creu Ethos ddwyieithog yn y dosbarth 

ADNODDAU 
26. Mynychu Paneli Pwnc 

27. Sicrhau adnoddau qweledol e.e. Posteri 
28. Sicrhau posteri cenedlaethol 

dwyieithog e.e. Iechyd A Diogelwch 

29. Archebu adroddiadau aenedlaethol yn 
ddwyieithog 

MARCHNATA 
30. Sicrhau defnydd o'r ddwy iaith mewn 

Noson Agored 
31. Trefnu ymweliadau dwyieithog ee 

Sioeau 
32. Trefnu Arddangosfeydd dwyieithoq 
33. Trefnu Deunydd Marchnata dwyieithog 

34. Trefnu Cyfweld yn ddwyieithog 

35. Trefnu gwybodaeth ystadegau ar 
ddwyieithrwydd e.e Adrannau'r 
Llywodraeth, Cynulliad, Bwrdd Yr Iaith 

Pa gefnogaeth sydd ei angen arnoch er mwyn ehangu'r defnydd o'r Gymraeg: 

Unrhyw sylw pellach yr hoffech ei wneud: 

Enw: .......... ......... ..... .. .. .. ....................................... .. ............. . 

Pwnc: ................................................................................... . 
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ATODIAD 21 

DYSGU AC ADDYSGU YN Y DOSBARTH DWYIEITHOG 

AMCAN(ION) 

• Cymhwyso'r gwahanol strategaethau a methodolegau addysgu dwyieithog o 
fewn dosbarth ymarferol. 

DEILLIANNAU DYSGU 

Erbyn diwedd y modwl hwn dylai myfyrwyr fedru: 
• adnabod a dadansoddi'n feirniadol effeithiolrwydd yr amrywiol ddulliau o 

addysgu'n ddwyieithog; 
• cymhwyso eu dealltwriaeth o'r maes trwy gynllunio ar gyfer dosbarth iaith 

gymysg gan fabwysiadu methodolegau cydnabyddedig ac/neu arloesi a chreu 
model newydd a'u gwerthuso; 

• defnyddio TGCh yn greadigol ac yn arbrofol gan werthuso'n feirniadol ei effaith 
tymor byr a chanolig ar yr addysgu ac, yn fwy na heb, ar ddysgu'r disgyblion. 

CYNNWYS 

• Cysylltir y damcaniaethau a'r modelau cydnabyddedig gyda dwyieithrwydd yng 
Nghymru. Trafodir y defnydd o'r Gymraeg a'r Saesneg ar wahan yn ogystal a 
chyda'i gilydd o fewn un dosbarth. Cyflwynir astudiaethau Baker, Cummins a 
Williams a'u methodolegau a datblygir hwy ymhellach drwy drafod perthnasedd 
strategaethau a dulliau dysgu penodedig . 

• Ystyrir y modd y gall y myfyrwyr fabwysiadu rhai o'r dulliau addysgu dwyieithog 
cydnabyddedig o fewn eu cyd-destunau addysgu personal yn ogystal a chreu a 
datblygu methodolegau unigol a fydd yn ateb galw addysgu maes neu bwnc 
penodol ar gyfer disgyblion Cymraeg a Saesneg eu cyfrwng. 

• Tanlinellir pwysigrwydd gwerthuso'r modelau addysgu gan ystyried addasiadau 
neu ddatblygiadau pellach yn sgTI y fath astudiaeth feirniadol. 

• Ystyrir y cyd-destunau amrywiol lie gall TGCh gefnogi strategaethau addysgu 
dwyieithog mewn meysydd penodedig a gwerthusir effaith a dylanwad y 
cyfrwng ar yr addysgu a'r dysgu yn y pen draw. 

ASESU 

Gwaith Cwrs 100% 

Disgwylir i fyfyrwyr: 

(a) gynllunio, cyflwyno a gwerthuso cyfanswm o 6 gwers, addas a gwahanol, ar gyfer 
dysgwyr penodol. Bydd angen dangos tystiolaeth o ddefnydd effeithiol o'r 
methodolegau dwyieithrwydd amrywiol gan gynnwys gwneud defnydd o DGCh. 
(70%) 

(b) gyflwyno'n llafar y casgliadau a'r argymhellion mewn seminar i weddill y gr0p. 
(30%) 
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ATODIAD 22 

Mentora'r Addysgwr Dwyieithog 

AMCAN(ION) 

• I ddatblygu . sgiliau mentora ac i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus 
mewn addysg ac addysgu dwyieithog drwy ddeallusrwydd o weithdrefnau , 
modelau a sgiliau mentora. 

DEILLIANNAU DYSGU 

Erbyn diwedd y modwl hwn dylai myfyrwyr fedru: 

• adnabod a dadansoddi'n feirniadol sgiliau proffesiynol mentora, r61 a 
chyfrifoldebau y mentor, a'u perthnasu i anghenion yr addysgwr dwyieithog; 

• dangos cynnydd mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o ymarferion da mewn 
mentora ac anwytho, a'u gwerthuso'n feirniadol mewn sefyllfa fentora 
ymarferol ; 

• darparu a chyfiawnhau cyfleon datblygu sy'n ymateb i reolau 
ymddiriedaeth , parch a chyfrinachedd er mwyn sicrhau rhaglen fentora 
llwyddiannus; 

• hyrwyddo a darparu hyfforddiant a chefnogaeth i'r addysgwr dwyieithog 
drwy gytuno a datblygu Cynllun Mentora Gweithredol yn seiliedig ar 
anghenion yr unigolyn; 

• gwerthfawrogi cryfderau, gwendidau a phrofiad yr addysgwr dwyieithog a 
sicrhau cefnogaeth gadarnhaol drwy gyfathrebu clir, arsylwi a gwrando 
gweithredol. 

CYNNWYS 

• Darperir sesiynau allweddol a rhyngweithiol i gyflwyno gorolwg o'r 
damcaniaethau a'r sgiliau sy'n gysylltiedig a mentora. 

• Trafodir anghenion addysg Gymraeg a dwyieithog yn y gwahanol sectorau. 

• Ystyrir r61 y mentor a'r gwahanol fodelau o'r broses fentora gan drafod y 
gwahanol athroniaethau perthnasol. 

• Gwerthusir gwahanol sefyllfaoedd addas ar gyfer mentora er mwyn sicrhau 
y cyfleon gorau posib ar gyfer cefnogi a datblygu gan gynnwys profiadau o 
arsylwi o fewn y sefyllfa addysgu I hyfforddi ddwyieithog. 

• Dangosir sut y gall cynllun mentora ddatblygu'r unigolyn yn effeithiol i 
ddatblygu sgiliau ymarferol drwy adnabod amcanion tymor byr, canal a hir 
yr addysgwr a chytuno cynllun gwaith. 

• Defnyddir sgiliau gwrando, cynghori , a gosod targedau i gynorthwyo'r 
addysgwr dwyieithog i ddatblygu cynllun datblygu. 

• Defnyddir profiad y mentor, ei syniadau a chyngor i ehangu cyfleon yr 
addysgwr. 
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• Trafodir ymchwil ddiweddar i'r berthynas rhwng y mentor a'r person sy'n 
cael ei fentora a goblygiadau'r berthynas, neu'r diffyg perthynas, 
rhyngddynt i ddatblygiad yr unigolyn. 

ASESU 

Gwaith Cwrs 100% 

Astudiaeth achos gyda thrafodaeth/gwerthusiad a dadansoddiad beirniadol yn olrhain 
a chyfiawnhau gwaith y mentor gyda hyfforddeion.(3000 o eiriau). 
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ATODIAD 23 

Rheoli'r Sefydliad Dwyieithog 

AMCAN(ION): 

• I hyrwyddo gwerthusiad, gwerthfawrogiad a dadansoddiad o reolaeth 
ymarferol addas ar gyfer addysg ac hyfforddiant, ag i ddatblygu hyfedredd 
rheoli effeithiol mewn sefydliad dwyieithog. 

DEILLIANNAU DYSGU: 

Erbyn diwedd y modwl dylai myfyrwyr fedru: 

• trafod yn feirniadol y gwahanol ddiffiniadau o ddwyieithrwydd gan ddangos 
dealltwriaeth o'r 'sefydliad dwyieithog' yng Nghymru. 

• adnabod egwyddorion a chymhwysiad prif ffrydio'r Gymraeg wrth ddatblygu 
polis"fau sy'n ymwneud ag addysg; 

• rheoli cynllunio ieithyddol, monitro ac adolygu Cynlluniau laith yn 61 Deddf yr laith 
Gymraeg 1993 ac ymateb i ddeddfwriaethau eilaidd y Cynulliad gan ystyried y 
Gymraeg wrth ddrafftio a llunio polis·1au a strategaethau; 

• gwerthfawrogi'n feirniadol egwyddorion rheoli effeithiol gan adnabod a dadansoddi 
gwahanol swyddogaethau rheolaeth mewn addysg ag hyfforddiant ddwyieithog; 

• adnabod, cynllunio a gweithredu strategaethau addas ar gyfer y sefydliad 
addysgol, a staff y sefydliad , gan baratoi cynlluniau gweithredol ac adolygu 
perfformiad. 

• monitro ac adolygu cynlluniau gwaith er mwyn datblygu a chynnal y gweithlu; 
adnabod a chwrdd a gofynion staff gan sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o 
adnoddau staffio; 

• asesu effeithiolrwydd tlmau ac unigolion a chyfrannu at hyfforddiant a datblygiad 
staff mewn sefydliad dwyieithog 

CYNNWYS: 

• Olrheinir datblygiad addysg Gymraeg / dwyieithog gan drafod anghenion unigryw 
rheolaeth sefydliadau addysg yng Nghymru'r unfed ganrif ar hugain. 

• Gwneir ymarfer a damcaniaethau sy'n ymwneud a rheoli yn berthnasol i sefydliad 
addysg lie mae mwy nag un iaith yn cael ei defnyddio a/neu sefydliad mewn 
gwlad lie mae mwy nag un iaith swyddogol/gyfreithiol. 

• Archwilir dogfennau polisi, anghenion cyfreithiol a strategol a chynlluniau iaith eu 
gwerthuso a'u perthnasu i'r sefydliad addysg dwyieithog. 

• Defnyddir polisrau sy'n ymwneud a'r sefydliad addysg dwyieithog i adnabod 
anghenion datblygiad staff a rheolaeth adnoddau dynol gan sicrhau bod 
dwyieithrwydd yn cael ei ddatblygu, ei hyrwyddo a'i ehangu yn strategol ac yn 
effeithiol. 

• Dadansoddir swyddogaethau rheolaeth drwy astudio tystiolaeth a damcaniaethau 
rheoli mewn amrywiol gynnwys. Gwerthusir anghenion cyfoes rheolwyr mewn 
addysg a hyfforddiant dwyieithog gan syntheseiddio'r syniadau. Datblygir 
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prosesau a sgiliau penderfyniadau gan gynnwys gwerthuso problemau a meddwl 
yn greadigol. 

• Dadansoddir y materion allweddol perthnasol i reoli pobl, fel effaith 
arweinyddiaeth a steil gwneud penderfyniadau. Datblygu hyfedredd addas i steil 
rheoli. Dadansoddir y berthynas rhwng rheolaeth a grym, awdurdod a rheoli , y 
sgiliau sydd eu hangen wrth reoli problemau a phwysigrwydd rhannu gwaith. 

• Datblygir sgiliau rheoli personol gan gynnwys rheolaeth ar lefel waith, cynllunio ar 
lefel bersonol, rheolaeth amser, a phwysau gan ystyried dwyieithrwydd fel norm. 

• Dadansoddir ffactorau allweddol yn ymwneud a chyfathrebu. Cymhwysir ymarfer 
da mewn llinellau cyfathrebu o fewn sefydliad a datblygu hyfedredd wrth 
ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfathrebu [e.e. adroddiadau, cyfarfodydd] 
gan sicrhau cydraddoldeb ieithyddol. 

ASESU 

Gwaith cwrs 100% 

1. Traethawd 4,000 o eiriau. 60% 
e.e. Dadansoddwch yn feirniadol y cysyniad o 'sefydliad addysg dwyieithog' ac 
ystyriwch sut y gall polis·,au gael eu cynllunio a'u gweithredu i sicrhau prif ffrydio'r 
Gymraeg er mwyn cyrraedd targedau Cynllun laith. 

(b) Prosiect ymarferol a chyflwyniad beirniadol hyd at 2,000 o eiriau 
40% 
Bydd y prosiect yn ymwneud a chyd-destun rheoli unigol y myfyriwr. 
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ATODIAD 24 

Ymatebion Holiadur - 4.6 - 4.11 

4 .6 Sut mae eich ymarfer yn y dosbarth wedi newid? 

Addysgwr A: 
Ary cychwyn yn sefydlu pwy sydd yn ddwyieithog 
Yn ymdrechu i siarad yn ddwyieithog o leiaf 
Yn ceisio hyrwyddo Cymreictod yn ogystal a'r Gymraeg, e.e. ar y cwrs PSc, Pesiel (model 
strategaeth) yn gyfle i siarad am fanteision dwyieithrwydd i fusnes - trafodaeth gan 
'Menter a Busnes'; ND trafodaeth ar y Cynulliad 

Addysgwr B; 
Rwy'n meddwl yn fwy am fyfyrwyr dwyieithog a'u anghenion. Rwy'n medru gwneud 
taflenni, tryloywon ac yn y blaen yn ddwyieithog. 

Addysgwr C: 
Mae fy hyder wedi gwella, felly mae'r addysgu dwyieithog yn rhwyddach. Mae'r ymarfer 
wedi cyfrannu at hyn. mae'r myfyrwyr yn gweld adnoddau dwyieithog fel 'norm' ac yn eu 
derbyn. 

Addysgwr CH: 
Defnydd cyfartal o'r Saesneg a'r Gymraeg 

Addysgwr D: 
Rwyf yn fwy bodlon i ddefnyddio taflenni gwaith yn y ddwy iaith ac yn aneli at weld hyn yn 
cael ei wneud . 
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4.7 Beth oeddech chi wedi gobeithio ei gyflawni o fynychu'r cyrsiau datblygiad proffesiynol 
ar addysg ddwyieithog? 

Addysgwr A 
Gwella'n ymarferion / sgiliau i helpu'r myfyrwyr 

Addysgwr B 
Amser i roi cwrs dwyieithog ag ei gilydd. Syniadau sut i wneud. Oedd y modelau 
dwyieithog yn ddefnyddiol hefyd. 

Addysgwr C 
Syniadau newydd o addysgu. Gwneud fy addysgu dwyieithog yn fwy ffurfiol. Cael y cyfle i 
drafod yn Gymraeg. 

Addysgwr CH 
Dysgu arfer dda 

Addysgwr D 
Hunanhyder. Siawns i gwrdd a darlithwyr eraill yn y coleg. 

4.8 Pa fath o gyrsiau pellach fyddai yn ddefnyddiol? 

Addysgwr A 
Diweddariadau 

Addysgwr B 
Sgiliau Mentora 
Amser i greu mwy o adnoddau dwyieithog gyda help y darparydd presennol. 

Addysgwr C 
Rwy'n dal i feddwl gallaf wella fy Nghymraeg ysgrifenedig . Efallai byddai cwrs ar greu 
adnoddau dwyieithog yri ddefnyddiol. 

Addysgwr CH 
Sgiliau iaith Cymraeg 
Asesiadau ysgrifenedig 

Addysgwr D 
Mwy o'r fath - mentora, neu sut i gael hyd i ragor o adnoddau. 
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4.9 Sut gellid gwneud y cynnwys yn fwy gwerthfawr i chi? 

Addysgwr C 
Roeddwn yn hapus gyda'r cynnwys. 

Addysgwr D 
Roedd y cynnwys yn iawn i fi ond yn ymwybodol fod y safon y myfyrwyr rwyf i'n dysgu yn 
llawer is na rhai eraill 

4.10 Sut ymateb gafwyd gan y myfyrwyr? 

Addysgwr A 
Rhesymol ar y cyfan. Un wedi cwyno'n ffurfiol fy mod yn 'rhy Gymraeg'! Ei rieni'n siarad 
Cymraeg, yn ddiddorol. Cefnogaeth gan fy rheolydd i barhau . Gan fy mod wedi newid 
swydd yn ddiweddar, cyfle cyfyngedig i wneud yr hyn roeddwn i wedi gobeithio hyd nawr. 
Yn bwriadu gwneud mwy yn y dyfodol. 

Addysgwr B 
Ymateb ffafriol ar y cyfan .. Oedd ambell un yn gweld y ddwy iaith yn gymysglyd ond mae 
nhw wedi cyfarwyddo. 

Addysgwr C 
Positif. Mae o leiaf ddwy fyfyrwraig wedi gwneud ychydig o'i gwaith yn y Gymraeg (yn 
ysgrifenedig) . mae'r myfyrwyr sy'n dysgu Cymraeg yn ceisio siarad Cymraeg gyda fi yn 
unigol. 

Addysgwr CH 
Roedd dysgwyr gyda anghenion dysgu yn ei gweld yn anodd i ddilyn weithiau. 
Eraill - adborth da 

Addysgwr D 
lawn, mae'r rhai di-Gymraeg yn derbyn taflenni gwaith yn ddwyieithog. 

414 



4.11 Unrhyw sylw arall 

Addysgwr A 
Rydw i wedi dewis gweithio yng Ngholeg AB er mwyn gallu defnyddio'r Cymraeg yn 
ddyddiol. Er bod problemau, mae'r sefyllfa yn well nag yn A - y coleg a'r ysgolion. Felly'n 
barod i deithio 70 milltir y dydd, a gwario ar y petrol! 

Addysgwr B 
Dylai darlithwyr dwyieithog gael mwy o amser i paratoi a mentora. Mae'n anffodus nad 
yw'r byrddau arholi yn cefnogi dwyieithrwydd. mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau yn cael eu 
cynnig yn Saesneg yn unig. 

Addysgwr C 
Rwy'n gallu gweld agweddau myfyrwyr a staff arall yn dad fwy positif at yr iaith Gymraeg. 
Ni welant dwyieithrwydd yn fygythiol nawr. 

Addysgwr CH 
Os yw cyflwyniad dwyieithog yn digwydd o ddechrau cwrs yna mae myfyrwyr yn ei 
dderbyn fel norm. 

Addysgwr D 
Edrych ymlaen nawr at y cwrs nesaf! 
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