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“Harold Wilson once said a week is a long time in politics. Ten years is an eternity in 
educational technology.” 

Tony Bates (2005) 
 
 
 
 
 

“Yes, it’s my mouth which gives me ideas. — 
How? 

It’s when I talk my mouth helps me to think. – 
But don’t animals have thoughts? 

No, only parrots a little bit, because they talk a little. “ 
(Piaget, 1951) 
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Rwyf drwy hyn yn datgan mai canlyniad fy ymchwil fy hun yw’r thesis hwn, 

ac eithrio lle nodir yn wahanol. Caiff ffynonellau eraill eu cydnabod gan 
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Talfyriadau 
 

CiO Cymraeg i Oedolion 

WyW Wyneb yn Wyneb 

YGDCG Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlathol 

TGCH Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

UE Undeb Ewropeaidd 

AdAS Adran addysg a Sgiliau 

ELWA Education and Lifelong Learning Wales 

MOOC Massive Open Online Course 

DOB Dysgu o Bell 

L2 Ail-Iaith (Second Language) 

AaGD Asesu ar Gyfer Dysgu 

FfAC Fframwaith Ansawdd Cenedlaethol 

FfCY Fframwaith Cymuned Ymholi 

DIGCC Dysgu Iaith gyda Chymorth Cyfrifiadur 

YASD Ymchwil Ar Sail Dylunio 

CEFR Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop 

 

 

Disgrifiadau o Lefelau y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop 
(CEFR)  
 

 
Lefel CEFR A1 A2 B1 B2 C1 

Lefel CiO Mynediad Sylfaen Canolradd Uwch Hyfedredd 
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Rhestr o eirfa Newydd sy’n codi’n y traethawd 
 

Term Ystyr 

Andragogeg Addysgeg ar gyfer oedoilion 

Cymhelliant Intergredig Intergrated Motivation 

Cymhelliant Pragmataidd /Offerynnol Instrumental Motivation 

Y Naw Dimensiwn Naw Dimensiwn i’w hystyried ar gyfer 

addysg digidol 

Siarawr Awtomatig Siaradwr sy’n dysgu mewn gofod digidol 

ac yn defnyddio iaith mewn dull robotig 

Y Gylched Ryngweithio Ddigidol Cyfres o ystyriaethau i ddatblygo gofod 

cyfathrebol ar-lein 

Fframwaith Cymuned Ymholi The Community of Inquiry Framework 
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Diolchiadau 
 

Mae gweithio llawn amser a gweithio tuag at ddoethuriaeth yn her aruthrol, yn daith 

hir, rwystredig ar brydiau. Ond hefyd yn brofiad sydd wedi fy siapio fel ymchwilydd, yn 

broffesiynol ac yn sicr wedi datblygu fy ngwytnwch a dyfalbarhad. 

 

Mae’n rhaid i mi fynegi fy niolch hollol ddiffuant i’r rheini a’m harweiniodd ac a’m 

cefnogodd ar hyd y daith. 

 

Sut mae dechrau diolch i’r Athro Enlli Thomas am fy nghynnal yn ystod yr ‘highs’ a’r 

‘lows’? Diolch am dy gyngor, arbenigedd ac amynedd Enlli. Byddaf yn fythol 

ddiolchgar ac mae hi wedi bod yn anrhydedd dy gael fel goruchwyliwr. 

 

Ni fyddai’r ddoethuriaeth hon wedi dechrau dwyn ffrwyth heblaw am anogaeth a 

chefnogaeth Doctor Ifor Gruffydd. Diolch Ifor am fy nghefnogi, fy annog a chredu 

ynddo i ar hyd y daith. 

 

Diolch hefyd i Doctor Sarah Cooper. Mi wnes di fy ysbrydoli i barhau a mynnu 

penodau pan oedd fy ngeiriau’n brin a’m hyder yn isel. Diolch enfawr i ti am dy 

arweiniad a dy wybodaeth. 

 

Diolch i fy nghydweithwyr yn Dysgu Cymraeg GO. Diolch am wrando arna i’n cwyno 

a’m darparu gyda digon o hwyl a chwerthin, coffi a croissants! ‘Dach chi’n bobl 

fendigedig! 

 

Ni fyddai’r astudiaeth hon wedi bod yn bosib heblaw am y bobl anhygoel rheini sy’n 

dysgu Cymraeg. Diolch arbennig i chi am fentro dysgu drwy ddull ‘arbrofol’ ar y pryd. 

Rydych chi gyd yn ysbrydoliaeth! 

 

Diolch i mam, dad, Lois, Angharad a nain am fod mor falch ohonof i am fentro, heb 

sôn am pan y byddaf yn llwyddo. 
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A diolch arbennig iawn i ti Ler. Diolch am fod yna i brawf ddrallen, i gario’r gwin ac i 

sicrhau ‘mod i’n gorffen y job!  Ti werth y byd ac yn haeddu medal am fod yna i mi 

drwy bob pennod o’r ymcwhil (sic)! 
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Rhagair 
 

Daeth yr astudiaeth hon i fodolaeth cyn argyfwng Covid-19. Ar y pryd roedd maes 

Cymraeg i Oedolion (CiO) yn wynebu newidiadau strategol ac nid oedd y cyfrwng 

digidol a darparu gwersi ar-lein pur yn rhywbeth oedd wedi gweld buddsoddiad 

sylweddol cyn hynny. Roedd hefyd dal yn cael ei ystyried yn gyfrwng ‘newydd’ a 

dieithr fel cyfrwng addysgu yn y maes. Nid oedd unrhyw ddarparwr arall drwy Gymru 

yn cynnig cyrsiau CiO ar-lein pur heblaw am Brifysgol Bangor tan i argyfwng Covid-19 

gyrraedd. 

 

Yn ystod y broses o ysgrifennu’r canlyniadau daeth argyfwng Covid-19. Mae’n rhaid 

cydnabod bod rhannau o’r astudiaeth hon wedi bod yn amhrisiadwy i’r ddarpariaeth, 

yn enwedig Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin a’r maes yn genedlaethol wrth symud i 

addysgu brys ar-lein. Roedd model wedi ei ddatblygu ar gyfer darparu gwersi CiO ar-

lein; ac roedd ymchwil ac ymwybyddiaeth tu ôl i’r dulliau a’r damcaniaethau a 

ddefnyddiwyd er mwyn darparu gwersi CiO ar-lein i bob dysgwr oedd am barhau i 

ddysgu. 

 

Er bod y maes ar y pryd yn ddiolchgar o fedru derbyn arweiniad ar sail yr hyn a 

ddatblygwyd fel rhan o’r astudiaeth hon, un o brif oblygiadau hynny i’r astudiaeth ydy 

bod casgliadau ac argymhellion wedi cael eu gweithredu yn barod fel rhan o’r ymateb 

brys. Gwelwyd felly hefyd bod y twf a’r cofleidio a welwyd tuag at y dull digidol yn 

rhywbeth a fyddai wedi bod yn amhosib ei ragweld ac yn sicr ei weithredu ar lawr 

gwlad mewn cyfnod cyn covid-19. 

 

Cyflwyniad i’r Ymchwil 
 

Bwriad yr ymchwil hwn oedd edrych ar ail-greu rhyngweithio dosbarth cyfathrebol 

Cymraeg i Oedolion (CiO) yn rhithiol ac edrych a oedd modd gwneud hynny o gwbl. Pan 

gyfeirir at ryngweithio dosbarth, golygir yr holl ryngweithio sy’n digwydd mewn 
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dosbarth arferol Wyneb yn Wyneb (WyW). Rhyngweithio gyda’r tiwtor, dysgwr gyda 

dysgwr, rhyngweithio gydag adnoddau a’r holl ryngweithio arferol mewn dosbarth 

traddodiadol. Bydd y rhain yn cael eu trafod lawer yn fanylach ym Mhenodau 2 a 3. Yn 

dilyn astudio’r rhyngweithio hwn, ceisiwyd cymryd prif egwyddorion rhyngweithio 

dosbarth traddodiadol WyW a’u priodoli i greu awyrgylch dosbarth traddodiadol a 

hynny yn llwyr ar-lein neu’n rhithiol fel rhan o’r pecyn digidol. Er mwyn gwireddu hyn 

datblygwyd ap unigryw i geisio ail-greu rhyngweithio’r dosbarth CiO yn ddigidol. 

 

Ni ellir gwadu dylanwad hollbresennol technoleg a’r chwyldro digidol ar fywydau pob 

unigolyn y dyddiau hyn. Ond ydy’n bosib dysgu iaith, a hynny’n llwyr ar-lein, heb unrhyw 

gyswllt dosbarth WyW? Drwy archwilio dulliau addysgu iaith presennol, dulliau’r 

gorffennol, edrych ar egwyddorion dysgu ail-iaith, ac yn fwy na dim, y rhyngweithio 

mewn dosbarth traddodiadol, cymerwyd y prif egwyddorion o’r holl elfennau hynny 

gan geisio meithrin yr elfennau mwyaf effeithiol a’u pecynnu i greu dosbarth rhithiol 

ar-lein. 

 

Ymchwil ym maes CiO yw hwn, ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg ar lefel gychwynnol, 

Mynediad (A1 yn y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd) oedd y sampl a ddefnyddiwyd. 

Teimlir bod yr ymchwil yn amserol o ystyried rôl bwysig dysgwyr Cymraeg mewn creu 

siaradwyr Cymraeg newydd sy’n greiddiol i weledigaeth Llywodraeth Cymru o gael 

miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Hefyd, yn dilyn ailstrwythuro’r maes CiO yn ddiweddar, 

mae yma gyfle i ddylanwadu ar feysydd polisi datblygiadau digidol y dyfodol, a hynny 

ar sail ymchwil perthnasol yn y maes. 
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Eto, mae’r ymchwil yn amserol gan ein bod erbyn hyn wir yn byw mewn oes ddigidol, 

ond hefyd mewn oes lle gwelwyd cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng nghyfrifiad 

2011 (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2013). Amlinellwyd yn glir gan y Gweinidog dros y 

Gymraeg (ar y pryd) Alun Davies, yn ei ragair i strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o 

Siaradwyr, bod technoleg a datblygiadau digidol yn greiddiol i’r weledigaeth honno o 

greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. 

 

“... technolegau digidol yn ganolog i’n gweledigaeth o fewn y byd addysg, wrth 

helpu gweithleoedd i ddod yn ddwyieithog ac wrth gefnogi defnydd o’r iaith yn 

gymdeithasol.” 

Llywodraeth Cymru (2017, t. 2) 

 

Mae’n allweddol felly bod maes CiO yn cofleidio hynny wrth gynllunio a darparu. 

 

Bydd Pennod 1 yn archwilio strategaethau'r Llywodraeth yn eu hymgais i gynyddu’r 

nifer o siaradwyr Cymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, gan briodoli hynny i faes CiO 

lle bo’ hynny’n briodol. Mae hyn yn allweddol wrth osod y cyd-destun gan mai cyllid 

Llywodraeth Cymru sy’n cyllido maes rhaglen CiO. 

 

Bydd Pennod 2 yn edrych ar ddamcaniaethau addysgu a dulliau dysgu iaith, bydd 

Pennod 3 yn edrych ar y chwyldro digidol a sut mae addysgeg ddigidol yn cefnogi dysgu 

ac addysgu iaith. Edrychir ar y fethodoleg ar gyfer yr astudiaeth hon ym Mhennod 4 

fydd yn arwain ymlaen i Bennod 5 fydd yn trafod sut y datblygwyd y strwythurau digidol. 
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Cyflwynir y sampl ym Mhennod 7 a bydd Pennod 8 a 9 yn trafod y canlyniadau y 

drafodaeth a’r casgliadau.  
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Pennod 1: Gosod y cyd-destun 
 

Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr (Llywodraeth Cymru, 2017), yw strategaeth 

genedlaethol Llywodraeth Cymru yn eu hymgais i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050. Yn syml iawn, mae’r strategaeth yn bwriadu gwneud yr union hyn y mae’r 

teitl yn ei ddatgan: 

 

“Ein huchelgais ni fel Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau 

siarad a defnyddio’r Gymraeg yn 2050.” 

Llywodraeth Cymru (2017, t. 2) 

 

Golyga hyn felly bron iawn ddyblu nifer y siaradwyr Cymraeg. Yn ôl ystadegau'r Swyddfa 

Ystadegau Gwladol (2013), dangosodd cyfrifiad 2011 bod 562,000 o siaradwyr 

Cymraeg, cwymp o 1.5% ers 2001 (582,000) (gweler Tabl 1). Mae i Filiwn o Siaradwyr: 

Cymraeg 2050 (2016) rôl bwysig iawn felly wrth ‘wyrdroi’r gostyngiad a welwyd yn nifer 

y siaradwyr dros yr ugeinfed ganrif’ (Llywodraeth Cymru, 2017, tud 20)  ac mae i faes 

CiO rôl allweddol wrth wireddu hyn. Nid oes modd gwadu nad yw hon yn strategaeth 

uchelgeisiol tu hwnt o edrych ar y gostyngiad diweddar yn nifer y siaradwyr Cymraeg. 

Er gwaethaf ymdrechion y Llywodraeth i atal y gostyngiad dros y ddau ddegawd 

diwethaf, er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr mae angen creu tua 438,000 o 

siaradwyr newydd erbyn 2050. 

 

Fodd bynnag, y diweddaraf yw hon o nifer iawn o strategaethau oedd yn eu hanfod â’r 

un bwriad sef cynyddu niferoedd y siaradwyr Cymraeg. Mae’n bosib mynd yn ôl i o leiaf 

yr 1980’au, ble mae siarad am gynyddu’r siaradwyr Cymraeg a hynny drwy ymdrechion 



 21 

strategaethol. Drwy edrych ar y dogfennau hyn, gellir ceisio  deall sut mae Llywodraeth 

Cymru wedi cyrraedd y strategaeth ddiweddaraf Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, a 

hynny’n dilyn gweld cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn 2011 er gwaethaf ewyllys 

a pheth ymdrech ar ran y Llywodraeth dros y blynyddoedd diwethaf. Canolbwyntir yma 

ar strategaethau sydd wedi eu gweithredu ers Deddf Iaith 1993. 
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Tabl 1: Sgiliau Iaith Gymraeg, preswylwyr 3 oed a throsodd: Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol (2013) 

 

Sgiliau iaith Gymraeg 2001 2011 Newid 

  

Nifer mewn 

miloedd % 

Nifer mewn 

miloedd % 

Nifer mewn 

miloedd % 

Gallu siarad Cymraeg 576  20.5 562  19.0 -14 -1.5 

Gallu siarad a darllen ond ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg 38  1.4 46  1.5 8 0.1 

Cyfuniad arall o sgiliau Cymraeg  84  3.0 73  2.5 -11 -0.5 

Gallu siarad ond ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu Cymraeg 79  2.8 80  2.7 1 -0.1 

Gallu deall Cymraeg llafar yn unig 138  4.9 158  5.3 19 0.4 

Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg 458  16.3 431  14.6 -27 -1.7 

Dim sgiliau Cymraeg 2,008  71.6 2,168  73.3 160 1.7 
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Penderfynwyd defnyddio arddull dewis a dethol ar gyfer dewis y strategaethau i fod yn 

rhan o’r ymchwil. Gwnaed hyn yn lled-seiliedig ar yr arddull adolygiad systemataidd. 

Mae Davies (2000) yn datgan bod adolygiad systemataidd yn caniatáu i’r ymchwilydd 

edrych tu hwnt i bolisi neu astudiaeth unigol sy’n arwain at fedru creu darlun mwy 

cyflawn o’r sefyllfa, a chyfle i gronni’r wybodaeth yn llawn, gan fedru adnabod yr hyn 

sy’n gyson a’r hyn sy’n wahanol ar draws y llenyddiaeth. Felly, fel rhan o’r astudiaeth 

hon, cyrchwyd nifer helaeth o ddogfennaeth Lywodraethol a’u hadolygu o ran 

perthnasedd i’r themâu canlynol: addysg, CiO, adnoddau, Technoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu (TGCh), technoleg ddigidol, Cymraeg, ail-iaith. 

 

O ganlyniad i’r adolygiad systematig, adnabuwyd y canlynol fel y dogfennau mwyaf 

perthnasol i’w harchwilio o fewn y cyd-destun hwn: 

• Deddf yr Iaith Gymraeg (Y Goron, 1993) 

• Iaith Pawb (Llywodraeth Cymru, 2003) 

• Iaith fyw, Iaith Byw (Llywodraeth Cymru, 2011) 

• Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr (Llywodraeth Cymru , 2017) 

 

Is ddogfennau perthnasol sydd wedi codi o’r uchod: 

• Gwerthusiad o’r Rhaglen CiO, Ymchwil Gymdeithasol (Llywodraeth 

Cymru, 2011b) 

• Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes CiO: 

astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd 

ymlaen (Llywodraeth Cymru 2012) 

• Codi golygon: Adolygiad o Faes CiO (Llywodraeth Cymru, 2013) 
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At ei gilydd, rhy’r dogfennau hyn gyd-destun strategol a deddfwriaethol o ran 

datblygiad maes CiO dros y 30 mlynedd diwethaf. Teimlir hefyd ei bod yn bwysig 

crybwyll yr is-ddogfennau gan mai’r rhain a arweiniodd at sefydlu'r Canolfannau CiO ac 

yn fwy diweddar y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

 

Isod amlygir y berthynas rhwng y ddogfennaeth hyn a datblygiad maes CiO yng 

Nghymru. 

 

Polisïau a dogfennaeth berthnasol 
 

Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 
 

Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg (1993) yn drobwynt mewn cynllunio ieithyddol yng 

Nghymru. Dyma ddeddf oedd â’r bwriad i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg o fewn 

cyrff cyhoeddus yn cael eu trin yn gydradd. Fel y nodwyd yn rhagair Iaith Pawb 

(Llywodraeth Cymru, 2003) roedd yn gam allweddol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig 

i godi statws y Gymraeg a sefydlogi’r dirywiad a welwyd rhwng 1971 a 1991.  

 

Ond teg yw gofyn ai deddf ymatebol o du Llywodraeth San Steffan oedd hon? Ai deddf 

i ddiwallu gofynion a phwysau a welwyd o Ewrop oedd hi, heb wir unrhyw gynllunio 

ieithyddol sicr i’w chefnogi? 

 

Y gwir amdani, roedd Brwsel lawer mwy cefnogol i ieithoedd lleiafrifol na llywodraethau 

gwledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) eu hunain. Mae ewyllys a realiti yn ddau beth 

gwahanol.   



 

 25 

 

Ategir hyn gan Van Els (2001) sy’n pwysleisio pwysigrwydd amlieithrwydd o fewn yr 

Undeb Ewropeaidd (UE) a pha mor ganolog ydy’r amrywiaeth hyn. Pwysleisia hefyd bod 

ieithoedd lleiafrifol ar eu hennill o fewn yr UE. Mae Coulmas (1991) yn ategu hyn drwy 

nodi bod Brwsel bob amser wedi bod yn fwy parod i wrando’n fwy cydymdeimladol ar 

ddymuniadau'r ieithoedd lleiafrifol, o’u cymharu â llywodraethau’r gwledydd ble y 

siaredir yr ieithoedd hynny. 

 

Ymrafael â’r Gymraeg yn y sector cyhoeddus a gweinyddiaeth gyhoeddus yn unig oedd 

deddf 1993. Prif amcanion y ddeddf oedd: 

• Sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg 

• Mynnu gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau cyhoeddus 

• Cyhoeddi Cynllun Iaith fyddai’n rhoi mwy o wybodaeth am y 

ddarpariaeth Gymraeg fyddai’n cael ei chynnig 

• Sicrhau bod modd defnyddio’r Gymraeg yn y llysoedd barn 

 

Yng Nghymru ni welwyd unrhyw newid pellgyrhaeddol o’r ddeddfwriaeth hyn. 

Disgrifiodd Lewis (2008) y sefyllfa fel un di-gyfeiriad, oedd yn ymateb i ddisgwyliadau 

rhan o’r boblogaeth yn hytrach na chynnig arweiniad strategol o ran cynllunio 

ieithyddol. Nodai ef fod hunanhyder siaradwyr iaith wrth i’r iaith honno gael ei siarad  

yn cael effaith lawer mwy pellgyrhaeddol ar ddefnydd yr iaith honno. 

“os yw’r wladwriaeth yn derbyn bod gen i’r hawl i’r Gymraeg…ni all hyn ond llwyddo i 

wella delwedd iaith a rhoi hwb seicolegol i’w siaradwyr i deimlo ei bod hi’n rhan ystyrlon 

o’u bywydau beunyddiol.” (Lewis, 2008, tud 106) . 
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Nid oes syndod felly, mai dirywiad a welwyd yn nifer y siaradwyr Cymraeg dros y cyfnod 

nesaf. Mae Gruffydd (2018, tud 17) yn cefnogi safbwynt Williams a Morris (2000) a 

Lewis (2008) gyda’u llymdra beirniadol wrth drafod Bwrdd yr Iaith Gymraeg fel “corff o 

weision sifil heb arbenigedd i redeg sefydliad o’r fath, ac mai prin iawn yw’r arbenigedd 

ymysg aelodau’r Bwrdd.” Yn yr un modd ag y mae Van Els (2001) yn feirniadol iawn o 

Ddeddf 1993, felly hefyd y gwelodd Parry (2012) bethau. Wrth edrych ar wir effaith y 

ddeddf daw’n amlwg mai deddf  ‘ddiddannedd’ ydoedd. 

 

Er hyn, mae perthnasedd y ddeddf hon yn dod ag elfen newydd i ddysgwyr Cymraeg 

pan mae’n dod i gymhelliant, ystyriaeth a gaiff ei thrafod yn yr astudiaeth hon. Mae 

gofynion dwyieithog mewn cyd-destun gwaith a bydoedd proffesiynol yn arwain at 

gymhelliant pragmataidd gan unigolion sydd am ddysgu Cymraeg oherwydd rhesymau 

proffesiynol (Knowles, 1980), (Chametsky, 2014) a thrafodir hyn yn fanylach ym 

Mhennod 2. 

 

Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog 
(Llywodraeth Cymru, 2003) 
 

Creu Cymru cwbl ddwyieithog yw prif amcan Iaith Pawb. Mae Llywodraeth Cymru 

(2003, tud 1) yn gwbl glir wrth nodi eu  gweledigaeth fel un fentrus sydd am i’r  Gymraeg 

fod yn rhan “annatod o’n hunaniaeth genedlaethol...” (tud 3) 

Gweledigaeth sydd am roi cynnig i bobl Cymru allu byw eu bywydau yn llwyr drwy 

gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu’r ddwy iaith. 
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Pwysleisir yn rhagymadrodd y ddogfen nad yw Llywodraeth y Cynulliad yn gorfod 

‘dechrau o’r dechrau’ gan fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi pasio 

deddfwriaethau a chyflwyno polisïau sydd “wedi cyfrannu’n bendant at sefydlogi’r 

dirywiad”  (Llywodraeth Cymru, 2003, tud 1) a welwyd rhwng  1971 ac 1991 yn ôl 

rhagair y gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg ar y pryd. Er hyn, fel y 

dywedir yn Williams (2004) dyma’r tro cyntaf y gwelwyd awydd neu ‘sentiment’ o’r fath 

fel rhan greiddiol o bolisi’r llywodraeth. Cyfeiria Iaith Pawb (2003) at ddogfen a 

gyhoeddwyd flwyddyn ynghynt gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sef Dyfodol 

Dwyieithog (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2002) sy’n datgan bwriadau cychwynnol y 

llywodraeth mewn meysydd polisi allweddol er mwyn cyflawni amcanion Iaith Pawb 

(2003). Mae Iaith Pawb (2003, tud 11) felly’n amlinellu targedau allweddol i’w cyflawni 

erbyn 2011 fel rhan o’r cynllun gweithredu: 

• Bod y ganran o bobl Cymru sy’n gallu siarad Cymraeg wedi cynyddu 5 

pwynt canran o’r ffigwr a ddaw i’r amlwg o gyfrifiad 2001 

• Bod y lleihad yn nifer y cymunedau lle mae’r Gymraeg yn cael ei siarad 

gan dros 70% o’r boblogaeth yn cael ei atal; 

• Bod cynnydd yng nghanran y plant sy’n derbyn addysg cyn-ysgol drwy 

gyfrwng y Gymraeg; 

• Bod cynnydd yng nghanran y teuluoedd lle mae’r Gymraeg yn brif iaith 

sgwrsio/cyfathrebu rhwng oedolion a phlant yr aelwyd; 

• Ei bod yn bosib i gyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ddarparu mwy o 

wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Mae Williams (2004) yn feirniadol iawn o strategaeth y llywodraeth, gan nodi er bod 

clod i’r rhethreg gyfannol a welir, nid yw’r weledigaeth i roi’r strategaethau hyn ar waith 

yn realistig. Ni ellir cyflawni’r targedau uchod drwy ewyllys yn unig yn ôl Williams, mae’n 

rhaid buddsoddi i hynny lwyddo, ac nid oes lle i wamalu a cheisio cyrraedd hyn drwy 

ddulliau ar hap. 

 

“Creating a bilingual society from the ad-hoc tapestry we have inherited 

is going to require substantial additional revenue.”  

 Williams (2004, t. 6) 

 

Un o ddeilliannau Iaith Pawb (Llywodraeth Cymru, 2003) oedd ymchwilio i'r cyfleoedd 

ar gyfer sefydlu canolfannau CiO pwrpasol a rhoi cyfleoedd i oedolion sy’n siarad 

Cymraeg gael mynediad i gyrsiau dysgu Cymraeg yn effeithiol a chyson. Eto, er bod 

Williams yn gweld cyfle yma i ddatblygu’r maes (yn ddibynnol ar ganfyddiadau 

adroddiadau pellach) mae’n cwestiynu'r diffyg realiti gweithredol yng ngweledigaeth y 

llywodraeth.  Mae’n rhaid derbyn y sylw hwn o ystyried y tebygrwydd yn holl 

ragymadroddion dogfennau strategaethol Llywodraeth Cymru ar yr iaith Gymraeg 

rhwng 2003 a 2016. Mae hyn yn berthnasol iawn i faes CiO, fel y trafodir yn benodol 

gan Williams (2004, tud 16). 

 

“Some focus on Welsh for adults in the document has been accompanied 

by a recent ELWa-inspired review of the system and this could, 

depending on its future recommendations, provide a consistent basis for 

additional growth. However, the use of Welsh within the further and 
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higher education sectors remains inadequate, particularly in the light of 

a needs-based assessment of the likely skills required in an increasingly 

bilingual professional workforce.” 

Williams (2004, t. 16) 

 

Yn dilyn ymdrech y llywodraeth i gyflwyno polisïau blaenorol yn cynnig arweiniad ar yr 

iaith Gymraeg, a CiO yn benodol (Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 1999), cafwyd dogfen 

gynhwysfawr yn 2003 oedd yn ymrwymo’r Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) i greu Cymru 

ddwyieithog, cynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg,  a oedd am y tro cyntaf yn cynnig 

arweiniad ar ddatblygu maes CiO yn ‘gydlynol a strategol’ (Llywodraeth Cymru, 2003) 

ffactor pwysig iawn yn y darlun ehangach o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a ‘chreu 

Cymru ddwyieithog’. 

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007) yn cyfnerthu’r camau a gymerwyd i 

weithredu newidiadau blaengar yn y ffordd y darperir y rhaglen CiO ac aeth ymlaen i 

ddweud bydd Llywodraeth y Cynulliad ar y cyd gydag Education and Life Long Learning 

Wales (ELWa) yn “ailfywiogi darpariaeth CiO trwy barhau i gryfhau cydlynu 

cenedlaethol trwy’r chwe chanolfan iaith un pwrpas sydd wedi’u sefydlu i gynorthwyo i 

ddatblygu rhwydweithiau dysgu sy’n gallu cyflwyno cyfleoedd o safon uchel er mwyn i 

bobl ddysgu’r Gymraeg” (Llywodraeth Cymru, 2011b, t. 19). 

 

Ariannwyd y canolfannau gan Lywodraeth Cymru, ac fel y nodwyd gan Lywodraeth 

Cymru (2003) roeddent wedi ymrwymo i gynnig arweiniad gwleidyddol a strategol clir 

ynghyd â chefnogaeth ariannol briodol i gynllunio ieithyddol er budd y Gymraeg.  
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Llywodraeth Cymru oedd yn gyfrifol, felly, am gydlynu’r maes rhwng 2006-16, gan 

fonitro datblygiad y maes ar yr egwyddorion/ meysydd canlynol: 

• Cynyddu nifer y dysgwyr ar gyrsiau dwys 

• Cynyddu nifer y dysgwyr ar gyrsiau lefel uwch 

• Datblygu e-ddysgu 

• Datblygu darpariaeth Cymraeg i’r teulu 

• Datblygu Cymraeg yn y gweithle 

• Cynyddu defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymysg dysgwyr 

• Sicrhau gweithlu tiwtoriaid o safon uchel 

 

Gwelwn yma fod y llywodraeth yn ymrwymo i gefnogi a datblygu cyfleoedd TGCh a 

chyfleoedd digidol y Gymraeg dros y blynyddoedd. Maes polisi perthnasol iawn i’r 

ymchwil hwn. Un peth sy’n amlwg o edrych ar y datblygiadau digidol ym maes CiO, er 

bod ewyllys yno o du’r llywodraeth, mae diffyg strategaeth ac ymchwil tu ôl i 

benderfyniadau a wnaed o ran datblygiadau digidol. 

 

Platfform e-Ddysgu Y Bont (MOODLE) 
 

Ceisiwyd sefydlu Y Bont fel platfform e-ddysgu ar gyfer CiO, ble roedd gan bob darparwr 

ei safle ei hun er mwyn rheoli adnoddau dysgu ar-lein. Fel rhan o’r ymchwil cefndirol i’r 

astudiaeth hon, ceisiwyd  dod o hyd i strategaeth Llywodraeth Cymru tu ôl i’r 

buddsoddiad yn y platfform digidol Y Bont, oedd yn cael ei weithredu drwy system 

MOODLE sef Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment,  hynny yw 

system sy’n gweithredu fel gofod ar gyfer rheoli dysgu rhithiol yr hyn sy’n cael ei 

adnabod yn Saesneg fel Learning Managment System (LMS).  Nid oedd unrhyw 
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dystiolaeth ar gael (gweler Atodiad 1 gohebiaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru). 

Ymddengys bod buddsoddi ym mhlatfform Y Bont yn 2011 felly unwaith eto wedi bod 

yn benderfyniad ‘ad-hoc’ heb arweiniad strategol nac unrhyw dystiolaeth nac ymchwil 

tu ôl i’r datblygiad. Mae Levin (2010) yn trafod pwysigrwydd y berthynas rhwng 

ymchwil, polisi ac ymarfer er mwyn datblygu’n cysyniad yn llwyddiannus. Â Levin (2010, 

tud 303) yn ei flaen i nodi  

“policy and practice in education is often lamented” 

Ac mae hyn yn arbennig o wir am ddatblygiad MOODLE Y Bont ym maes CiO. 

 

Ni chafodd Y Bont ei gyllido yn dilyn 2015 ac aeth perchnogaeth y platfform i’r 

canolfannau’n lleol, cyn symud dan adain Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

maes o law, fel yr eglurir yn y rhan nesaf. 

 

Barn amlwg ar y pryd oedd bod strwythur y maes braidd yn gymhleth (Llywodraeth 

Cymru, 2013) (gweler Ffigwr 1 ).  Roedd cymhlethdod yn perthyn i’r maes ar sawl lefel 

yn cynnwys y dull cyllido, strwythur y rhan-ddeiliaid a’r mathau gwahanol o ddysgwyr 

oedd yn rhan o’r ddarpariaeth. 
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Ffigwr 1: Siart llif yn dangos strwythurau a dylanwadau ym maes CiO Llywodraeth Cymru (2013) 

 

Er bod rhai gwendidau o fewn y drefn hon, roedd gwelliannau i’w gweld o fewn y maes 

serch hynny, ac yn benodol felly yn sgìl dyfodiad y canolfannau: “mae’r strwythur a’r 

ddarpariaeth yn llawer mwy effeithiol na’r drefn cyn 2006 ac mae’r Grŵp Adolygu yn 

canmol y gwelliannau” (Llywodraeth Cymru, 2013, t 48).  Er hynny, nid oedd y newid 

yn ddigonol a daeth mwy o newidiadau i faes CiO dros y blynyddoedd nesaf. 

 

Iaith Fyw, Iaith Byw (Llywodraeth Cymru, 2011) 
 

“Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw ein gweledigaeth. Bydd 

Llywodraeth Cymru yn arwain wrth geisio gwireddu’r weledigaeth 

honno. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid amrywiol iawn a fydd yn 

cyfrannu’n helaeth at sicrhau y caiff ei gwireddu.” 

Llywodraeth Cymru (2011, t. 14) 
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Unwaith eto, ceir rhagymadroddion tebyg gan Lywodraeth Cymru wrth gyflwyno eu 

gweledigaeth ‘newydd’ ar gyfer y Gymraeg yn eu strategaeth yn 2011. Eto, gwelir 

strwythur tebyg iawn i’r rhai blaenorol yma hefyd, gyda’r llywodraeth yn cyflwyno 

targedau clir i’w cynorthwyo i gyrraedd y nod. Erbyn 2011 roedd Bwrdd yr Iaith wedi ei 

ddiddymu, gyda’r llywodraeth yn cymryd y cyfrifoldeb yn llwyr dros yr iaith Gymraeg. 

Amlinellwyd bwriadau’r llywodraeth ar gyfer y pum mlynedd rhwng 2011-2016 yn y 

strategaeth fel a ganlyn: 

• cynnydd yn nifer y bobl sy’n siarad yr iaith ac sy’n ei defnyddio 

• rhagor o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg 

• cynnydd yn hyder pobl a’u rhuglder yn yr iaith 

• mwy o ymwybyddiaeth ymhlith pobl o werth y Gymraeg, fel rhan o’n 

treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgil defnyddiol mewn bywyd 

modern 

• sefydlogi sefyllfa’r Gymraeg o fewn ein cymunedau 

• lle amlwg i’r Gymraeg ar draws y cyfryngau digidol 
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Yn y chwe maes strategol ar gyfer cyflawni’r strategaeth, gwelir y cyfryngau digidol yn dod yn 

rhywbeth mwy canolog. Eto, er nad yw’r strategaeth yn priodoli hyn yn uniongyrchol i faes CiO, 

mae’r ffaith ei bod yn ystyriaeth ganolog yn bwysig wrth ystyried yr ymchwil hwn.  Pwysleisir 

pwysigrwydd cefnogi cyfryngau digidol Cymraeg ac adnoddau ar-lein o safon uchel, os am 

‘sicrhau bod yr iaith yn ffynnu.’ Pwynt sy’n cael ei ategu yn y llenyddiaeth ymchwil (Belmar a 

Glass, 2019), (Barrett, a Coppélie, 2019) a hefyd gan Crystal (2000, tud 141): 

“An endangered language will progress if its speakers can make use of electronic technology” 
 

Dengys hyn bwysigrwydd yr elfen ddigidol i barhad iaith ac yn fwy penodol, ieithoedd 

lleiafrifol. 

 

Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes CiO: astudiaeth ymchwil 
gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen (Llywodraeth Cymru 2012) 
 

Dyma adroddiad allweddol wrth edrych ar gyfeiriad datblygiad adnoddau digidol ym maes CiO. 

Roedd yr adroddiad hwn yn rhoi sylw manwl am y tro cyntaf i ddatblygiad adnoddau ym maes 

CiO, ac yn rhoi peth sylw i ddatblygiad adnoddau digidol. Mae’r adroddiad yn datgan bod nifer 

o gyfleoedd yn cael eu cynnig gan dechnoleg newydd (tud 51) ac yn  nodi'r angen i fod o bosib 

yn fwy arloesol a meddwl tu hwnt i fersiynau electronig o gwrs lyfr yn unig. 

 

Mae Llywodraeth Cymru (2012) yn cydnabod y cyfleoedd a gynigir gan dechnoleg newydd. A 

gwna’r gosodiad teg o ystyried presenoldeb digidol y cyfnod, bod hyn yn ymestyn ymhell y tu 

hwnt i ddarparu fersiwn electronig o werslyfr neu gemau profi gwybodaeth syml. Mae gan nifer 

o oedolion sy’n dysgu ystod o declynnau y gellid eu defnyddio i gefnogi eu dysgu, gan gynnwys 

ffonau, chwaraewyr MP3/4, cyfrifiaduron/gliniaduron/llechi, gallu ar gyfer apiau, chwaraewyr 

DVD cludadwy, offer sain yn y car, ayb. Bydd dysgu rhyngweithiol ar y we, e-ddosbarthiadau, 
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ystafelloedd sgwrsio, ac yn y blaen, hefyd yn cynnig manteision posibl yn y dyfodol. Fodd 

bynnag, mae’n rhaid cydnabod nad yw holl addysgu a dysgu CiO yn digwydd mewn cyd-

destunau lle gellir defnyddio cyfleusterau electronig a rhyngrwyd. 

 

Nodwyd yn eglur yn yr adroddiad hwn yr angen i ddatblygu cyfleoedd electronig i ddysgu’n 

rhyngweithiol ar y we (tud 51), pwynt sy’n greiddiol i’r ymchwil hwn, gan hefyd nodi datblygu 

ap gramadegol fel un o’r argymhellion (tud 211). Mae’r adroddiad yn datgan bod costau 

ariannol uchel yn gysylltiedig â datblygiadau o’r math hwn, bydd yr ystyriaeth hon yn rhan o’r 

drafodaeth yn y bennod fydd yn edrych ar ddatblygu’r ap. 

 

Mae ymchwil sydd wedi codi’n fwy diweddar oherwydd yr argyfwng Covid-19 hefyd wedi 

amlygu pwysigrwydd dylunio a chynllunio’r dull dysgu ac addysgu ar-lein ar gyfer cefnogi a 

datblygu sgiliau llafar a rhyngweithio ar lafar (Tunker a Karatas, 2022). 

 

Codi Golygon: Adolygiad o Faes CiO (Llywodraeth Cymru, 2013) 
 

Comisiynwyd adolygiad gan y llywodraeth yn 2013 i edrych ar faes CiO yn ei gyfanrwydd, gan 

gynnig adroddiad ac argymhellion ar y ffordd ymlaen i’r maes dros y blynyddoedd nesaf. Ym 

mis Tachwedd 2013, ymatebodd y Llywodraeth i Codi Golygon: Adolygiad o faes CiO (2013), a 

derbyniodd y llywodraeth yr argymhelliad i ddileu'r Canolfannau CiO a sefydlwyd yn 2006, a 

sefydlu un Endid Cenedlaethol a fyddai’n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i’r holl 

ddarparwyr, ynghyd â datblygu'r meysydd canlynol ar lefel genedlaethol: 

• Cwricwlwm 

• Hyfforddiant Tiwtoriaid 
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• Ymchwil 

• Marchnata 

• E-ddysgu 

 

Er i’r llywodraeth obeithio dechrau ar y drefn newydd ym Medi 2015, ni ddechreuwyd ar y 

drefn newydd tan y 1af o Awst 2016, ble y gwelwyd diwedd ar y chwe chanolfan CiO, a’r 

cyfrifoldeb o lywio'r maes yn dod yn swyddogol dan orchwyl yr 'Endid' Cenedlaethol sydd 

bellach yn cael ei adnabod fel Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (YGDCG), Prifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant. Pennwyd strwythur staffio cychwynnol ar gyfer YGDCG (YGDCG, 

2016, tud 36) sy’n cynnwys prif weithredwr a thair cyfarwyddiaeth (gweler Ffigwr 2) a 

chanddynt feysydd penodol ar gyfer datblygu a gwella’r maes dysgu Cymraeg. Daw 

datblygiadau digidol a thechnolegol o dan gyfarwyddiaeth systemau, sydd yn cynnwys 

“Cyfarwyddiaeth Systemau: arwain ar agweddau ymarferol megis cyllid, adnoddau dynol, 

systemau rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd ar lefel gorfforaethol.”  
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Ffigwr 2: Strwythur Staffio Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Ffynhonnell: YGDCG (2016, t 36) 

 

Ail argymhelliad adolygiad maes CiO Cymru (Llywodraeth Cymru, 2013) oedd rhesymoli nifer y 

darparwyr o’r 27 cyfredol i rhwng 10-14. Derbyniodd y llywodraeth yr argymhelliad hwn yn 

rhannol, gan nodi eu bod yn cytuno bod lleihau nifer y darparwyr yn debygol o arwain at wella 

safonau, gwell cynllunio, lleihau dyblygu a chystadleuaeth (Llywodraeth Cymru, 2013b).   

 

Gosodwyd deilliannau craidd i YGDCG gan y llywodraeth, yn cynnwys "gosod cyfeiriad strategol 

cenedlaethol i’r maes...codi safonau addysgu a dysgu Cymraeg... Datblygu cwricwlwm 

cenedlaethol difyr, cyfoes, priodol a safonol a chynhyrchu adnoddau sy’n addas i amrywiaeth o 

ddysgwyr ar bob lefel" (Llywodraeth Cymru, 2016 t. 5) 

 

Prif nodau strategol cychwynnol YGDCG ydy cynyddu'r nifer sy'n dysgu Cymraeg ac yn dod yn 

siaradwyr rhugl. Mae'r cynllun strategol yn amlinellu'r strategaethau fydd yn dod yn rhan o'r 

ymgais i wireddu hyn, gan gynnwys yr hyn  a amlinellir yn Amcan Strategol 1 i:   
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“D(d)atblygu rhaglen arloesol o gyrsiau atyniadol ac addas i ddysgwyr gan wneud 

defnydd llawn o’r dechnoleg ddiweddaraf" (Llywodraeth Cymru, 2016 t. 7)  

 

Amlygwyd yr angen am ymchwil trwyadl i anghenion technolegol a strategaeth e-ddysgu 

arloesol ar y maes yn dilyn cyhoeddi Codi golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion 

(Llywodraeth Cymru, 2013) er mwyn dod i ddeall anghenion technolegol dysgwyr a thiwtoriaid 

yn well. Nodwyd yn yr adolygiad bod lle pendant a chanolog i e-ddysgu o ran profiad y dysgwr 

ei hun, ond hefyd ar gyfer y maes yn gyffredinol. Mae’r adolygiad yn pwysleisio pwysigrwydd 

strategaeth sydd wedi ei hysbarduno gan ymchwil sy’n dangos dealltwriaeth o anghenion 

technolegol dysgwyr a thiwtoriaid, ac am y tro cyntaf sonnir am ymchwil sy’n pontio addysgeg 

gydag e-ddysgu ym maes CiO. 

 

Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr (2017) 
 

Daeth bodolaeth YGDCG yn amserol gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, ‘Cymraeg 2050: 

Miliwn o Siaradwyr’ (2017) sy’n gofyn am newidiadau ‘pellgyrhaeddol’ er mwyn cyflawni'r 

targedau hyn i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae tair prif thema 

strategol i’r ddogfen er mwyn cynllunio’n strategol i gyflawni’r gobaith hwn. 

1. Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg  

2. Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg  

3. Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun  

Llywodraeth Cymru (2017) 
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Mae’r tair prif thema uchod yn berthnasol i faes CiO, ac mae’r strategaeth yn nodi’n glir o dan 

y drydedd thema ‘Creu Amodau Ffafriol-seilwaith a chyd-destun’ ymrwymiad y llywodraeth i 

ddatblygu'r adnoddau a gwasanaethau digidol sydd ar gael yn y Gymraeg. Eto, mae yma sôn 

am bwysigrwydd y Gymraeg i fod yn rhan o’r ‘chwyldro digidol’ a bod rhaid sicrhau technolegau 

iaith o safon uchel. Mae’r rhethreg hon i’w gweld yn nogfennau polisi Llywodraeth Cymru ers 

rhai blynyddoedd bellach, mae rhagair Davidson (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2001) yn sôn 

am y newidiadau technolegol cymhleth sy’n wynebu’r byd addysg. Ond er y gwelir disgwrs am 

yr heriau, gellir dadlau bod penderfyniadau strategol yn cael eu gwneud heb ganiatáu amser i 

weld ffrwyth llafur newidiadau blaenorol.  

 

O edrych dros ddogfennau strategol y Llywodraeth dros y degawd diwethaf, gwelwyd newid 

yn y gweinidogion sydd â’r cyfrifoldeb o weithredu’r strategaethau hyn, ond yr un yw neges 

greiddiol y rhagymadroddion. Ers 2003 bellach, mae negeseuon strategaethau Llywodraeth 

Cymru o ran yr iaith Gymraeg yn debyg iawn. O greu Cymru ‘gwbl ddwyieithog’ yn 2003 i greu 

‘miliwn o siaradwyr’ erbyn 2050,  rhaid hefyd derbyn bod gan faes CiO rôl bwysig i’w chyflawni 

o ran cynyddu siaradwyr Cymraeg. Beth sy’n amlycach yn strategaeth 2016, yw’r pwysigrwydd 

o fuddsoddi mewn technolegau iaith, fydd mewn gwirionedd yn bwydo i strategaethau e-

ddysgu unigol maes CiO yn y pendraw. Er nad e-ddysgu yw craidd y cysyniadau, datblygiadau 

a’r buddsoddi technolegol hwn, mae buddsoddi mewn copra, geiriaduron ar-lein a thechnoleg 

iaith yn hollbwysig i ddatblygu systemau e-ddysgu effeithiol a chydnabyddir hyn yn y 

weledigaeth hon i ryw raddau. 
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Y gobaith yw y bydd yr ymchwil hwn yn gallu dangos y ffordd ymlaen o ran pontio addysgeg 

dysgu ail-iaith i oedolion gyda chysyniadau e-ddysgu.  Trafodir hyn ymhellach wrth werthuso a 

dod i gasgliad ym Mhennod 9 y traethawd hwn. 
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Pennod 2: Dulliau Dysgu ail-iaith a Rhyngweithio Dosbarth 
 

Ail-greu gofod dosbarth iaith o bell, ar-lein yw bwriad yr astudiaeth hon, gan geisio cefnogi 

datblygiad llafar dysgwyr A1. Mae’n allweddol felly deall ac adnabod y dulliau llwyddiannus a’r 

daith tuag at hynny wrth geisio datblygu’r dulliau i fod yn effeithiol mewn gofod digidol. Ni 

ddylid cymryd yn ganiataol bod darparu pecynnau e-ddysgu a’u lapio mewn technoleg ffansi 

yn creu cyfle dysgu effeithiol ac adeiladol (Delahunty, Jones a Verenikina, 2014). Mae creu 

deunydd hygyrch drwy dechnoleg yn medru arwain at broblemau pan nad yw’r addysgeg wedi 

ei chynllunio i gefnogi’r deunydd hwnnw’n briodol (Liu, et al, 2007). 

 

Bydd y bennod hon yn edrych ar ddamcaniaethau dysgu ac addysgu sydd wedi dylanwadu ar y 

maes dysgu iaith, cyn symud ymlaen i edrych ar ddulliau dysgu CiO yn fwy penodol, gan 

adnabod y prif egwyddorion er mwyn medru eu priodoli i’r dull digidol. 

 

Mae Siemens (2005) yn nodi mai ymddygiadaeth, damcaniaeth datblygiad gwybyddol a 

lluniadaeth yw’r prif ddamcaniaethau sy’n dylanwadu ar amgylcheddau dysgu heddiw.  

Mae’r damcaniaethau dysgu hyn yn cael eu gweld fel tacsomeg ar gyfer dysgu (Johnson, 2014), 

(Ertmer a Newbie, 1993), mae’r pwyntiau canlynol yn rhoi trosolwg bras o hyn: 

 

Ymddygiadaeth: Dull a ddefnyddir i addysgu ffeithiau ‘Beth?’;  

Damcaniaeth Datblygiad Gwybyddol:  Dull a ddefnyddir i addysgu’r broses a’r egwyddorion 

‘Sut?’ Mae’n ddamcaniaeth sy’n pwysleisio pwysigrwydd y broses feddwl a deall fel rhan o’r 

broses ddysgu (Aubrey a Riley, 2019) 
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Lluniadaeth: Dull a ddefnyddir i ddatblygu’r meddwl a chreu ystyr ar lefel bersonol, lleol a chyd-

destun. ‘Pam?’ Dyma’r broses sy’n golygu bod y dysgwyr yn creu gwybodaeth a dealltwriaeth 

eu hunain drwy fod yn rhan o’r broses ddysgu ac adeiladu ar wybodaeth flaenorol (Aubrey a 

Riley, 2019). 

 

Ond wrth i’r ffordd mae dysgu’n ‘digwydd’ newid, mae’n rhaid i’r dull addasu hefyd er mwyn 

cefnogi dyluniad ar gyfer y gofodau dysgu newydd. Mae Lunevich (2021, tud.2020) yn credu 

bod rhaid i ddeinameg dysgu ac addysgu ddatblygu o fod yn “critical pedagogy to critical digital 

pedagogy”, ble mae’n rhaid i’r addysgwr ddysgu am y dechnoleg  newydd a ffyrdd mwy 

creadigol i gefnogi dysgwyr mewn dyfodol digidol cyfnewidiol. Er hynny, mae Anderson (2008) 

yn cydnabod bod ymddygiadaeth, datblygiad gwybyddol a lluniadaeth yn parhau i fod yn 

greiddiol i faes dysgu ac addysgu a dyluniad addysg ddigidol yn benodol, ac er bod rhai megis 

Liu, et al (2007) yn gweld y dull lluniadol yn fwy addas ar gyfer datblygu cymuned ddysgu ar-

lein, mae un peth yn gyson drwy’r llenyddiaeth, sef y broblem sy’n codi pan nad ydy addysgwyr 

yn ymwybodol o’r gwahaniaethau wrth drin addysgeg ar gyfer dysgu ar-lein  (Delahunty, Jones 

a Verenikina, 2014). 

 

Bydd y rhan nesaf yn edrych yn fwy manwl ar ddulliau dysgu iaith a CiO yn fwy penodol. 

 

Y Dull Cyfathrebol 
 

Y cwrs WLPAN yw sylfaen cynnwys yr astudiaeth hon. Dyma’r cwrs a addysgir i ddysgwyr CiO  

Prifysgol Bangor yn ystod cyfnod cynllunio’r astudiaeth, felly dyma’r dewis amlwg o ran cwrs i 

ddatblygu’r adnoddau digidol o’i amgylch. Felly, nid oedd rhaid ystyried egwyddorion datblygu 

deunyddiau cwrs o’r newydd a amlygwyd gan Prabhu (1989), Littlejohn (1992), Thornbury a 
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Meddings (2001), Gray (2001), Mishan (2005), er bod ymwybyddiaeth o elfennau datblygu 

cyrsiau iaith yn ffactorau pwysig i’w cofio megis agweddau iaith, adnoddau, nodau, asesu 

ynghyd a gweithgareddau posib. 

 

Trafoda Newcombe (2007) egwyddorion y cwrs WLPAN (yn wreiddiol y cwrs ULPAN i ddysgu 

Hebraeg) fel cwrs dwys, gydag ychydig iawn o ffocws ar reolau gramadeg. Roedd gan diwtoriaid 

WLPAN fwy o ryddid yn y dosbarth o’i gymharu â dulliau dysgu iaith flaenorol, ac anogwyd y 

tiwtoriaid i sicrhau cyfleoedd i gyfathrebu drwy gemau, chwarae rôl neu ddeialogau. 

 

Cyrsiau llafar ydy cyrsiau CiO gan mai creu siaradwyr Cymraeg ydy’r prif nod, gyda’r pwyslais 

wedi symud o ramadeg fel yr arferai ei gael yn y dulliau mwy traddodiadol e.e. y dull gramadeg 

a chyfieithu neu'r dull union fel y nodir gan Davies (2016).  Er bod i’r dull gramadeg a chyfieithu 

ei gryfderau fel cefnogi dysgwr iaith i fedru darllen ac ysgrifennu’n yr iaith darged gan 

arddangos cywirdeb gyda gramadeg a geirfa neu gywirdeb yn  gyffredinol, fel drafodir 

ymhellach gan Natsir a Sanjaya (2014) a Larasen-Freeman ac Anserson (2011).  

 

Er mwyn medru datblygu gofod digidol addas i gefnogi dysgu CiO, mae’n allweddol bwysig deall 

prif egwyddorion y cwrs WLPAN. Mae’r cwrs WLPAN wedi ei ddylunio’n bennaf ar y dull 

cyfathrebol o ddysgu iaith. Cyn symud ymlaen i drafod y dull cyfathrebol, rhaid nodi nad oes 

cytundeb union yn y maes CiO o ran y dull dysgu. Mae safbwyntiau cadarn, e.e. Talfryn (2001) 

yn llenyddiaeth y maes yn datgan mai camgymeriad fyddai glynu wrth un dull dysgu gan fod 

amrywiol ffyrdd o ddysgu iaith. Ategir hyn gan Evas (1999) sy’n trafod manteision y dull 

dadawgrymeg o ddysgu iaith ac yn nodi y gellir fod yn ddull sy’n cynnig dewis arall i’r rheini sy’n 

profi anawsterau wrth ddysgu iaith. Mae Evas (1999, tud 337) yn hallt iawn o agweddau cul o 
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fewn y maes, ac yn nodi bod  anwybodaeth  ynglŷn â’r dulliau dysgu yn rhwystr wrth ddatblygu 

dwyieithrwydd yng Nghymru. 

 

Nod y dull cyfathrebol o addysgu iaith, ydy addysgu iaith mewn modd sy’n creu neu ddatblygu 

cymhwysedd cyfathrebol y dysgwyr iaith, sydd ar yr un pryd yn datblygu’r pedair sgil (siarad, 

darllen, gwrando ac ysgrifennu). 

 

Yn gyffredinol, mae eiriolwyr y dull cyfathrebol (Larsen-Freeman ac Anderson, 2011, tud 19-

20 a 122-125) neu (Natsir a Sanjaya, 2014) yn gweld y dull cyfathrebol fel un sydd yn mynd y 

tu hwnt i ddysgu rheolau gramadegol yr iaith darged, ac yn defnyddio’r iaith darged mewn 

ffordd ystyrlon i geisio datblygu cymhwysedd cyfathrebol.  

 

Tabl 2: Addasiad o Gymhariaeth rhwng y Dull Cyfieithu a gramadeg a'r Dull Cyfathrebol Laresen-Freeman ac Anderson 

(2011) 

Egwyddor Y Dull Gramadeg a Chyfieithu Y Dull Cyfathrebol 

Nodweddion y broses ddysgu 
ac addysgu 

Addysgu’r dysgwyr i gyfieithu 
o’r iaith frodorol i‘r iaith 
darged 
 
Y dysgwyr i ddysgu gramadeg 
yn ddiddwythol (deductively) 
 
Y dysgwyr i gofio patrymau 
tebyg yn yr iaith frodorol i’r 
patrymau yn yr iaith darged 

Cwblheir popeth gyda bwriad 
cyfathrebol 
 
Mae’r dysgwyr yn defnyddio’r 
iaith drwy dasgau a gemau 
cyfathrebol e.e. chwarae rôl 
 
Defnyddir deunyddiau 
gwreiddiol 
 
Cwblheir y gweithgareddau 
gyda’r dysgwyr mewn grwpiau 
bach 
 
Dysgir gramadeg mewn modd 
anwythol 
 

Natur y Rhyngweithio Addysgwr ganolog 
 

Addysgwr fel hwylusydd 
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Nid oes rhyngweithio rhwng 
dysgwyr 

Daw’r addysgwr yn gyd-
gyfathrebwr yn aml 
 
Mae dysgwyr yn rhyngweithio 
gyda’i gilydd 
 

Delio gyda theimlad ac 
emosiwn y dysgwr 

Nid oes egwyddorion i ddelio 
gyda hyn 

Ysgogi’r dysgwyr 
 
Rhaid i’r addysgwr sicrhau cyfle 
i’r dysgwyr fynegi eu hunain 
 
Mae diogelwch y dysgwr yn 
cael ei hyrwyddo gan 
ryngweithio cydweithredol 
 

Rôl Iaith Frodorol y Dysgwr Daw ystyr yr iaith darged i’r 
amlwg drwy gyfieithu i’r iaith 
frodorol 
 
Defnyddir yr iaith frodorol yn 
bennaf fel rhan o’r broses 
ddysgu ac addysgu 

Mae hawl i ddefnyddio’r iaith 
frodorol ond gan amlaf ar gyfer 
elfennau penodol 
 
Eglurir mwyafrif y 
gweithgareddau gan 
ddefnyddio’r iaith darged 
 

Sgiliau Iaith a bwysleisir Geirfa a gramadeg 
 
Ysgrifennu a darllen yw’r prif 
sgiliau 

Ail gyflwynir y ffwythiannau 
gyda ffurfiau mwy cymhleth yn 
cael eu dysgu 
 
Mae dysgwyr yn gweithio ar y 4 
sgil o’r dechrau 
 

Ymateb yr addysgwr i 
gamgymeriadau 

Mae ateb cywir yn hynod 
arwyddocaol 
 
Os yw dysgwr yn gwneud 
camgymeriad, bydd yr 
addysgwr yn rhoi’r ateb cywir 
iddynt 

Mae camgymeriadau yn cael 
eu derbyn yn ystod tasgau i 
ddatblygu rhuglder 
 
Mae’r addysgwr yn nodi 
camgymeriad y dysgwr ac yn 
cyflwyno tasg arall i edrych ar 
‘gywirdeb’ 
 

 

 

Mae'r dull cyfathrebol yn rhoi sylw i anghenion unigol unigryw pob dysgwr. Trwy wneud yr 

iaith yn berthnasol i'r byd yn hytrach na'r ystafell ddosbarth, gall dysgwyr ddatblygu sgiliau yn 

gynt, fel y nodir gan Thamrana (2015, tud 64) 
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“learners  can  acquire the desired  skills  rapidly  and  agreeably.” 
 

Diffinnir Cymhwysedd Cyfathrebol (Communicative Competence) fel y ffordd yr edrychir ar allu 

defnyddiwr iaith i allu defnyddio’r iaith honno mewn modd semantig ystyrlon neu 

bragmataidd, gan ddod i ddeall cyd-destun gan fynd tu hwnt i ffurfio brawddegau stoc; ond yn 

hytrach fel y noda Walsh (2016) ddefnyddio adnoddau’n strategol er mwyn medru cyfleu ystyr. 

Mae hwn yn gysyniad sy’n ganolog i’r dull cyfathrebol erbyn hyn, sef dull sy’n ategu’r uchod ac 

yn tarddu o ysgol feddwl sydd am i’r dysgwyr ddatblygu eu cyfathrebu mewn gweithgareddau 

ystyrlon yn y ‘byd go iawn’  (Brown, 2007, tud 46) 

 

Ceir llawer o drafodaethau ym myd addysgu ail-iaith am y dull cyfathrebol o ddysgu, gyda nifer 

(Swan, 1985), (Harmer, 2003), (Dörnyei , 2013) yn dadlau bod diffygion yn y dull.   Dadleua 

Swan (1985, tud 2)  fod y dull cyfathrebol yn gor-gyffredinoli y cyfrwng cyfathrebol, nes bod y 

weledigaeth bod y dull yn rhoi; 

 

“valid but limited insights until they become virtually meaningless” 

 

Dadleua ei fod yn ddull sy’n gor-ymestyn newydd-deb a phŵer y dull cyfathrebol, sydd yn rhy 

llawn o jargon, ac yn cam-gynrychioli’r syniadau mae’n eu disodli e.e. gramadeg, cywirdeb, 

ynganu. Mae Bax (2003) yn feirniadol o’r dull cyfathrebol, ond er hynny’n  cydnabod ei fod 

wedi dod yn ddull poblogaidd, oherwydd ei fod yn welliant ar wendidau dulliau megis y Dull 

Union a ddisgrifir gan Davies yn  Jones a Morris (2016, tud 5) fel dull cwmpasog  heb unrhyw 

eglurhad na threfn, neu’r dull Gramadeg a Chyfieithu (Natsir a Sanjaya, 2014). Ond yn ôl Bax 

(2003) gwendid mwyaf y dull cyfathrebol ydyw nad ydy’r addysgeg sy’n rhan o’r dull yn rhoi 
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gofod i gyd-destun, rhywbeth a welir yn y cwrs WLPAN o bosib e.e. deialogau amwys heb gyd-

destun perthnasol i’r dysgwr. Rhaid cydnabod bod ystyriaethau sy’n codi o ddadleuon Bax 

(2003) yn rhai dilys, yn enwedig o safbwynt yr astudiaeth hon. Wrth gwrs bod y dull dysgu’n 

bwysig, ond un ffactor yn y paradeim dysgu iaith ydyw hynny. Mae ffactorau eraill yn effeithio 

ar lwyddiant dysgwr i ddod yn rhugl e.e. cymhelliant, trosglwyddiad iaith ac ati, fel y trafodir yn 

ddiweddarach yn y bennod hon. 

 

Mae’n werth bod yn ymwybodol i’r dull cyfathrebol ddatblygu yn y 1980’au mewn ymgais i 

hyrwyddo'r gallu i addysgu sgiliau cyfathrebol y gellid eu defnyddio o ddydd i ddydd i ddysgwyr 

ail-iaith mewn cyd-destun penodol e.e. cwyno. Mae Dörnyei (2013) yn nodi bod rhai yn gweld 

y dull cyfathrebol o ddysgu iaith, fel gwrth-ymateb i’r dull clyw-lafar (Dermirezen, 2011) oedd 

yn boblogaidd yn ystod y 1960’au (Zillo, 1973). Mae hyn yn adlewyrchu patrwm cynharach 

wrth i’r dull clyw-lafar ddod i fodolaeth mewn ymateb i symud oddi wrth y dull “hen ffasiwn” 

sef y Dull Gramadegol, ble’r oedd y pwyslais yn gryf ar ddarllen a chywirdeb, heb roi unrhyw 

ystyriaeth o gwbl i sut roedd unigolion yn datblygu yn yr ail-iaith (Griffiths a Par, 2001).   

 

Daeth y dull clyw-lafar yn ddull oedd yn gwneud cryn ddefnydd o ddriliau iaith, ailadrodd 

patrymau  a thasgau cyfnewid, technegau oedd yn rhan o’r ysgol feddwl ymddygiadol fel y 

trafoda Griffiths a Par (2001, tud 248) hynny yw; 

 

“language was seen as a system of habits which can be taught and learnt on a 

stimulus/response/enforcement basis” 
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Ond roedd rhai yn feirniadol iawn o’r syniadaeth ymddygiadol, gyda Chomsky  (1968) yn gweld 

y wedd ymddygiadol ar ddysgu iaith yn annigonol ar brydiau. Drwy dynnu ar syniadaeth 

Cymhwysedd Cyfathrebol (Hymes, 1971) a  (Sauvignon, 1972), daeth Krashen (1976) i’r farn 

nad oedd modd dysgu iaith, ond yn hytrach, nad oedd ond modd ei chaffael drwy gyfathrebu, 

a dyma arweiniodd at y symudiad tuag at y dull cyfathrebol o ddysgu iaith. 

 

Er mai’r dull cyfathrebol a ddefnyddir yn bennaf ym maes CiO, fel y trafodir Mac Ghiolla Chriost, 

et al (2012) , mae technegau megis drilio, a ddatblygodd o fewn y dull clyw-lafar ,yn rhan 

ganolog o ddull dysgu CiO hyd heddiw. Mae egwyddorion y dull cyfathrebol yn tarddu o’r 

meddylfryd y dylid addysgu ‘defnydd’ ynghyd ag ‘ystyr’ iaith. Mae Swan (1985) yn cyfeirio at 

ddadleuon yr ysgol feddwl ddatblygodd y dull cyfathrebol fel rhai nad oedd yn gweld addysgu 

gramadeg a’r hyn oedd yn y geiriaduron yn unig yn ddigonol i fedru datblygu cymhwysedd 

cyfathrebol mewn ail-iaith. Y gallu i gyfathrebu yn yr ail-iaith oedd y nod, ac mae hyn yn wir yn 

debyg i nod y dull clyw-lafar.  Ond yn wahanol i’r dull cyfathrebol, roedd y dull clyw-lafar wedi 

ei ddatblygu ar sail theori dysgu ymddygiadol. Ond nid oes gwir gysyniad seicoleg-gymdeithasol 

systematig tu ôl i’r dull cyfathrebol, heblaw am y daliad bod dysgwyr yn dysgu drwy eu defnydd. 

Mae Littlewood (2005) yn nodi bod sylwadau ailadroddus am y dull cyfathrebol mewn 

trafodaethau academaidd, ac nad oes neb wir yn gwybod beth ydyw’r dull. Atega hyn gan 

Spada (2007 tud 272) sy’n datgan; 

 

“What is communicative language teaching? The answer to this question seems to 

depend on whom you ask.”  
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Er hyn, mae maes CiO wedi cydio yn egwyddorion y dull cyfathrebol, ac wedi eu haddasu  ar 

gyfer y cyrsiau, yn benodol y cwrs WLPAN, a  hefyd rhaid cofio,  fel y nodir gan Davies (2016, 

tud 8), mai esblygiad o’r model cyfathrebol a welir yn y Fframwaith Ewropeaidd, y CEFR. Er bod 

y cwrs WLPAN yn rhoi sylw i adeiladu patrymau gramadegol, gwneir hynny o amgylch yr hyn 

oedd darnau o iaith yn ei gyflawni yn hytrach na chategorïau gramadegol, fel y nodir gan Davies 

(2016, t. 8), a rhennir yr iaith bellach yn ôl  ‘ffwythiannau ieithyddol’ . 

 

Yn aml iawn amlygir y gwahaniaethau rhwng y dull clyw-lafar a’r dull cyfathrebol drwy nodi bod 

y dull cyfathrebol yn symud oddi wrth ddrilio a chofio, ac yn hytrach, adeiladu ar brofiadau 

rhyngweithiol dysgwyr mewn sefyllfaoedd cyfathrebol e.e. gemau, chwarae rôl. Eto, mae hyn 

yn arbennig o wir am ddulliau dysgu CiO. Mae Richards a Rogers (2014, tud 172) yn nodi mai 

prif egwyddorion y dull cyfathrebol ydyw: 

• bod dysgwyr yn dysgu iaith drwy ei defnyddio i gyfathrebu, 

• nod gweithgareddau dosbarth yw creu cyfathrebu dilys a gwreiddiol 

• mae rhuglder yn ddimensiwn pwysig ar gyfer cyfathrebu 

• mae cyfathrebu yn golygu integreiddio gwahanol sgiliau iaith 

• mae dysgu yn broses adeiladu greadigol, sy’n golygu trial and error 

• mae gweithgareddau ymarfer yn gofyn am ryngweithio cyson ymysg dysgwyr 

neu gyd-siaradwyr er mwyn cyfnewid gwybodaeth a datrys problemau 

• defnyddio testun a gweithgareddau cyfathrebu awthentig sydd wedi eu cysylltu 

â chyd-destun byd go-iawn 

• dulliau sy’n ddysgwr ganolog, hynny yw, eu bod yn ystyried cefndiroedd, 

anghenion ieithyddol, nodau dysgwyr 
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Gwelwn o’r egwyddorion hyn, bod y dull cyfathrebol yn ddull dysgwr ganolog, a bod rhoi 

cyfleon cyfathrebu dilys yn allweddol i lwyddiant y dull. Ffactor arall sy’n nodweddu’r dull 

cyfathrebol o ddysgu iaith ydy’r rhyngweithio. Mae Davies (2016, t, 9.) yn trafod beth mae 

cyfathrebu yn ei olygu, ac mewn gwirionedd, mae’n golygu rhyngweithio boed hynny gyda’r 

tiwtor, dysgwyr eraill neu’r gymuned ehangach. Ategir pwysigrwydd y rhyngweithio neu’r 

berthynas rhwng y tiwtor a’r dysgwr gan Talfryn (2001, tud 106) sy’n credu bod personoliaeth 

y tiwtor yn hollbwysig i greu'r ‘cemeg cywir’ yn y dosbarth iaith. Er bod Talfryn yn trafod 

pwysigrwydd y cemeg o safbwynt y dull dysgu, rhaid cydnabod bod personoliaeth y tiwtor a 

gallu'r tiwtor i ddatblygu’r rhyngweithio ar lawr y dosbarth yn ffactor allweddol wrth edrych ar 

lwyddiant y dysgu (Tonelson, 1998) a (Fisher a Kent, 1998).  Mae Malmah-Thomas (1987, tud 

7) yn parhau i drafod rhyngweithio dosbarth iaith ac yn disgrifio rhyngweithio dosbarth fel  

enabling function  er mwyn cynnig yr amodau cywir i ddysgu. 

 

Mae Littlewood (2003) yn cyflwyno dau ddimensiwn i’r dull cyfathrebol, ac mae’n rhaid i’r ddau 

ddimensiwn gydweithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau’r nod terfynol o gymhwysedd 

cyfathrebol (Communicative Competence) fel y trafodwyd yn wreiddiol gan Savuignon (1972).  

Cefnogir pwysigrwydd y cysyniad hwn ym maes CiO gan Newcombe (2007, tud 27) sy’n nodi 

mai pwrpas y  dull cyfathrebol yw arfogi dysgwr i fedru defnyddio’r sgil llafar, mewn 

sefyllfaoedd ‘byd go iawn’. Mae’r dimensiwn cyntaf yn gofyn am y cynhwysion arferol wrth 

ddysgu iaith, hynny yw'r ffwythiannau ieithyddol eu hunain, cyfarwyddyd, sydd yn arwain y 

broses ddysgu ymwybodol honno, fydd yn y pendraw yn arwain at awtomatiaeth defnyddio 

iaith yn gywir. Ar y llaw arall, mae’r ail ddimensiwn, dimensiwn mwy arbrofol sy’n greiddiol i’r 

dull cyfathrebol. Yn y dimensiwn arbrofol hwn mae modd arbrofi gyda’r  cyfathrebu. Mae 

dysgwyr yn defnyddio’r iaith i gyfathrebu neges neu ystyr. Drwy’r dimensiwn arbrofol mae 
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dysgu’n digwydd yn yr isymwybod sy’n arwain at ddefnydd iaith fwy cywir, ond hefyd hyder i 

ddefnyddio’r iaith fwy ar hap. Mae’r ddau ddimensiwn hwn yn cydweithio gyda’i gilydd ac yn 

tynnu oddi ar ei gilydd i ddatblygu’r  cymhwysedd iaith cyfathrebol. Mae Error! Reference 

source not found. 3 yn arddangos sut mae’r elfennau gwahanol o’r ddau ddimensiwn yn 

cydweithio. 

 

Ffigwr 3:Addasiad o ddau Ddimensiwn Dysgu'r Dull Cyfathrebol (Littlewood, 2005) 

 

Ystyriaeth bwysig i’r astudiaeth hon ydy’r gweithgareddau cyfathrebol sy’n cael eu defnyddio 

ar lawr dosbarth CiO sy’n rhan o arfogaeth y tiwtor iaith i gefnogi’r rhyngweithio. Y cam cyntaf 

wrth sicrhau gwers lwyddiannus yw cynllunio (Malamah-Thomas, 1987), drwy beidio 

cynllunio’n ofalus mae risg o gymylu llif y wers ac felly’r canlyniad. Mae’n rhaid meddwl yn 

ofalus am yr elfennau sydd yn cefnogi’r cyfathrebu. Mae Davies (2016) yn cynnig 

gweithgareddau sy’n nodweddu egwyddorion y dulliau cyfathrebol e.e. holiaduron, 

gweithgareddau bwlch-gwybodaeth, driliau ailadrodd, gwaith pâr a’r holl gyfleoedd hyn i siarad 

am y ffwythiannau sy’n greiddiol i syniadaeth cyrsiau CiO heddiw, ac yn cyd-fynd â'r 

llenyddiaeth ryngwladol o ran y math o amgylcheddau sydd yn hybu dysgu ail-iaith e.e., (Walsh, 
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2011), (Malamah-Thomas, 1987), (Nunan, 1995). Maent oll yn gytûn bod rhyngweithio yn 

ganolog i lwyddiant y dull cyfathrebol, ac awyrgylch dosbarth sy’n rhoi cyfle i’r dysgwr 

ddefnyddio’r ail-iaith i bwrpas. 

 

Mantais i’r ymchwilydd gyda’r astudiaeth hon ydy bod yr ymchwilydd wedi cymhwyso’n llawn 

fel athro iaith. Nid yn unig y rho hyn fantais werthusol i’r ymchwilydd wrth ddewis y fethodoleg 

gwelir ym Mhennod 4, ond hefyd rho fewnwelediad llawn i’r cynnwys, y broses addysgu a’r 

broses ddysgu ac anghenion y dysgwr. 

 

Er nad ydy’r astudiaeth hon yn datblygu cwrs dysgu iaith ‘newydd’, o ran datblygu’r adnoddau 

digidol, mae Tomlinson (2003, t 107) yn trafod y perygl o ddatblygu cynnwys mewn modd ‘ad-

hoc’ heb unrhyw dystiolaeth bendant gan fynd gyda greddf yn unig, rhywbeth all ddigwydd yn 

haws felly gan fod gan yr ymchwilydd brofiad fel athro iaith. Wedi dweud hynny,  â ymlaen i 

nodi nad yw hyn bob amser yn anfantais lwyr gan fod rhaid i brofiad a deallusrwydd ymchwiliol 

o’r maes caffael ail-iaith fod yn sylfaen i unrhyw benderfyniad ‘ffwrdd a hi’. Trafodwyd y 

cysyniad bod addysgwyr da yn addasu cynnwys i’r cyd-destun gan Madsen a Bowen (1978) 

oedd hefyd yn nodi pwysigrwydd personalising, individualising, localising and modernising 

materials, rhywbeth sydd yn allweddol bwysig ym maes CiO fel y nodwyd gan Mac Giolla 

Chríost (2012, tud 75) oedd yn nodi, er bod sylfaen dda i’r deunyddiau sydd ar gael yn y maes, 

mae lle i fuddsoddi mewn adnoddau digidol er mwyn arfogi’r maes ar gyfer y dyfodol; 

“Gallai buddsoddiad amserol a gofalus yn narpariaeth dechnolegol CiO baratoi’r maes ar 

gyfer math gwahanol iawn o ddyfodol.” 
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Addysgu Oedolion 
 

Rhaglen addysg oedolion ydy CiO ac fel y nodwyd eisoes, a hon yw’r rhaglen addysg oedolion 

fwyaf yng Nghymru. Ystyriaeth allweddol felly ydy’r ffaith mai oedolion sy’n derbyn yr addysg, 

sy’n golygu bod angen archwilio’r gwahaniaethau yn y dulliau addysgu posib fel eu bod yn 

gydnaws â’r modd y mae oedolion yn dysgu ac yn cymhwyso’r dysgu yn ôl profiadau blaenorol. 

 

Cyfeiria at addysgeg oedolion fel andragogeg, term sy’n tarddu o’r Roeg-  aner sy’n golygu dyn 

(Knowles 1977) ac agagos sy’n golygu arwain, felly cyfeiria’r gair gwreiddiol at arwain dynion. 

Yn fwy diweddar ystyrir andragogeg fel theori dysgu oedolion (Bakar, 2013) (Henschke, 2010). 

Gwelir Nhabl 3 addasiad o gymariaethau Knowles (1977) rhwng y dull pedagogaidd a’r dulliau 

andragogaidd, er i Knowles nodi bod angen edrych ar y gymhariaeth fel pegynau naill ochr i 

sbectrwm yn hytrach nag mewn modd du a gwyn.  Gellir dadlau bod y tabl yn rhoi gwedd 

fymryn yn rhy simplistig ar hyn, er bod yr oedolyn yn sicr yn dueddol o gymryd rôl fwy arweiniol 

yn ei ddysgu ei hun ar y cyfan (Forrest III a Peterson, 2006). Mae Knowles yn honni bod oedolion 

yn perchnogi eu dysgu gan gynnig arweiniad a gwerth i’w dysgu eu hunain. Cefnogir y 

safbwyntiau hyn gan Newcombe (2007, tud 17) sy’n rhestru nodweddion cyffredin ymysg 

dysgwyr sy’n oedolion. Ond mae un nodwedd ychwanegol y sonia Newcombe (2007) amdani 

sef gorbryder neu ‘anxiety...especally in the early stages of language learning,”. Mae’n rhaid i’r 

dysgwr brofi dysgu iaith fel proses luniadol, a gweld y profiad o wneud camgymeriad fel rhan 

o’r broses ddysgu. 

 

Mae’r ysgogiad yn rhywbeth mewnol, ble mae’r cymhelliant yn dod oherwydd y wobr a geir ar 

y diwedd. Mae'r ystyriaethau hyn yn rhai pwysig wrth geisio dylunio darpariaeth ar-lein, yn 
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enwedig wrth archwilio'r dyraniad o ddysgu bydd yn digwydd mewn modd amserol neu 

anghydamserol. 

Tabl 3:Addasiad o dabl Knowles yn cymharu dull Andragogaidd a Phedagogaidd 

 Andragogaidd 
Dysgu’n cael ei arwain gan y 

dysgwr 

Pedagogaidd 
 

Dysgu wedi ei arwain gan yr 
athro/tiwtor 

Natur y Dysgwr Hunan arweiniol Personoliaeth sy’n dibynnu 
ar arweiniad 

Profiad y Dysgwr Ychwanegu gwerth at y 
dysgu 

Rhywbeth i’w ddefnyddio 
mewn modd i adeiladu arno 

drwy’r addysgu 

Parodrwydd i ddysgu Datblygu o brofiadau a 
phroblemau bywyd 

Amrywio gyda lefel 
aeddfedrwydd 

Gwedd ar ddysgu Wedi ei fframio o amgylch 
tasgau neu broblem 

Pwnc ganolog 

Ysgogiad Mewnol, chwilfrydedd, 
gwerth a gwobr (e.e. 

dyrchafiad yn y gwaith) 

Canmoliaeth a/neu gosb 

 

Mewn gwaith diweddarach gan Knowles (1980, tud 43) cyfeiria at andragogeg fel model o 

ragdybiaethau sydd yr un mor berthnasol i ddysgwyr sydd ddim yn oedolion. Mae hyn yn 

arbennig o wir wrth ystyried y berchnogaeth dros y dysgu a roddir i ddysgwyr o unrhyw oedran 

gan y dulliau digidol, ystyriaeth sy’n cael ei thrafod gan Chametzky (2014). Mae Chametzky 

(2014, t 814) yn dadlau bod pump o ddaliadau yn gyson bresennol yn yr holl drafodaethau am 

andragogeg. 

Tabl 4: Daliadau Chametzky a'u perthnasedd i'r astudiaeth hon 

Daliadau Chametzky Perthnasedd i ‘r astudiaeth hon 

Hunan reoli’r dysgu Mae’r dysgwr yn dewis dysgu’r iaith ar gwrs o 

bell. 
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Grymuso dysgwyr sy’n arwain at well ysgogiad Mae’r dysgwyr yn cael eu grymuso gan y 

rhyddid i astudio ar amser sy’n gyfleus drwy’r 

model DOB 

Dibyniaeth y dysgwr ar brofiadau bywyd i 

gynorthwyo gyda’u dysgu 

Maent wedi penderfynu mai cwrs DOB (DOB) 

sydd yn gweddu orau iddyn nhw oherwydd 

heriau blaenorol i fynd ar gwrs Wyneb yn 

Wyneb (WyW) 

Bwriadau’r dysgwr wrth ddewis astudio’r cwrs Pob dysgwr wedi trafod ei resymau dros fod 

eisiau dysgu Cymraeg gyda’r tiwtor cyn 

dechrau’r cwrs 

Atebion ymarferol/byd go iawn i’r problemau 

rhain sy’n codi yn y cwrs 

Ymwybodol o’r heriau e.e. methu presenoli, 

methu defnyddio’r iaith oherwydd rhesymau 

daearyddol 

 

Mae’r rhain yn ystyriaethau pwysig iawn wrth gynllunio pecyn dysgu digidol ar-lein. Mae’r 

gofyn am gyfnod o astudio annibynnol drwy becyn digidol yn rhoi’r cyfrifoldeb yn ôl i’r dysgwr. 

Bydd gofynion y cwrs DOB fel y trafodir ymhellach ym Mhennod 5, yn gofyn i’r dysgwr astudio’n 

annibynnol am awr a hanner yr wythnos. Rho hyn gyfrifoldeb i’r dysgwyr dros gyfeiriad eu 

dysgu a’u hanghenion dysgu personol (Coole a Watts 2009). Drwy berchnogi’r broses ddysgu 

grymusir y dysgwr yn fwy sy’n gymorth gydag ysgogiad. Mae Chametzky (2014) yn nodi bod 

hyn yn fantais mewn gofodau dysgu ar-lein anghydamserol, trafodaeth a ystyrir ymhellach ym 

Mhennod 3. 

 

Cymhelliant 
 

Mae cymhelliant yn ystyriaeth allweddol wrth ddysgu unrhyw iaith, mae academyddion di-ri 

wedi dadansoddi cymhelliant ac ysgogiad a rhesymau dros fethu neu lwyddo dysgu ail-iaith fel 

oedolyn e.e. emosiwn (diffyg profiad cadarnhaol), hyder (hunan-hyder yn benodol) neu 

ymdrech (ffactorau o’r tu allan yn golygu nad oes modd ymroi’n llawn) (Henry a Davydenko, 
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2020). Cymhelliant sydd i gyfri dros y pam y penderfynir gwneud rhywbeth, ynghyd â pha mor 

hir maent am ddyfalbarhau gyda hynny a’r ymdrech a roddir er mwyn cyflawni hynny (Dörnyei  

a  Skehan,  2003, tud 614). 

 

Ond, mae’r ysgogiad neu’r cymhelliant hwn yn ystyriaeth hynod allweddol wrth edrych ar 

gysyniadau andragogaidd, ac yn arbennig wrth edrych ar fodelau dysgu digidol (gwelir Pennod 

3). Wrth gyfeirio’n ôl at ddaliad Rhif Pedwar Chametzky (2014) sef rheswm neu fwriad y dysgwr 

dros ddewis astudio’r cwrs, dadleua Chametzky os ydy dysgwr wedi ei gymell i gaffael 

gwybodaeth benodol, fe wneir hynny, cysyniad eto sy’n codi yng ngwaith Knowles (1980) sy’n 

trafod y cymhelliant mewnol dros gaffael gwybodaeth.  Eto gwelir enghreifftiau o hyn gydag 

oedolion sydd am ddysgu Cymraeg, e.e. dyrchafiad yn y gwaith, cefnogi plant yn y teulu. Ond 

er bod y cymhelliant yn aml iawn yno yn ei hanfod, nid yw’r sefyllfa bob amser mor syml neu 

ddu a gwyn a hynny. 

 

Mae Chan (2010, tud 33) yn nodi bod y rhyngweithio rhwng y tiwtor neu’r athro a’r dysgwr yn 

ganolog i lwyddiant unrhyw oedolyn sydd am ddysgu, hyd yn oed os ydy’r cymhelliant 

cychwynnol yn bresennol. Yn ôl Chan, mae’r rhyngweithio hyn yn greiddiol i’r gwahaniaeth 

rhwng y dull pedagogaidd ac andragogaidd. Mae’n rhaid i ddysgwr sy’n oedolyn gyflawni mwy 

na throsglwyddo gwybodaeth mewn dull goddefol. Mae’n rhaid iddynt fod yn weithredol yn y 

broses ddysgu er mwyn medru ffurfio eu gwybodaeth eu hunain a gwneud synnwyr o hynny, 

fydd maes o law, yn arwain at fedru priodoli’r hyn a ddysgwyd. 

 

Mae cymhelliant yn ffactor allweddol wrth ystyried llwyddiant a chynnydd unrhyw ddysgwr 

iaith (Gardner, 2001) (Gardner a Lambert, 1972) (Ellis, 1999). Ond â Gardner yn ei flaen i edrych 
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ar gymhelliant mewn mwy o fanylder, gan nodi bod hyn yn ffactor canolog i ddysgu iaith, gan 

gyflwyno model yn diffinio mathau gwahanol o gymhelliant. 

 

Mae Gardner a Lambert (1972) yn cyflwyno dau fath o gymhelliant wrth ddysgu iaith, yn gyntaf 

cymhelliant “integreiddiol” sef yr awydd mewnol i ddysgu iaith er mwyn dod yn rhan o 

gymdeithas ddiwylliannol yr iaith darged.  

 

‘‘Intrinsic motivation is an evocation, an energy called forth by circumstances that connect with 

what is culturally significant to the person.’’  (Wlodkowski, 1999, tud. 7) 

A’r ail yw cymhelliant “instrumental” sef math o gymhelliant pragmataidd neu offerynnol sy’n 

cael ei yrru gan orchwyl neu ddeheuad addysgol e.e. pasio arholiad, neu yrfaol e.e. dyrchafiad 

i ddysgu’r iaith darged. 

 

Mae ysgogiad integredig yn tarddu o’r awydd i ddysgu iaith er mwyn datblygu ymdeimlad o 

berthyn a dod yn rhan o’r gymdeithas honno ble siaredir yr iaith dan sylw, ble mai math o wobr 

neu gyrhaeddiad drwy wella'r hunain sydd yn gyrru cymhelliant “pragmataidd”, yn aml iawn  

oherwydd rhesymau gyrfaol. 

 

Mae Baker (1997), (2001) yn trafod cymhelliant ymhellach, drwy nodi bod agwedd y dysgwr yn 

ffactor hollbwysig pan mae’n dod i lwyddo neu fethu dysgu ail-iaith. Mae ffactorau allanol neu 

broblemau pellach yn medru effeithio cymhelliant dysgwr yn ôl Baker (1997, t.104) ac mae  

Tabl 5 yn addasiad o’r ffactorau hyn. 
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Tabl 5: Ffactorau allanol neu broblemau all effeithio cymhelliant dysgwr 

Diffygion Gwybyddol Gwybodaeth, dealltwriaeth, dadansoddiad, 

perthnasu a gwerthuso 

Diffygion Cymdeithasol Gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, meithrin 

perthynas, cyfathrebu, diwylliant ac 

amrywiaeth 

Agweddau sosio-seicolegol Emosiwn, hunan-effeithlonrwydd, agwedd ac 

ysgogiad 

 

Mae’r ffactorau uchod yn ystyriaethau pwysig wrth archwilio’r canlyniadau ond hefyd wrth 

broffilio’r dysgwyr cyn dechrau’r astudiaeth. Gall y ffactorau hyn oll wneud y broses ddysgu yn 

anos i’r dysgwr iaith. Mae’r ffactorau yn Tabl 5 yn priodoli i ystyriaethau Fframwaith Cymuned 

Ymholi Garrett et al (2009) fydd yn cael eu trafod ym Mhennod 3, sef fframwaith sy’n cyflwyno 

ystyriaethau wrth ddylunio gofodau dysgu ar-lein. 

 

Mae Gardner a Lambert (1972) yn dadlau bod y cymhelliant dros ddysgu ail-iaith yn wahanol 

iawn i gymhelliant mewn meysydd addysgol eraill gan fod ffactorau seicolegol, ymddygiadol a 

diwylliannol unigryw dros ddysgu iaith newydd. Mae Gardner (2001) a (Brook ac Oliver, 2003), 

(Northcote, 2008) yn gytûn mai’r berthynas rhwng yr iaith darged diwylliant, gwerthoedd a 

chymuded yr iaith honno sy’n gyrru’r cymhelliant. Mae Ushioda (2011) yn trafod pwysigrwydd 

bod dysgwr iaith newydd yn gweld yr iaith honno fel cyfrwng i fedru mynegi a datblygu ei 

hunaniaeth bersonol yn greiddiol i gymhelliant y dysgwr. Mae hyn yn oll bwysig yn ôl Ushioda 

(2011, tud 204) er mwyn; 
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“engage their own identities and interests in our lessons and promote a sense of continuity 

between what they learn and do in the classroom, and who they are and what they are 

interested in doing in their lives outside the classroom.” 

 

Cyflwyna hyn heriau pellach i ddysgwyr ar-lein, gan ei bod yn fwy heriol iddynt greu'r berthynas 

gymdeithasol-ddiwylliannol honno gyda’r gymuned ieithyddol, gan fod y dysgwyr (yn benodol 

yn yr astudiaeth hon, gweler Pennod 7) yn byw tu allan i Gymru. 

 

Amlygwyd pwysigrwydd trafod cymhelliant mewn gofod dysgu ar-lein gan Kyewski a Krämer, 

(2018), maent hwy’n dadlau bod y ffaith bod dirywiad mewn cyfraddau parhad mewn cyrsiau 

ar-lein yn codi cwestiynau pellach i ddylunwyr cyrsiau o bell. Yn anffodus, gwelir bod haenau 

o’r problemau hyn y gorgyffwrdd, mae De Barba et al (2016) yn gweld bod lefel cymhelliant 

dysgwr yn lleihau po fwyaf o sesiynau dysgu mae’r unigolyn hwnnw’n colli, beth ellir cyfeirio 

ato fel ‘cylch dieflig’. Mae lle i edrych ar deilwra’r amgylchedd rhithiol er mwyn diwallu 

agweddau gwahanol sy’n codi oherwydd diffyg cymhelliant (Chen a Jang, 2010).  

 

Wrth drafod cymhelliant ymysg siaradwyr newydd  yr iaith leiafrifol Ffriseg, mae Belmar, Boven 

a Pinho (2019) yn diffinio cymhelliant i ddysgu iaith newydd fel cyfuniad o dair elfen: 

 

• ymdrech i ddysgu’r iaith 

• yr awydd i lwyddo 

• agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu’r iaith 
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Mae’r tair elfen uchod yn greiddiol wrth wahaniaethu rhwng dysgwyr sydd wedi eu cymell i 

ddysgu’r iaith neu ddysgwr sydd ddim (Belmar, Boven a Pinho, 2019).  Ond mae un ystyriaeth 

allweddol iawn yn codi yng nghasgliadau Belmar, Boven a Pinho, (2019, tud 153) sydd yn 

bwysig iawn i’w hystyried gyda dysgwyr neu ‘siaradwyr newydd’ yma yng Nghymru, ystyriaeth 

sy’n ganolog iawn i’r astudiaeth hon hefyd o ystyried unigolion y sampl. Maent hwy’n dadlau 

er bod rhesymau dros gymhelliant pob person yn wahanol, ond, mae un peth cyffredin ymysg 

y dysgwyr hyn sydd yn parhau i ddysgu’r iaith, ac felly’n dod yn siaradwyr newydd; 

 

“New speakers of Frisian, therefore, start to learn the language because they want to integrate 

or because they like the language, but they only continue—and thus become ‘new speakers’—

simply because they live in Fryslân.” 

 

 

Rhyngweithio Dosbarth 
 

Rhan ganolog o’r ymchwil hwn ydy datblygu ap unigryw, rhyngweithiol i ddysgwyr CiO sydd am 

ddysgu yn llwyr ar-lein gydag adnoddau atodol ar-lein i gefnogi’r dysgu ymhellach. Er mwyn 

medru datblygu’r cynnwys digidol newydd yn llwyddiannus, mae’n rhaid deall beth ydy’r 

elfennau pwysig yn y dosbarth ail-iaith. Mae rhyngweithio yn elfen sy’n codi yn y llenyddiaeth 

yn fynych, ac yn agwedd ganolog yn y dulliau cyfathrebol o ddysgu iaith. 

 

Diffinnir rhyngweithio dosbarth fel y rhyngweithio rhwng yr athro a’r dysgwyr, a’r dysgwyr a’i 

gilydd yn y dosbarth (Davies, 2016) (Tsui, 2001). Mae Breen (1998, tud 119) yn nodi mai’r athro 

sy’n cyfansoddi’r rhyngweithio, mae dysgwyr yn ymateb i gyfres o ‘cues’ gan yr athro drwy 

ymateb llafar neu ddilyn cyfarwyddyd. Mae hyn yn arbennig o wir mewn dosbarth iaith CiO, yn 



 

 61 

enwedig o ystyried natur bedagogaidd gyfathrebol y cyrsiau,  gan fod y tiwtor yn medru deall 

cymaint am ddatblygiad dysgwyr o’r cyfathrebu sy’n digwydd yn y dosbarth, ac felly llywio’r 

dysgu o hynny. Mae cynnal hyn mewn gofod rhithiol yn ystyriaeth bwysig, ac yn rhan annatod 

o’r addysgeg i’w briodoli i’r cyrsiau rhithiol. 

 

Roedd rhyngweithio dosbarth yn cael ei weld fel rhywbeth y gellid ei arsylwi, gyda thair agwedd 

i hyn, sef y mewnbwn (yr hyn a wnaed gan y dysgwr), y rhyngweithio (y berthynas rhwng y 

mewnbwn a’r allbwn) a’r allbwn (yr hyn gall y dysgwyr ei wneud).  Ategir hyn gan Van Lier 

(1984) sy’n disgrifio’r Gyfnewidfa Tair Rhan (The Three Part Exchange) fel camau sylfaenol 

rhyngweithio. Mae model y Gylched Addysgu (Bellack et al 1996) neu Y Gyfnewidfa Cychwyn, 

Ymateb ac Adborth (IRF/IRE Initiation, Response, Feedback/Evaluation) (Sinclair a Coullthard 

1975) yn disgrifio rhyngweithio yn yr un modd, fel proses â thair rhan sy’n dechrau gyda’r 

athro’n gofyn cwestiwn, cwestiwn  ble mae’n gwybod yr ateb, er mwyn ennyn ymateb gan y 

dysgwr sy’n cylchdroi’n ôl at yr athro er mwyn derbyn rhyw fath o werthusiad yn arddangos pa 

mor dderbyniol oedd yr ateb.  Eto, mae Van Lier (1984, tud 168) yn nodi nad oes  ‘easy recipe’ 

er mwyn dadansoddi rhyngweithio’n bodoli. 

 

Mae Ffigwr 4 yn arddangos y broses oedd yn sail i ryngweithio dosbarth iaith yn y llenyddiaeth 

gychwynnol (Sinclair a Coulthart, 1975) oedd yn canolbwyntio ar fewnbwn yr athro gan fwyaf 

o safbwynt ffonolegol a chystrawennol iaith a chwestiynau’r athro er mwyn cynhyrchu iaith 

(allbwn) y dysgwr. Mae Walsh (2011, tud 17) yn disgrifio’r prosesau fel y rhai pwysicaf pan 

mae’n dod i ddisgwrs dosbarth, er eu bod yn dilyn camau braidd yn rhagweladwy. Er mwyn 

sicrhau’r allbwn roedd technegau pendant yn cael eu defnyddio gan yr athro i sicrhau 

llwyddiant yn y rhyngweithio hwn (Tsui, 2010),  (Walsh, 2011) , e.e. siarad yn arafach, 
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defnyddio strwythurau cystrawennol syml, gor-ynganu, mynegiant clir, ailadrodd, defnyddio 

geirfa syml. Mae Walsh (2006) yn disgrifio defnydd unigryw a phersonol yr athro o iaith i 

gefnogi’r rhyngweithio hyn fel ‘idiolect dosbarth’. Mae'r ffordd unigryw hon a defnyddia’r 

athro dosbarth yr iaith felly’n llywio’r disgwrs er mwyn cynorthwyo’r dysgwyr i fedru deall yr 

ail-iaith. Mae'r rhain yn dechnegau pendant sy’n cael eu meithrin yn addysgeg CiO heddiw, ac 

yn dechnegau a welir ar lawr y dosbarth yn aml ac yn y cyrsiau, e.e. gwelir y cwrs WLPAN yn 

defnyddio patrymau llafar syml yn yr unedau cychwynnol, gan ddefnyddio geiriau hawdd i’w 

deall i gyfleu ystyr patrwm e.e. parot, doctor, eclair ac ati fel a welir yn amlwg iawn yn y cwrs 

WLPAN. 

 

 

 

Ffigwr 4: Addasiad o’r Tri cham Rhyngweithio dosbarth IRE neu IRF a ddatblygwyd gan Sinclair a Coulthard (1975) 

 

Ond mae ymchwil mwy diweddar yn edrych ar ffactorau tu draw i’r hyn sy’n digwydd ar lawr 

y dosbarth sydd yn siapio rhyngweithio e.e. cefndiroedd cymdeithasol neu ddiwylliannol y 

dysgwr a’r athro, neu agweddau seicolegol dysgu ail-iaith.  Disgrifir y ffactorau hyn fel pethau 

na fedrid eu harsylwi (Tsui, 2010, t120). Eto, mae gwaith dilynol Van Lier (1998) yn datblygu i 

edrych ar ryngweithio fel proses gymdeithasol a gwybyddol. Mae’n dadlau bod iaith a 
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chydwybod yn brosesau ymenyddol creiddiol i’r ecoleg ddynol. Mae'r rhain, yn ôl Van Lier,  

yn cael eu diffinio mewn cyd-destun gweithredoedd cymdeithasol, yn enwedig pan mae iaith 

yn cael ei haddysgu yn y dull cyfathrebol. Mae hon yn ystyriaeth bwysig i faes CiO, gan fod y 

cwrs WLPAN fel y soniwyd eisoes wedi ei ddylunio ar y dull cyfathrebol, sy’n cyflwyno iaith 

mewn cyfres o ffwythiannau: 

 

“Language learning within the communicative functional approach asks for consciousness as 

social and contextual.” (Van Lier, 1998, tud 132) 

 

Er mwyn i ddysgwr ddod i ddeall ystyr yr iaith, mae’n rhaid i’r geiriau sydd yn y meddwl gael eu 

defnyddio yn hytrach nag aros yn y meddwl llonydd. Wrth drafod rhyngweithio, dadleua Van 

Lier (1998) mai mewn gweithredoedd mae ystyr iaith yn ffurfio, egwyddor sy’n cyd-fynd gyda’r 

dull cyfathrebol. Mae’r cydwybod a’r rhyngweithio’n cyseinio gyda phroses ieithyddol wrth i’r 

wybodaeth gael ei thrawsnewid. Digwydd hyn wrth i ddealltwriaeth y dysgwr ddatblygu ar hyd 

lefelau’r ymwybod, sy’n tynnu ar gysyniadau (Vygotsky a Cole, 1978) neu (Halliday, 1978) sy’n 

dadlau bod gweld iaith fel semiotic cymdeithasol yn gofyn i ni feddwl amdani fel adnodd i’w 

defnyddio at bwrpasau neu ddiben cymdeithasol.  Mae Halliday (1978) a Lemeke (1995) yn 

gweld dadansoddi’r defnydd iaith fel cydran greiddiol ar gyfer creu ffwythiannau cymdeithasol, 

cyd-destunau cymdeithasol, gweithredoedd a pherthnasau y mae iaith yn rhan ohonynt. 

 

Mae rôl yr athro wrth gydlynu rhyngweithio llwyddiannus ar lefel dosbarth yn holl bwysig. Drwy 

gael athro neu diwtor sy’n medru arwain y rhyngweithio yn gynnil ac yn grefftus, mae’r dysgwyr 

yn llwyddo i ddefnyddio’r iaith a chaffael iaith yn fwy effeithiol. Ategir hyn gan Walsh (2011) 

sy’n trafod pwysigrwydd rôl yr athro neu’r tiwtor yn y rhyngweithio hwn mewn dosbarth er 

mwyn sicrhau bod cyfoeth caffael iaith yn digwydd. Ategir hyn gan Chametsky (2013). Dyma 
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bwynt i’w ystyried yn ofalus o safbwynt y tiwtor a’r dechnoleg. Mae Seedhouse (2009) yn 

trafod yr hyn mae o’n ei alw’n ‘Bensaernïaeth Ryngweithiol’ (interactional architecture). Noda 

Seedhouse mai’r ffordd orau o ddisgrifio’r bensaernïaeth ryngweithiol hon ydy drwy adnabod 

y prif fwriad, hynny yw “the teacher will teach the learners the L2” (Seedhouse, 2009, t. 1). 

 

Wrth gwrs, mae ffactorau pedagogaidd i’w hystyried wrth edrych ar ryngweithio. Mae 

Seedhouse (1997) yn trafod cywiro ar lafar yn y dosbarth ail-iaith, neu’r hyn a elwir yn repair. 

Mae pedagogi ail-iaith yn edrych yn anffafriol ar adborth negyddol i gamgymeriadau dysgwyr 

ar lafar (Seedhouse, 1997, tud 566); yn hytrach anogir defnyddio modelau adborth cadarnhaol 

i ennyn ymateb cywir y dysgwyr. Nodai Seedhouse bod y cysyniadau pedagogaidd hyn yn hanu 

o baradeim dyneiddiol, sy’n ddelwedd groes i egwyddorion rhyngweithio’r byd go-iawn.  Mae'r 

dull cyfathrebol yn canolbwyntio ar y sgiliau yn fwy penodol na chywirdeb. Un o ganlyniadau y 

dull cyfathrebol felly yw bod dysgwyr yn aml iawn yn defnyddio’r iaith heb fod wedi ei 

meistroli'n llawn (Duran, 2011, tud 61) sy’n golygu bod gwneud camgymeriadau'n anorfod.  

Mae’r dull cyfathrebol fel arfer yn annog yr addysgwr i ddelio gyda chamgymeriadau yn y modd 

canlynol fel mae Duran (2011, tud 68) yn ei nodi: 

 

Yn gyntaf: hunan-gywiro, y dysgwr i gywiro ei hun 

Yn ail: cyd-ddysgwr neu gymheiriaid gywiro 

Yn olaf: Yr addysgwr i gywiro, os nad oes dewis arall ar gael 

 

Mae’r rhain yn cyd-fynd gyda’r hyn mae   Van Lier (1998, tud 188-189) yn ei gynnig fel ffyrdd i 

gefnogi dysgwyr iaith wrth gywiro mewn modd didactig, cyfathrebol, cysylltiol neu 

anghysylltiol. 
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Mae astudiaethau gan Nunan (1988) neu Cathcart ac Olsen (1976) yn nodi bod dysgwyr yn 

dymuno cael eu cywiro pan maent yn gwneud gwallau llafar yn y dosbarth. Nid ydyw dysgwyr 

o fewn gofod rhyngweithiol y dosbarth ail-iaith yn gweld gwneud gwallau ieithyddol a bod y 

rheini’n cael eu cywiro gan yr athro fel proses i godi cywilydd. Mae hyn yn ôl Seedhouse (1997, 

tud 569) , yn baradocsaidd wahanol i ganfyddiadau’r athro, sy’n gweld y cywiro hwn yn  “face-

threatening and problematic on an interactional level.”    

 

Elfen arall wrth ystyried pedagogi a rhyngweithio ydyw’r ffaith bod maes CiO yn defnyddio 

egwyddorion Asesu Ar Gyfer Dysgu (AAGD) (Black a William, 1998), (Black a William, 2004) 

wrth asesu a rhoi adborth ar lawr y dosbarth. Mae Davies (2016, tud 182) yn trafod gwahanol 

dechnegau y gallai’r tiwtor (athro) eu defnyddio wrth asesu ar lawr y dosbarth. Cynnwys hyn 

osod meini prawf llwyddiant, yr athro i roi adborth adeiladol, asesu cymheiriaid, gwaith 

pâr/grŵp sy’n arwain at adborth. 

 

Mae Tsui (2001) yn trafod adborth fel techneg bwysig o fewn rhyngweithio dosbarth. Soniwyd 

yn gynharach am allbwn y dysgwr fel rhan o’r tri cham rhyngweithio. Mae adborth y tiwtor i 

hyn yn allweddol wrth arwain y rhyngweithio hwnnw yn ei flaen. Mae Tsui yn feirniadol o’r 

gwaith cynharach a wnaed ar adborth yng ngoleuni addysgeg a rhyngweithio, gan ei ddisgrifio 

fel bod yn rhy simplistig drwy edrych ar adborth mewn modd du a gwyn, negatif neu bositif.  

Mae astudiaethau mwy diweddar (Allwright a Bailey, 1991) yn datgan bod yr adborth yn rhan 

bwysig o’r sgaffaldau iaith sydd angen ar ddysgwyr wrth greu cysyniadau ieithyddol eu hunain. 
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Ystyriaeth arall wrth sicrhau bod rhyngweithio dosbarth yn cefnogi datblygiad ieithyddol y 

dysgwr yn llawn ydyw sicrhau bod y dysgwyr yn cael digon o amser i ffurfio ateb yn y broses tri 

cham rhyngweithio drwy ymestyn amser-aros. Mae astudiaethau wedi dangos bod addysgwyr 

yn teimlo bod disgwyl am gyfnod am ymateb yn arafu tempo’r addysgu ac felly’n gwneud i’r 

addysgu gael ei weld fel bod yn aneffeithiol a hefyd arwain at bryder ymysg y dysgwyr (Tsui, 

2001).  Ond mae Walsh (2011) a Nunan (1991) yn amlygu'r posibilrwydd bod ymestyn yr amser 

aros yn medru arwain at fwy o ddysgwyr yn ymateb a hefyd, atebion mwy cymhleth sy’n medru 

arwain at ryngweithio rhwng y dysgwyr a’i gilydd. Ond fel y dadleua Seedhouse a Walsh ( 2010) 

mae penderfyniadau rhyngweithiol da ar lawr y dosbarth yn dylanwadu ar y dysgu, a hefyd yn 

hyrwyddo’r gofod dysgu. Mae penderfyniadau mae addysgwyr yn eu gwneud pan maent yn 

addysgu yr un mor bwysig â’r cynllunio ei hun. 

 

Ond, rhaid dadansoddi ymarferoldeb hyn ar-lein, gan sicrhau bod y strwythur yn galluogi’r 

tiwtor i addysgu’r ail-iaith mor effeithiol â phosib. Mae Seedhouse (2009) yn trafod sut mae 

nod sefydliadol yn newid rhwng sefydliadau, gan gofio, hefyd, bod rhaid ystyried efallai bod 

fframwaith pedagogaidd y tiwtor yn gallu newid . Ond, yr un ydy nod y tiwtor gwaeth beth yw’r 

ffactorau amgylchynol. Anodd ydy anghytuno â hyn wrth feddwl am ddarpariaeth CiO yn 

gyffredinol. Er bod heriau gwahanol yn codi o addysgu cyrsiau gweithle neu gyrsiau i'r teulu, yr 

un ydy’r nod o greu dysgwyr sy’n gallu cyflawni meini prawf ieithyddol A1 neu A2 ayb. O 

ddarllen gwaith Walsh (2011) , Van Lier (2014) ac Ellis (2009), maent oll yn gytûn bod 

rhyngweithio dosbarth, deall y cysyniad a’i wneud yn effeithiol yn greiddiol i lwyddiant y dysgu, 

fel y gwelir yn Ellis (2009, t. 209): “Learning arises not through interaction, but in interaction” 

pwynt sy’n cael ei bwysleisio gan Van Lier (1996) hefyd sy’n nodi mai rhyngweithio ydy elfen 

bwysicaf y cwricwlwm. 
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Trosglwyddiad Iaith 
 

Mae’n werth ystyried trosglwyddiad iaith yn y drafodaeth hon, yn enwedig gan fod yr 

astudiaeth yn mynd i raddio safon iaith lafar dysgwyr A1 ar sail cywirdeb ac ynganiad yn yr iaith 

darged newydd. Disgrifir y ffenomenon o drosglwyddiad iaith gan Selinker (1969, tud 67) fel ‘y 

broblem’ o drosglwyddo strwythurau patrymau’r iaith frodorol neu’r famiaith i ail-iaith neu 

‘foreign language’. Mae Durham a Morris (2017, tud 242) yn nodi bod siaradwyr dwyieithog 

yn dueddol o gynhyrchu ffonemau, sef yr uned sain leiaf y gellir ei chanfod gan y glust mewn 

geiriau sy’n gwneud i eiriau gael eu clywed yn wahanol i’w gilydd, yn wahanol i bobl uniaith 

oherwydd bod ‘undirectional or bidirectional cross linguistic phonetic interactions’ yn digwydd 

rhwng y seineg ac is systemau’r ddwy iaith (neu fwy na dwy yn achos rhai pobl).  

 

Mae damcaniaethau yn nodi bod perthynas rhwng iaith gyntaf y dysgwr a’r strategaethau 

maent yn eu defnyddio wrth gaffael yr ail-iaith.  Yn ôl Lado (1957), mae dysgwyr ail-iaith yn 

dibynnu ar yr iaith gyntaf er mwyn ffurfio y patrymau yn yr ail-iaith. Maent yn tueddu felly i 

drosglwyddo patrymau morffolegol, cystrawennol, a semantig sy’n gyfarwydd i’w hiaith gyntaf 

a hynny wrth geisio cyfathrebu yn yr iaith newydd neu’r ail-iaith.  

 

Gall hyn felly arwain at y siaradwr uniaith,  neu ddysgwr yr ail-iaith yn yr astudiaeth hon, fethu 

clywed y gwahaniaethau yn y seineg ac o bosib methu cynhyrchu’r ffonemau priodol. Nid 

astudiaeth ieithyddiaeth mo hon, ond mae’n werth tynnu sylw at drosglwyddiad iaith fel rhan 

o’r drafodaeth ehangach.  
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Safonau cenedlaethol ESTYN yn y maes 
 

Un ystyriaeth allweddol nad ellir mo’i diystyru wrth edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn y dosbarth 

CiO ydy safonau dysgu ac addysgu sy’n codi o Fframwaith Ansawdd Cenedlaethol (FfAC) y 

maes, gwelir Atodiad 2. Mae dwy safon sy’n allweddol i’r Dysgu a’r Addysgu, ac felly’n bwysig 

i’w hystyried fel rhan o’r astudiaeth hon. Mae’r safon gyntaf yn edrych ar y deilliannau dysgu 

yn bennaf, ystyriaeth sy’n bwysig wrth ddadansoddi canlyniadau’r astudiaeth hon o safbwynt 

y dysgwyr, a safon a ystyrir yn y fethodoleg, mae’r ail safon yn edrych ar yr addysgu ei hun. 

Mae Tabl 6 yn amlygu’r safonau cenedlaethol sy’n cael eu harchwilio fel rhan o brosesau 

ansawdd y maes gan ESTYN ac felly, wrth arsylwi gwersi CiO o safbwynt yr addysgu gan fanylu 

ar ystyriaethau allweddol neu heriau posib wrth gynllunio'r ddarpariaeth ddigidol ar gyfer yr 

astudiaeth hon, sy’n cael eu codi yn y damcaniaethau a drafodir ym Mhennod 3. 

 

Bydd Pennod 3 yn edrych yn fanylach ar Fframwaith Cymuned Ymholi (FfCY) (Garrison et al., 

2000), sef fframwaith damcaniaethol sydd wedi ei dylunio ar gyfer datblygu amgylcheddau 

addysgol ar-lein. Mae’r fframwaith gwreiddiol yn cwmpasu dimensiynau hollbwysig sy’n 

dylanwadu ar y profiad dysgu ar-lein, gan ganolbwyntio ar dair elfen annibynnol: (1) 

presenoldeb addysgol, (2) presenoldeb cymdeithasol, a (3) phresenoldeb gwybyddol o fewn 

darpariaeth ar-lein. Dadleua Garrison et al (2000) bod yr elfennau hyn yn ystyriaethau 

allweddol er mwyn creu teimlad o gymuned ddysgu ar-lein. Mae’n bwysig felly priodoli’r rhain 

i safonau dysgu ac addysgu'r maes wrth geisio cynllunio’r ddarpariaeth ddigidol.
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Tabl 6: Addasiad o Safonau Cwestiwn Allweddol 1 a 2 FfAC ym maes CiO 

Cwestiwn Allweddol  Safon Fframwaith Cymuned Ymholi (FfCY) 

Cwestiwn Allweddol 1 Cofio Dysgu Blaenorol Presenoldeb Gwybyddol 

 Gwneud Cynnydd yn y wers Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Siarad Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Ynganu Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Gwrando Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Ysgrifennu Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Darllen Presenoldeb Addysgol/ Gwybyddol 

 Defnyddio’r Gymraeg yn ddigymell Presenoldeb Cymdeithasol/ Gwybyddol 

 Defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth Presenoldeb Cymdeithasol/ Gwybyddol 

 Dysgu’n annibynnol Presenoldeb Gwybyddol 

 Cyfranogi a mwynhau Presenoldeb Cymdeithasol 

 Cydweithio a Dangos Parch Presenoldeb Cymdeithasol 

Cwestiwn Allweddol 2 Cynllunio a'r paratoi 
 

Presenoldeb Addysgol 

 Ystod o ddulliau e.e. cinesthetig, gweledol,  Presenoldeb Addysgol 

 Defnydd o adnoddau  
 

Presenoldeb Addysgol 

 Iaith darged 
 

Presenoldeb Cymdeithasol 

 Tempo Presenoldeb Addysgol 
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 Adborth er mwyn gwella 
 

Presenoldeb Cymdeithasol 

 Rheolaeth dosbarth 
 

Presenoldeb Gwybyddol 

 Dysgu gwahaniaethol 
 

Presenoldeb Gwybyddol 

 Gwybodaeth o iaith 
 

Presenoldeb Gwybyddol 

 Trosglwyddo iaith 
 

Presenoldeb Addysgol 

 Anogaeth i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth 
 

Presenoldeb Cymdeithasol 
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Wrth gynllunio’r dosbarth rhithiol ar-lein felly, mae rhoi sylw i’r elfennau yn Tabl 6 yn 

greiddiol wrth geisio clymu’r dechnoleg i’r addysgeg ac egwyddorion dysgu ac addysgu. Mae 

perygl i ddatblygu dysgu digidol mewn modd ad-hoc (Mishan, 2016, tud 133) felly mae’n holl 

bwysig mai’r addysgeg sy’n gyrru’r modelau yn eu blaenau, rhywbeth a ategir yng ngwaith 

Bates (2005). 

 

Crynhoi 
 
Felly, wrth ddatblygu methodoleg yr ymchwil, mae’n rhaid tynnu ar y prif egwyddorion o ran 

addysgeg maes CiO, ac yn achos y cwrs WLPAN, y dull cyfathrebol o addysgu a dysgu iaith i 

oedolion. Wrth symud ymlaen i gynllunio’r gofod dysgu ar-lein, mae’n bwysig ystyried prif 

egwyddorion y dull cyfathrebol fel a nodwyd gan Richards a Rogers (2014) gan gynnwys 

pwysigrwydd defnyddio iaith i gyfathrebu a rhyngweithio mewn cyd destun go iawn gan 

ddefnyddio dulliau dysgwr ganolog. Mae hyn yn arwain at bwysigrwydd y rhyngweithio, yn 

benodol y tri cham rhyngweithio (Sinclair a Coulthart, 1975) a rôl yr athro wrth hyrwyddo’r 

cymhwysedd cyfathrebol yr anelir ato yn nau Ddimensiwn Dysgu y Dull Cyfathrebol 

(Littlewood, 2005). 

 

Mae cymhelliant ac amgylchiadau cymdeithasol y dysgwr oll yn ffactorau sy’n bwydo i’r 

addysgeg ac yn ganolog i unrhyw ystyriaethau wrth ddatblygu darpariaeth ddigidol. Wrth gwrs, 

gan bod CiO yn ddarpariaeth sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru, mae’n rhaid clymu’r 

damcaniaethau hyn oll i’r safonau cenedlaethol fel a gyflwynwyd Nhabl 6. Bydd y bennod nesaf 

yn trafod sut mae’r damcaniaethau digidol yn priodoli eu hunain i’r addysgeg a  drafodwyd yn 

y bennod hon. 
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Pennod 3: Y chwyldro digidol ac oedolion heddiw – trosolwg llenyddol 
Bydd y bennod hon yn edrych ar drosolwg llenyddol ym maes dysgu digidol, addysgu a thwf 

technoleg ym myd addysgu iaith. 

Cyflwyniad 
 

Mae technoleg a datblygiadau digidol yn hollbresennol yn ein bywydau o ddydd i ddydd. 

Bellach mae’r ffordd mae mwyafrif o unigolion yn gweithredu wedi newid yn sgil dyfodiad 

technoleg a’r oes ddigidol. Mae sôn cyson mewn llenyddiaeth a dadansoddiadau am 

genhedlaeth Y a Z (Cilliers, 2017), (Howe, 2014) a (Howe a Strauss), 2000), a’r ffordd mae 

technoleg yn greiddiol i’w harferion o ddydd i ddydd, cyn dechrau edrych ar y genhedlaeth 

nesaf wedi 2020 a’u hôl troed digidol tra maent dal yn y groth, yr rhain sy’n cael eu hadnabod 

fel Cenhedlaeth Alpha (McCrindle, 2021) .  

 

Disgrifir ‘Cenedl Y’ fel y rheini sydd wedi eu geni ar ôl 1980, gair arall a ddefnyddir i’w disgrifio 

ydy millennials (Howe a Strauss, 2003). Mae’r genhedlaeth hon wedi arfer â defnyddio 

technoleg er diddanwch (Viswanthan a Jain, 2013), nid yw’r genhedlaeth hon yn gwybod dim 

yn wahanol i’r byd digidol a thechnolegol. Atgyfnerthir hyn gan Berkup (2014) sy’n datgan eu 

bod y genhedlaeth dechnolegol fyd-eang gyntaf erioed. 

 

Er nad oes disgrifiad pendant o ‘Genedl Z’ yn ôl demograffwyr, gellir disgrifio y grŵp hwn 

o fewn y boblogaeth fel rheini sydd wedi eu geni o ganol y 1990au hyd at ganol y 2010au. 

Disgrifir rhain gan Seemiller a Grace (2017, tud 21) fel: 

 

“Generation Z has been profoundly shaped by the advancement of technology, issues of 

violence, a volatile economy, and social justice movements. Through smartphones, 
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broadband Internet access at home, or an online connection at school, Generation Z 

students have had access to more information than any other generation at their age. .” 

 

Rhain yw oedolion y dyfodol. Mae ‘Cenedl Y’ bellach yn eu tridegau  neu bedwardegau a 

chenedl Z yn cyrraedd oedran dod yn rhan o’r byd gwaith. Mae’n bwysig iawn cofio hyn felly 

wrth gynllunio’n ieithyddol, a darparu adnoddau i gefnogi dysgu iaith i genedlaethau’r dyfodol.  

 

Mae Qualman (2013, t. 39) yn datgan bod gweld e-bost bellach yn cael ei weld gan  

genedlaethau Y a Z fel ‘antiquated’ neu ‘passé’. Er nad ydy hyn yn golygu bod e-bost yn 

diflannu, mae’n dangos pwysigrwydd bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf, gan allu 

darparu’n ddigidol i bawb. Wrth i anghenion newid, mae angen ailedrych ar y sgiliau sydd eu 

hangen ar unigolion mewn oes ddigidol. Mae disgwyliadau cenedlaethau Y a Z yn wahanol o 

ran gwaith a defnydd amser, (Qualman, 2013, t. 45), anodd yw peidio ag anghytuno. Mae’r 

genhedlaeth hon yn deall sut mae cael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, sut i ryngweithio 

ar lefel byd eang, ac yn bwysicach fyth, sut i flaenoriaethu amser a ‘multitask’ yn effeithiol.  

Mae Kessler (2018, tud 206) yn trafod bod dosbarth technoleg yn y dosbarth iaith yn elfen sy’n 

amlwg ‘yn absennol’, yn enwedig o ystyried pa mor hollbresennol ydy technoleg yn ein 

bywydau o ddydd i ddydd erbyn hyn. 

 

Calonogol yw gweld gweledigaeth ar ran Llywodraeth Cymru yn Cymraeg 2050: Miliwn o 

Siaradwyr (2017) i ddatblygu technoleg ddigidol Gymraeg yn y byd addysg felly. Maent yn 

cydnabod pwysigrwydd technoleg fel rhan ‘annatod o bopeth rydym yn wneud’ gan gydnabod 

bod adnoddau addysg digidol ymhlyg yn y weledigaeth hon.  
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Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder aruthrol, ac mae i’r datblygiadau newydd, cyson hyn 

effaith annatod ar addysg. Ond mae Bates (2005) yn dadlau bod underlying constants o fewn 

technoleg addysg, hynny yw, ffactorau nad ydynt yn newid, ac mae’n rhaid deall rhain er mwyn 

arfogi sefydliadau neu unigolion i wneud penderfyniadau da wrth ddefnyddio technoleg i 

addysgu. 

 

Wrth gwrs, mae twf technoleg yn digwydd ar gyflymder mor aruthrol, mae’n ymylu ar amhosib 

cadw termau ac arferion yn gyfredol. Ond mae addysg o bell fel pob datblygiad technolegol-

gymdeithasol arall yn hanu o batrymau hanesyddol, ymddygiadol, o ymchwil sydd wedi ei brofi 

a’i weithredu ar systemau a ystyriwyd yn newydd yn y gorffennol. Cydnabyddir bellach bod Tair 

Cenhedlaeth i addysg o bell, a bod systemau technolegol wedi esblygu drwy dair oes o 

ddatblygiadau addysgol, cymdeithasol a seicolegol (Anderson a Dron, 2011). 

 

Beth felly yw e-ddysgu a dysgu drwy gyfryngau digidol? Bydd yr adran nesaf yn archwilio 

diffiniadau o fewn prif egwyddorion e-ddysgu. 

 

Dysgu Digidol – Diffinio’r Termau 
 

Rhan arall o’r maes sy’n newid a datblygu ar gyflymder ydy maes terminoleg. Mae heriau yn 

dod yn sgil cyflwyno termau newydd cyson, sydd yn aml iawn mor ffiniol yn eu hystyron yn 

gallu arwain at fwy o ddryswch yn y pendraw. Rhaid cofio am linell o waith Bates (2005) sy’n 

codi o’i drafodaeth am derminoleg a diffiniadau gwahanol fathau o ddysgu ac addysgu o fewn 

cyd-destun ehangach dysgu digidol, pwynt sy’n cael ei ategu yng ngwaith Driscoll (2002) a 

Vignare (2007). Trafodai Bates y term ‘rhithiol’ sydd yn cael ei ddefnyddiol mor aml bellach, 

mae ystyr y gair wedi ei golli. 
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“Virtual has been used to describe so many different forms of online provision, 

that it is now virtually meaningless.”  

Bates (2005, t. 9) 

 

Pwysleisir yr amryfusedd wrth ddiffinio’r gwahanol fathau o ddarpariaethau ar-lein eto gan 

Moore et al (2010) neu Blake (2011) sy’n adlewyrchu sut mae terminoleg yn gallu peri trafferth 

wrth geisio diffinio y mathau o ddysgu digidol. Mae’r ystyriaeth hon yn bwysig iawn wrth 

edrych ar lenyddiaeth ymchwil ddigidol benodol i CiO, ac wrth ddiffinio darpariaethau’r 

dyfodol. Mae Moore et al (2010, tud 5) yn nodi sut mae’r diffyg cysondeb ymysg y termau yn 

medru achosi heriau i’r ymchwilydd a’r dylunydd, ond hefyd gellid dadlau y gall hyn hefyd beri 

problemau i’r defnyddiwr boed hynny’r  addysgwr neu’r dysgwr. Mae hyn yn arwain at 

broblemau nid yn unig gyda’r derminoleg, ond hefyd problemau i ymchwilwyr sydd am 

adeiladu ar ganfyddiadau blaenorol, hynny yw, dylunwyr cyrsiau sydd am ddatblygu gofodau 

tebyg. Mae Moore et al yn dadlau ei bod yn anodd iawn medru gwerthuso darpariaeth a’r 

profiad dysgu sy’n cael eu darparu fel distance learning events  oherwydd diffygion terminoleg. 

 

Fel y soniwyd eisoes, mae dysgu digidol yn faes sy’n newid yn gyflym iawn, ac mae datblygiad 

sy’n ‘newydd’ heddiw, yn cael ei ddisodli’n fuan iawn gan ddatblygiad mwy newydd. Soniwyd 

eisoes bod DOB yn cael ei weld fel maes â thair cenhedlaeth iddo (Kaufman, 1989) (Nipper, 

1989) (Anderson a Dron, 2011). Y genhedlaeth gyntaf oedd yn cael ei gweld fel un ble’r oedd 

diffyg rhyngweithio uniongyrchol â’r myfyrwyr gan mai’r cyfrwng digidol oedd y cyfrwng print. 

Roedd y dysgwyr yn cyfathrebu drwy ohebiaeth brint, oedd yn system un ffordd mewn 

gwirionedd. 
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Dilynwyd hyn gyda’r ail genhedlaeth (Anderson a Dron, 2011) oedd yn cael ei diffinio gan y 

datblygiad cyfryngau digidol megis teledu, radio a ffilm oedd yn  tyfu ar raddfa eang.  Roedd  

toreth y cyfryngau hyn yn golygu bod addysg ddigidol yn symud fwy tuag at yr ysgol feddwl 

luniadol- wybyddol. 

 

Roedd angen i’r dysgwyr greu ystyr o’r wybodaeth ar lefel bersonol, syniadau sy’n tarddu o 

waith Piaget (1970).  Er, hynny mae gwreiddiau'r model lluniadol a ddefnyddir amlaf heddiw 

yn deillio o waith Vygotsky a Dewey, a ‘lluniadaeth- gymdeithasol’ (Anderson a Dron, 2011, 

tud. 84)  

“Social-constructivist   pedagogies,   perhaps   not   coincidently,   developed   in   

conjunction   with   the   development  of  two-way  communication  technologies.” 

 

Roedd y technolegau hyn yn creu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio amserol ac anghydamserol 

rhwng y dysgwr a’r addysgwr;  yn hytrach na throsglwyddo gwybodaeth un ffordd.  

 

Ystyriwyd y drydedd cenhedlaeth ddigidol fel un ble’r oedd cyfathrebu dwy ffordd yn gryfach 

fel y nodir gan Bates (2005). Adnabyddir y drydedd genhedlaeth hon fel y rhai sy’n rhan o’r 

ysgol feddwl a ddatblygodd o’r cysyniad o luniadaeth sydd bellach yn cael ei adnabod fel 

modelu cyfrifiadurol, sef y farn bod modd modelu rhwydweithiau niwral, e.e. y rhai hynny sydd 

ynghlwm â dysgu iaith er mwyn deall y broses wybyddol. Cyfeirir at y cysyniad hwn yn Saesneg 

fel ‘connectivism’1 (Castells, 1996), (Siemens,  2007), (Downes, 2007) .  

 
1 Nid oes cyfieithiad Cymraeg sy’n cyfleu’r ystyr Saesneg o ‘Connectivism’. Defnyddir ‘Modelu Cyfrifadurol’ fel 
term Cymraeg, ond nid yw hwn wir yn adlewyrchu y ddamcaniaeth fel y term Saesneg. 
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Mae’r ddamcaniaeth hon yn dadlau bod dysgu yn broses o adeiladu rhwydweithiau o 

wybodaeth, adnoddau a chysylltiadau sy’n berthnasol i broblemau ‘byd go iawn’.  Mae hwn  yn 

gysyniad sy’n cydnabod bod digonedd o wybodaeth ar gael ac mai rôl y dysgwr yw; 

 

“not  to  memorize  or  even  understand  everything,  but  to  have  the  capacity  to  find 

and  apply  knowledge when and where it is needed” (Anderson a Dron, 2011, tud 87) 

 

 Roedd dyfodiad cyfryngau megis y we a chynadleddau fideo yn hwyluso mwy o ryngweithio 

rhwng y rheini oedd am ddysgu yn hytrach na’r addysgwyr yn bwydo gwybodaeth un ffordd. 

Roedd hyn yn rhoi mwy o bŵer i’r dysgwr, mwy o annibyniaeth dros eu dysgu a’u rheolaeth o 

amser dysgu, a hefyd roedd y cyfrwng electroneg newydd hwn yn rhoi cyd-destun 

cymdeithasol ar gyfer dysgu a chyd-ddysgu (Fung, 2004). Eto, mae Kaufman (1989, t 69) yn 

pwysleisio y cysyniad hwn o’r ffaith bod y dysgu o’r math a welwn yn sgil datblygiadau trydedd 

cenhedlaeth yn rhoi mwy o berchnogaeth i’r dysgwyr dros eu haddysg. Yng ngoleuni hyn, mae’r 

tiwtor yn fwy o hwylusydd tra bod y sefydliad sy’n darparu’r addysg yn cynnig cymorth cyson 

i’r dysgwr ddod yn ddysgwr annibynnol. Anodd yw peidio dychwelyd at gasgliadau Anderson a 

Dron (2011) sy’n trafod datblygiadau DOB a digidol fel esblygiad, ble mae defnyddwyr y 

gwahanol genedlaethau yn esblygu mewn tandem gyda’r dechnoleg2.  Mae angen meddu ar y 

sgiliau technolegol a’r wybodaeth bedagogaidd er mwyn i’r cyfryngau newydd hyn lwyddo. 

Mae’r tiwtor, y dysgwr, y cynnwys; a’r berthynas rhwng y tri pheth hyn yn allweddol i ddatblygu 

darpariaeth o  bell ddigidol. 

 

 
2 Gwelir trafodaeth bellach am hyn ac argyfwng Covid-19 yn y rhagymadrodd i’r casgliad 
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Mae diffinio dysgu digidol yn medru bod yn heriol iawn. Mae cymaint o ddiffiniadau gwahanol 

yn bodoli ac yn dal i ddatblygu. Mae Ffigwr 5 yn dangos yr amrediadau posib ar gyfer y  dysgu, 

o ddosbarth WyW i ddysgu’n llwyr ar-lein. Mae hyn yn cynnwys modelau wedi eu llunio o fewn 

cyd-destun yr amrywiadau a drafodir nesaf. 

 

 

Ffigwr 5: Addasiad o gontinwwm dysgu ar sail technoleg Bates a Poole (2003) 

 

Dysgu Cyfunol (Blended Learning) 
 

Mae sawl diffiniad o ddysgu cyfunol yn bodoli, mae McCarthy (2016) yn nodi y gellir 

dadlau bod dysgu cyfunol wedi bodoli ers y 1960au pan ddaeth dyfodiad labordai iaith 

oedd yn galluogi dysgwyr i ymarfer eu sgiliau gwrando a siarad o fewn awyrgylch breifat 

y labordy. Mae diffiniadau diweddar yn cyfeirio at gyrsiau cyfunol yng nghyd-destun 

digidol yn unig. Mae Graham (2006) yn disgrifio dysgu cyfunol fel  cyfuniad o ddysgu 

Wyneb yn Wyneb gyda ‘computer-mediated instruction’  tra y disgrifir Picciano (2006) 

ddysgu cyfunol fel dull sy’n cyfuno tasgau dysgu ar-lein gyda thasgau dysgu WyW, sy’n 

cael eu cyfuno mewn cynllun pedagogaidd o werth. Golygai hyn fod y tasgau ar-lein o 

bryd i’w gilydd yn cymryd lle tasgau a arferir eu gwneud WyW.  Ystyriaeth oll bwysig, 
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sy’n codi yn y llenyddiaeth ydyw cyfuno y gwerthoedd addysgol hyn. Ategir hyn gan 

McCarthy (2016) sy’n nodi y gall technoleg gefnogi amrywiol amgylchiadau dysgu o 

ystyried yn briodol y ffordd mae pedagogi a thechnoleg yn gallu cefnogi ei gilydd, ac yn 

bwysicach fyth, briodoli’r cyfoeth o ymchwil ym maes caffael ail-iaith dros y 

blynyddoedd i’r maes digidol, ystyriaeth bwysig iawn i’r cyrff neu ddarparwyr fydd yn 

gyfrifol am ddatblygu CiO i’r dyfodol; 

 

“These considerations lead us to examine, on the one hand, what the prospects 

are for recreating the classroom-interactive world in a computer-mediated 

environment, and on the other, which aspects of classroom interaction are best 

left in the classroom.”  

McCarthy (2016, t. 7) 

 

Mae Kenny a Newcombe (2011) yn nodi y canlynol fel rhesymau pam bod sefydliadau 

addysg yn defnyddio dulliau cyfunol i gyflwyno cyrsiau addysgol i fyfyrwyr, sydd hefyd 

yn tynnu ar lawer o egwyddorion model ‘ACTIONS’ (Bates, 2005) a drafodir yn 

ddiweddarach: 

• gwella pedagogi 

• hwyluso a gwella mynediad 

• hyblygrwydd i ofodau dysgu 

• cost effeithiol 

• gwella arferion pedagogaidd 
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Ond yn aml iawn y prif reswm dros feithrin model cyfunol o ddysgu ydy i gynyddu cyfranogiad 

y dysgwyr a’u hymwneud â’r broses ddysgu a’r deunydd dysgu (Peverley et al, 2003), 

(Vanslambrouck et al, 2019). Mae Bonk a Graham (2012, tud 5) yn cydnabod y diffiniad 

canlynol fel y diffiniad mwyaf addas o ddysgu cyfunol a’i systemau  a hynny o safbwynt 

hanesyddol ond hefyd fel seilwaith i ddatblygu cysyniadau a diffiniadau pellach. 

 
“Blended Learning Systems combine face to face instruction with computer-mediated 

instruction” 

 

Dysgu O Bell (DOB) 
 

Mae’r dryswch yn parhau wrth ddiffinio termau gyda rhai sefydliadau yn defnyddio’r term DOB 

wrth gyfeirio at gyfryngau dysgu ar-lein ond hefyd cymysgedd o ddulliau mwy traddodiadol 

megis cyrsiau drwy’r post, cynhadledd ffôn ayb.  

 

“To add to the confusion, the term distance learning has also been used to refer 

to some of these online learning environments as well as to the mix of more 

traditional methods such as correspondence courses and teleconferencing, 

teaching techniques long employed in the U.S. education.”  

Blake (2011, t. 1) 

 

Ond mae dysgu ar-lein bellach yn cael ei gysylltu fwy gyda’r cysyniad DOB oherwydd fod y 

cyfrwng yn medru cynnig adnoddau addysgol cyfoethog, aml-gyfrwng, sy’n galluogi cefnogi 

dysgwyr unrhyw bryd. 
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Eto, nid oes diffiniad pendant ar gael o’r hyn yw DOB. Mae’n amrywio ymysg sefydliadau ac 

academyddion. Mae Hojnacki (2016, tud 108) yn McCarthy (2016) ynghyd â Means et al (2009) 

yn datgan nad yw’r cysyniad o gwrs ‘DOB’ yn newydd o gwbl, gan gyfeirio at gyfres o ohebiaeth 

addysgol drwy’r post sy’n dyddio’n ôl cyn belled â’r 1840au. Yr hyn yn ôl Hojnacki sydd wedi 

newid y diffiniad o ‘Dysgu O Bell’  o’r diffiniad gwreiddiol yw dyfodiad y cyfrifiadur ac yn 

benodol yn fwy diweddar Web 2.0 yn y 1990au, oedd yn agor drysau i declynnau digidol oedd 

yn cynnig ‘the newest generation of interactive, computer-mediated communication (CMC) into 

language courses.’ 

 

Mewn ymdrech i ddod â goleuni ar y dryswch wrth geisio deall a diffinio termau yn ymwneud 

gyda dysgu digidol, ceisiodd Smith a Kurthen (2007) lunio diffiniadau pendant o’r gwahanol 

fathau o ddarpariaethau fel y gwelwn yn Tabl 7, ond mae Graham a Dzibuan (2008) yn dadlau 

nad ydy ceisio diffinio’r termau drwy ddynodi canrannau i’r defnydd o dechnolegau yn y 

dosbarth yn ddefnyddiol o gwbl. Dadleuant hwy bod termau megis hybrid a chyfunol yn 

gyfystyron o safbwynt y llenyddiaeth, ac yn ymarferol,  byddai’n haws derbyn yn syml, mai dull 

o integreiddio technoleg i ddull dysgu WyW ydy dysgu cyfunol. Eto ategir hyn gan  Graham 

(2006) drwy egluro bod yr hyn a welwn yn  ceisio categoreiddio termau gyda chanrannau yn 

or-simplistig. 

 

Tabl 7:  Addasiad o Dacsomeg termau Dysgu Digidol (Smith a Kurthen, (2007) 

Term Diffiniad 

Wedi ei gefnogi gan y we 

(Web Enhanced) 

Defnydd lleiaf posib o’r cyfrwng ar-lein e.e. postio maes llafur neu 

gyhoeddiad am y cwrs. 
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Cyfunol Darpariaeth sy’n defnyddio gweithgareddau ar-lein sylweddol mewn 

cwrs a fyddai WyW fel arall. Ond mae’r ddarpariaeth ar-lein dal yn llai na 

45% 

Hybrid/ Gwasgaredig Darpariaeth ble mae darpariaeth ar-lein yn disodli 45-80% o’r dysgu 

WyW. 

Math o ddysgu sy’n cynnwys dysgu ar y campws neu leoliad dysgu 

daearyddol gyda rhan o’r ddarpariaeth hefyd yn cael ei addysgu ar-lein. 

 

Ar-lein Pur Darpariaeth ble mae dros 80% o’r gweithgareddau dysgu’n digwydd ar-

lein 

 

Nid yw addysgu ar y ffurfiau hyn yn hawdd, ac mae’r cyfrwng yn dod â’i heriau (Bower, et al, 

2004). Sicrhaodd Y Brifysgol Agored werthusiad systematig o’u darpariaeth er mwyn medru 

cynnig rhaglenni a chyrsiau soffistigedig (Holemberg, 2002, tud 9). Mae’r Brifysgol Agored yn 

sefydliad pwrpasol ar gyfer darparu addysg o bell, mae i sefydliadau megis colegau a 

phrifysgolion mwy traddodiadol heriau eraill wrth ddarparu a datblygu cyrsiau ar-lein. Mae 

Boweret al (2004) yn trafod rhai o’r heriau hyn; yr her gyntaf ydy yr angen am newid ar lefel 

sefydliadol er mwyn medru darparu cyrsiau o bell yn effeithiol.  Ni fydd pob aelod o staff yn 

gefnogol o’r dull digidol, felly mae angen newid ‘meddylfryd’ staff drwy’r sefydliad cyfan; o’r 

gweinyddwyr, i’r uwch-reolwyr. Mae’n rhaid cefnogi staff gyda’u sgiliau digidol a’u cefnogi i 

feithrin arbenigedd. Mae’n rhaid hefyd i’r addysgeg newid yn sgil dyfodiad technolegau digidol 

(Fetherstone, 2001). Mae gofyn i’r addysgwyr feddu ar sgiliau gwahanol iawn i’r dull dysgu ac 

addysgu a ddefnyddir ar lawr y dosbarth.  

 

Un peth sydd yn sicr, datblygu dull ar-lein pur yw bwriad yr astudiaeth hon, a’r bwriad yw creu 

fframwaith addysgol i gefnogi y dull cyfathrebol o addysgu CiO ar-lein yn llwyr. 

 

Cwrs dysgu iaith ar-lein (Online Language Learning) 
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Mae’r term cwrs dysgu iaith ar-lein yn medru cyfeirio at amryw o sefyllfaoedd dysgu. Gall fod 

yn gwrs wedi ei hwyluso dros y we, cwrs hybrid, neu gwrs sydd yn llwyr ar-lein e.e. ‘Say 

Something in Welsh’. Gall cyrsiau dysgu iaith ar-lein olygu nad oes cyswllt WyW o gwbl yn ôl 

Blake (2011), ond hefyd mae’n nodi bod rhai yn defnyddio’r term ‘DOB’ i ddisgrifio’r gofodau 

dysgu ar-lein hyn, sy’n atgyfnerthu yr hyn ddywedai Bates am ddryswch mewn termau. Ystyrir 

yr isod ymysg cyrsiau dysgu iaith ar-lein poblogaidd heddiw: 

• Duolingo 

• Rosetta Stone 

• Babbel 

• Memrise 

• Busuu 

 

Mae  Moore et al (2010) yn datgan mai’r ‘dysgu ar-lein’ hwn yw’r math anoddaf i’w ddiffinio. 

Cyfeiria Moore et al at waith Oblinger et al (2005) sy’n nodi mai dysgu ar-lein yw’r math o 

gyrsiau sy’n ‘wholly online learning’, cyrsiau megis y rhain y soniwyd amdanynt yn y rhestr 

flaenorol.  Mae trafodaethau pellach yn trafod dysgu ar-lein o safbwynt ei hyblygrwydd a’i allu 

i gefnogi rhyngweithio amrywiol, ond eto, ategir barn nifer o academyddion ar y pwynt hwn 

gan Moore et al, drwy nodi “many believe that there is a relationship between distance 

education or learning and online learning but appear unsure in their own descriptive 

narratives.” (2010, t 130) 

 

Mae gan Duolingo (2016) dros 120 miliwn o ddefnyddwyr ar draws y byd, ac mae’r gwasanaeth 

yn tyfu. Gwelwyd y gwasanaeth yn cynnig darpariaeth i ddysgu Cymraeg yn 2016 hefyd, gyda 
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siaradwyr Cymraeg yn gwirfoddoli eu hamser i ddatblygu’r cynnwys3. Yn wir, croesewir 

datblygiadau fel hyn, er nad ydyw cwrs Duolingo wedi ei safoni yn unol â chyrsiau CiO, mae’n 

gyswllt â’r Gymraeg. Noda Brake (2000, t. 177) “Mae pob dysgu yn weithred gymdeithasol. Mae 

pobl yn dysgu drwy gyfathrebu â’i gilydd yn anffurfiol. Rhydd e-Addysg y rhyddid, yr amser, a’r 

anogaeth i bobl i ddysgu...” 

 

Dysgu Iaith gyda Chymorth Cyfrifiadur (DIGCC) 
 

Mae Chapelle (2009) yn nodi mai datblygu ar sail ‘syniadau, fodelau neu hypothesis’ parod am 

sut mae caffael ail-iaith mae datblygiadau technoleg ym maes DIGCC. Yn ôl Chapelle, y 

wybodaeth honno yw sylfaen y penderfyniadau a’r dyluniadau a wneir gyda thechnoleg dysgu 

iaith. Mae Mishan yn McCarthy (2016 t.125) yn mynd gam ymhellach gan ddatgan mai 

athroniaeth sy’n deillio o waith Vygotsky (1981), sef theori ddiwylliannol gymdeithasol, ydy’r 

egwyddor sydd wedi ei gysylltu agosaf gyda DIGCC. Adlewyrchir safbwyntiau sydd wedi eu 

trafod yn flaenorol wrth edrych ar y gwahanol fathau o gyfryngau addysgu digidol eto gan 

Chapelle (2009), sy’n nodi mai pedagogi ddylai fod yn arwain a chefnogi DIGCC er mwyn creu 

cyfleon dysgu sy’n ddefnyddiol. 

 

“In other words, the emphasis in CALL today is on the pragmatic goal of 

marshalling professional knowledge in a manner that is useful for creating 

learning opportunities.”  

Chapelle (2009, t. 742) 

 

 
3 Bellach mae YGDCG yn cyfeirio at Duolingo fel rhan o’u cyrsiau prif-ffrwd 
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Mae twf mewn gallu dysgu ieithoedd ar-lein yn hollbresennol fel y gwelwyd yn flaenorol yn y 

bennod hon, gyda defnyddio meddalwedd dysgu iaith DIGC yn boblogaidd gweler Tabl 8, 

ynghyd â theclynnau dysgu iaith yn ôl Vesselinov a Grego (2012).
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Tabl 8: Cyfraddau Traffig Cyfartalog safleoedd DIGCC yn ôl ‘Similar Web’ (Arvantis, 2019) 

 
Duolingo Babbel Rosetta 

Stone 

Busuu Memrise 

Cyfanswm yr 

ymweliadau 

65.31 m 13.89 m 2.79 m 3.29 m 10.04 m 

Hyd yr ymweliad ar 

gyfartaledd 

(aa.mm.ee) 

00:10:07 00:03:36 00:04:38 00:06:37 00:09:41 

Nifer y tudalennau yn 

ystod yr ymweliad4 

6.97 3.78 3.03 14.89 7.69 

Cyfradd ‘Bounce’5 44.51% 39.31% 54.81% 46.73% 40.05% 

 

 
4 Tudaleneau yn ystod ymweliad:y nifer cyfartalog o dudalennau mae ymwelydd yn edrych arnynt ar y safle 
5 Cyfradd ‘Bounce’: Y nifer o ymwelwyr sy’n ymweld â safle ac yna’n gadael yn syth. 
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 Er hynny, prin iawn ydy’r ymchwil i’r teclynnau hyn a’u heffeithlonrwydd yn yr ieithoedd 

mwyaf poblogaidd o’i chymharu â’r ymchwil ar ddatblygu adnoddau dysgu mwy traddodiadol 

eu natur (Vesselinov a Grego, 2012 tud.2). Ac mae’r ymchwil i hyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn 

llai fyth, sy’n dod â mwy o heriau wrth ddatblygu technoleg newydd i ddysgu iaith. 

 

Mae Reinders a White (2010) yn cyfeirio at sylw Maley fel a ddyfynnir yn Tomlinson (1998) 

oedd yn datgan ein bod mewn gwirionedd yn wynebu chwyldro o ran datblygu deunyddiau 

digidol ym maes dysgu iaith. Ymchwil ym maes dysgu Saesneg fel ail-iaith (EFL) oedd hwn, ond 

mae’r un mor berthnasol i addysgu iaith yn gyffredinol. Nododd Maley yn Tomlinson (2012, 

tud 388)  ein bod ‘on the threshold of a new generation of computerised materials for language 

teaching’ ac mae hyn yn wir iawn o ystyried lle yr ydym heddiw, a’r niferoedd sy’n dysgu iaith 

ar-lein fel y gwelwyd yn Nhabl 8. Mae Reinders a White (2010) yn feirniadol o waith Tomlinson 

(1998) hefyd, gan bwysleisio bod y diffyg sôn am dechnoleg fel cyfrwng yng  ngwaith Tomlinson 

yn amlygu’r bwlch sydd rhwng maes ehangach addysgu iaith a DIGCC ac mae’n anodd peidio â 

chytuno â hyn, o ystyried bod datblygiadau technoleg a digidol yn cael cyn lleied o le yn y 

trafodaethau o ystyried pa mor gyflym maent wedi datblygu’n y ddegawd ddiwethaf. Mae hyn 

yr un mor wir am faes CiO, er bod trafodaethau am gyfryngau digidol megis e-bost, neu gyfrwng 

fideo, nid oes gwir ymrafael â theorïau addysgu digidol a dylanwad ac effaith rheini ar 

ddatblygiad y maes yn y llenyddiaeth. 

 

Datgan Coleman (2005) bwysigrwydd mwy o ymchwil i’r maes DIGCC fydd yn ein galluogi ni i 

ddeall y broses o ddysgu ac addysgu iaith yn well. Eto, rhaid pwysleisio y cyfle presennol sydd 

ym maes CiO, i sicrhau bod ymchwil yn ganolog i’r datblygiadau mewn ymdrech i greu miliwn 

o siaradwyr.  Mae gwaith Chapelle (2001) yn ddarn allweddol o ymchwil i’r maes dysgu iaith a 
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thechnoleg, sydd hefyd yn pwysleisio’r pwynt holl bwysig bod rhaid i unrhyw un sydd am 

addysgu iaith yn yr unfed ganrif ar hugain ddeall natur unigryw tasgau sy’n cael eu cyfryngu 

drwy dechnoleg er mwyn i’r dysgwr fedru cydweithio gyda’r tasgau rheini.  

 

O ran maes CiO, mae’n wir bod sôn wedi bod yn y gorffennol am ‘gyrsiau ar-lein Llambed’ sydd 

ddim yn corffori dysgu digidol mewn unrhyw ffordd fwy na gohebiaeth e-bost, rhywbeth eto y 

cyfeiria Moore et al (2010) ato wrth sôn am ddiffinio ‘DOB’ fel, yn syml iawn, ddarparu addysg 

ar-lein i’r rheini sy’n wynebu heriau daearyddol i gyrraedd y ddarpariaeth honno yn y ffordd 

draddodiadol. Disgrifir y math hwn o  DOB gan Kaufman (1989) fel y math o ddysgu digidol o’r 

genhedlaeth gyntaf. 

 

Mae DOB fel cyfrwng wedi bodoli ers cyfnod hir o amser, gellir diffinio DOB fel model addysgu 

ble mae pellter daearyddol rhwng y tiwtor a’r dysgwr. Ond, mae dysgu ar-lein yn golygu 

defnydd o dechnoleg i hwyluso’r dysgu, a gall y ddarpariaeth ar-lein honno berchnogi sawl 

ffordd neu gyfrwng. 

 

Mae cynllunio’n holl bwysig wrth ystyried darparu gwersi iaith ar-lein fel ydyw wrth ddarparu 

gwersi WyW, ond hefyd yn allweddol yn y broses o gategoreiddio’r ddarpariaeth ddigidol 

honno.  Mae’r gwahanol opsiynau o ran y modelau ar-lein posib yn greiddiol i’r ystyriaeth 

gychwynnol ar ddechrau’r broses gynllunio. Mae Hodges et al (2020) wedi addasu cynnwys 

Means, Bakia a Murphy (2014) o ran nodweddion cynllunio ar gyfer Dysgu Ar-lein ‘Online 

Learning Design Options’  ac wedi eu diffinio dan Naw Dimensiwn neu yr hyn y maent hwy yn 

eu galw yn ‘dimensions’. Mae Means, Bakia a Murphy (2014) yn dadlau bod eu fframwaith 

cysyniadol hwy (Conceptual Framework) yn cwmpasu prif bwyntiau’r ymchwil sydd wedi ei 
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gwblhau, ac yn dangos y prif bwyntiau sy’n dylanwadu ar lwyddiant allbynnau cyrsiau ar-lein. 

Gellir dadlau nad ydy’r Naw Dimensiwn yn hollol berthnasol i faes CiO am amrywiol resymau 

fel y trafodir wrth gyflwyno’r dimensiynau. Hefyd byddai’r ystyriaethau hyn yn medru amrywio 

yn dibynnu ar natur y dysgwyr. Mae’n werth ystyried hefyd, a ydy dulliau dysgu andragogaidd 

yn golygu bod y  dysgwyr sy’n oedolion yn mynd i ofyn am ddimensiynau cynllunio gwahanol i 

blant ifanc fel y trafodir gan Hodges et al (2020) e.e. mwy o strwythur, darpariaeth amserol. 

Maent hefyd yn nodi’n glir byddai maint dosbarth yn medru llywio llawer o’r penderfyniadau 

yn y fframwaith cysyniadol, sydd ddim yn mynd i fod yn ystyriaeth ym maes CiO gan bod 

dosbarthiadau CiO yn draddodiadol fychan, ffactor a drafodir yn ddiweddarach yn y bennod 

hon wrth edrych ar fodel Bates a Pool (2013) . 

 

 Ond yn sicr roedd lle i ystyried agweddau o’r Naw Dimensiwn yn drwyadl wrth gynllunio ar 

gyfer darparu dosbarth digidol CiO.   Bydd y rhan nesaf yn edrych ar y Naw Dimensiwn mae  

Means, Bakia a Murphy (2014) yn eu cynnig fel ystyriaethau wrth gynllunio DOB. 

Y Naw Dimensiwn 

 

Modolrwydd (Modality): Golygir yma, sut y diffinnir y ddarpariaeth ar-lein, ydy’r addysgu’n 

llwyr ar-lein, neu oes elfennau’n cael ei ddarparu WyW ar y campws.  

 

Cyflymder (Pacing): Golygir yma sut mae dysgwyr yn symud drwy’r lefelau dysgu. Oes cyfnodau 

penodol ble mae disgwyl i ddysgwyr fod ar-lein er mwyn rhyngweithio, oes terfynau amser ble 

mae disgwyl i ddysgwyr gwblhau gwaith, fel fyddent mewn dosbarth WyW. Mae hyn yn rhoi 

mwy o hyblygrwydd i addysgwyr wrth gynllunio. 
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“Finally, many instructors and online learning providers are experimenting with 

various strategies falling between these two pacing options, with some required 

times for online interaction or some completion deadlines but more flexibility 

than found in traditional classroom-based courses.”  

Means, et al (2014, t. 11) 

 
Cyfathrebu Amserol ar-lein (Online Communication Synchrony): Nid yw’r syniad fod y 

gweithgareddau dysgu yn gorfod digwydd ar yr un pryd i bob dysgwr yn angenrheidiol mwyach 

(Amserol). Mae cyfryngau sydd wedi datblygu yn sgil twf dysgu digidol (fforymau, fideos, e-

bost) yn galluogi dysgwyr i ddefnyddio yr un adnoddau digidol ond ar amseroedd gwahanol 

anghydamserol (asynchronus). Mae Hodges et al (2020) yn crynhoi 3 ystyriaeth bosib wrth 

gynllunio’r dysgu ar-lein o safbwynt hyn. 

• Anghydamserol  

• Amserol (Syncroni) yn unig  

• Cyfuniad o’r ddau 

 

Â Hrastinski (2008) i fwy o fanylder wrth drafod manteision a chyfyngiadau dysgu amserol neu 

beidio. Mae dysgu anghydamserol drwy gyfrwng e-bost, fforymau trafod a deunydd ar-lein lle 

gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg yn cynnig hyblygrwydd i’r dysgwyr, yn enwedig dysgwyr 

sydd yn methu ymrwymo i gyfnod penodol o amser ar gyfer gweithgareddau dysgu 

traddodiadol oblegid ymrwymiadau gwaith neu deulu. Erbyn heddiw, mae datblygiad 

technoleg yn golygu bod y rhestr o adnoddau digidol anghydamserol sydd ar gael yn tyfu bob 

dydd (apiau, podlediadau, cyfryngau cymdeithasol). Rho natur y math yma o ddysgu fwy o 

amser i’r dysgwyr fireinio eu cyfraniadau, gan roi ymatebion gydag mwy o ôl meddwl arnynt 
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yn y pen draw o’u cymharu â dysgwyr sy’n dysgu mewn syncroni drwy fideo-gynhadledd neu 

sgyrsiau ar-lein gweler Ffigwr 6 

 

Ffigwr 6: Addasiad o Hrastinski (2008) 

 

Eto, er i Hrastinski (2008) ddod i’r casgliad nad oedd corff o ymchwil yn dangos manteision un 

dull dros y llall, mae ef hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd y cynllunio cychwynnol wrth 

benderfynu ar y dull darparu, sy’n cael eu hategu hefyd gan Haythornthwaite (2002) sy’n nodi 

bod tri math o gyfathrebu sy’n allweddol wrth ddatblygu a cynnal systemau e-Ddysgu, hynny 

yw cyfathrebu ar sail cynnwys (Content-related communication), cynllunio tasgau, a 

chefnogaeth gymdeithasol. Mae’r ystyriaethau hyn yn ganolog i’r ymchwil hwn wrth ddatblygu 

y dosbarth ar-lein digidol a’r ap dysgu iaith. 

  

 

Rôl y Tiwtor ar-lein (Instructor Role online): Trafodir pwysigrwydd ystyried beth yw rôl y tiwtor 

ar-lein. Ai rôl o roi cyfarwyddiadau gweithredol yn unig fyddai’r rôl honno, a fyddai yn allweddol 

o ran cyfathrebu ar sail cynnwys, presenoldeb ar-lein boed hynny i bwrpasau darparu 

cefnogaeth gymdeithasol, neu mae’n bosib nad oes angen rôl o gwbl i diwtor mewn 
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darpariaeth ar-lein. Mae Jones (2016, tud 216) yn trafod rôl y tiwtor CiO, ac yn nodi bod rôl y 

tiwtor yr “un mor bwysig â’r rheini sydd wedi awduro’r cwrs”.  Mae hefyd yn cydnabod bod rôl 

y tiwtor mewn gofod ar-lein yn un anodd i’w ddiffinio’n union, gan ei bod yn rôl gymhleth. Er 

hynny, mae Jones (2016) yn gweld un prif wahaniaeth pedagogaidd rhwng rôl y tiwtor ar-lein 

a’r tiwtor dosbarth, sef bod y tiwtor ar-lein yn canolbwyntio ar unigolion yn hytrach na grŵp.  

 

Cymhareb Dysgwyr i Diwtor: Mae dosbarthiadau CiO yn llai eu maint na dosbarthiadau 

traddodiadol. Mae maint cyfartalog dosbarth CiO fel arfer yn tua 10 dysgwr, sydd felly yn 

ystyriaeth bwysig o ran maint y dosbarth ar-lein fydd yn cael ei greu ar gyfer yr astudiaeth hon. 

Mae Jones (2016) yn trafod pwysigrwydd creu cymuned o ddysgwyr mewn gofod ar-lein, 

ystyriaeth greiddiol i Fframwaith Cymuned Ymholi (FfCY) (The Community of Enquiry 

Framework, CoI) (Garrison ac Archer, 2000) 

 

Mae FfCY Garison ac Archer (2000) yn fframwaith sydd wedi ei ddatblygu er mwyn trefnu a 

strwythuro addysgu a dysgu ar-lein ym maes addysg uwch. Mae tair elfen i’r FfCY sef 

presenoldeb addysgol, gwybyddol a  chymdeithasol. Diffinnir presenoldeb cymdeithasol ar-lein 

gan Garrison (2015, tud 73) fel; 

“the ability of participants to identify with the community (e.g., course of study), 

communicate purposefully in a trusting environment, and develop inter-personal 

relationships by way of projecting their individual personalities”  

Mae’n rhaid cydnabod pwysigrwydd y ffaith bod Garrison ac Archer (2010) yn gweld y 

berthynas rhwng y tri phresenoldeb (addysgu, gwybyddiaeth, cymuned) yn allweddol i 

lwyddiant y naill a’r llall. Disgrifir presenoldeb cymdeithasol ar-lein fel ffactor canolog rhwng y 

presenoldeb addysgol a gwybyddol.   
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Er nad ydy CiO yn dod o dan gategori addysg uwch, mae rhai agweddau o’r FfCY y dylid eu 

hystyried fel rhan o’r astudiaeth hon. Mae’r FfCY wedi ei gwreiddio unwaith eto yn y daliadau 

theori dysgu lluniadol, mae’r fframwaith wedi adnabod elfennau creiddiol y gofod dysgu 

lluniadol, cydweithredol er mwyn creu a chynnal cymuned ddysgu bwrpasol. Mae Siemens 

(2005) yn cefnogi’r safbwynt hwn hefyd, gan nodi hefyd bod rhaid i’r damcaniaethau dysgu 

newid yng ngoleuni dyfodiad amgylcheddau dysgu newydd, er mwyn siapio dyluniad rheini’n 

briodol. 

 

Dylid felly roi sylw i bresenoldeb ‘cymdeithasol’ dysgwyr mewn gofod ar-lein yng nghyd-destun 

cymhareb y dysgwr a’r tiwtor, yn enwedig o ystyried sylwadau Jones (2016)  am bwysigrwydd 

rôl y tiwtor wrth geisio creu cymuned ddysgu ar-lein . Eto, cysyniad sy’n tynnu ar ddamcaniaeth 

sosio-gymdeithasol sydd wedi deillio o waith Vygotsky, a phwysigrwydd yr amgylchedd a’r 

diwylliant er mwyn creu ystyron. Mae Ardichivili (2001) yn trafod credoau Vygotsky, sef ei bod 

ond yn bosib deall gweithred feddyliol unigolyn drwy;  

“can only be understood by going outside the individual and examining the social and cultural 

processes from which it derives” (Ardichvili yn Palmer 2001, tud 35) 

 

Mae cymhareb y tiwtor a’r dysgwr yn ystyriaeth bwysig yn enwedig mewn dosbarth iaith wrth 

geisio creu teimlad o gymuned. Mae Garison et al (2010) yn nodi’r canlynol fel ffactorau pwysig 

wrth fesur effeithlonrwydd creu ymdeimlad o gymuned ar-lein: 

 

• Mynegiant Affeithiol 

• Cyfathrebu Agored 
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• Cydweithio ar lefel grŵp 

 

Pedagogi: Mae tri dewis posib i ddimensiynau’r pedagogi mewn gwers ar-lein yn ôl Means et 

al (2014) sef pedagogi esboniadol, pedagogi gweithredol a phedagogi rhyngweithiol neu 

bedagogi cydweithredol. Archwilir rhain yn fanylach gan Means et al (2009) yn y Fframwaith 

Cysyniadol a ddatblygwyd er mwyn adnabod elfennau dysgu ar-lein. Mae’r fframwaith yn gofyn 

am y math o brofiad dysgu a gaiff y dysgwr drwy’r cyfrwng ar-lein yng nghyd-destun addysgeg. 

Mae’r tri dimensiwn yn clymu gyda chysyniadau lluniadaeth, ac yn rhoi cyfle i’r dysgwyr 

adeiladu ar wybodaeth flaenorol a chreu gwybodaeth newydd drwy ryngweithio ar y cynnwys 

esboniadol. Maent wedi symleiddio’r uchod i dri chategori, sy’n medru priodoli eu hunain i’r 

cyfrwng digidol o safbwynt a fydd y cyfrwng yn cynnig profiad esboniadol, gweithredol neu 

ryngweithiol i’r dysgwr drwy fodd amserol neu anghydamserol. Bydd hyn yn cael ei briodoli ym 

Mhennod 5 wrth ddatblygu’r gofod dysgu digidol. 

 

Rôl y Dysgwr ar-lein: Mae ystyried beth ydyw rôl y dysgwr yn y ddarpariaeth yn bwysig. Yn 

amlwg wrth ymchwilio i’r posibiliadau o ail-greu rhyngweithio dosbarth WyW a hynny ar-lein, 

mae’n rhaid edrych yn fanwl iawn ar y dimensiwn hwn. Mae Means, et al (2014) yn nodi’r isod 

fel prif ystyriaethau, gwrando neu ddarllen, cwblhau problemau neu ateb cwestiynau, archwilio 

adnoddau a chydweithio gyda chyd-ddysgwyr. Bydd rhain yn cael eu trafod yn fanylach ym 

Mhennod 5, wrth archwilio a chymharu modelau rhyngweithio ar gyfer y gofod digidol. 

 

Rôl Asesu ar-lein: Mae asesu CiO wedi bod yn faes trafod ers blynyddoedd, gyda rhai yn 

wrthwynebus i unrhyw fath o asesu fel nodai Davies (2016) yn Jones a Morris (2016). Â Davies 

ymlaen i nodi mai cyfrifoldeb y tiwtor yw sicrhau bod yr asesu’n cael ei gyflwyno mewn ffordd 
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briodol. Yn amlwg wrth ystyried asesu ar-lein, er bod ein prif nod yn aros yr un fath sef creu 

rhagor o siaradwyr Cymraeg, mae’n rhaid i’n hystyriaethau asesu fod yn wahanol mewn rhai 

ystyron. 

 

Mae Means et al yn crynhoi nodau asesu ar-lein fel modd i fesur os ydy dysgwyr yn barod am 

gynnwys newydd, deall sut mae systemau yn medru cefnogi dysgwyr, rhoi’r wybodaeth i’r 

dysgwr a’r tiwtor am y ‘learning state’ ynghyd â rhagweld unrhyw heriau neu beryglon drwy 

gyfrifo’r risg o fethu (2014, t. 10). Yn wir, o briodoli’r cysyniadau hyn i systemau digidol, gellir 

hwyluso profiad asesu’r tiwtor a chefnogi’r dysgwr yn fwy effeithiol a hefyd rhoi mwy o 

berchnogaeth i’r dysgwr dros ei ddysgu ei hun. 

 

Yn amlwg mae rhai o’r ystyriaethau hyn yn bwydo’u hunain yn naturiol i bwysigrwydd asesu 

ffurfiannol sy’n bwysig ym maes CiO e.e. dweud wrth y system sut i gefnogi’r dysgwr, tra bod 

y pwynt olaf sef cyfrifo’r risg o fethu  yn agwedd nad yw’n ganolog i ddulliau asesu CiO, ond yn 

hytrach rhoddir mwy o bwyslais ar roi adborth ystyrlon, modelu atebion, tynnu sylw at 

gamgymeriadau a gwella dealltwriaeth y dysgwyr o’u dysgu eu hunain fel rhan o’r broses asesu. 

Eto, bydd sylw manylach yn cael ei roi i’r agweddau hyn ym Mhennod 5 a 6. 

 

Ffynhonnell yr adborth: Mae Means et al (2014) yn cynnig tri opsiwn ar gyfer ffynonellau’r 

adborth ar-lein, sy’n cydgyffwrdd rhai o’r egwyddorion asesu mae Davies yn eu trafod yn Jones 

a Morris (2016) yn benodol Asesu Ar gyfer Dysgu.  Y tri opsiwn posib ar gyfer adborth yn y 

Fframwaith Cysyniadol, fel yr amlygir gan Means, Bakia a Murphy (2014), yw adborth wedi ei 

awtomeiddio, adborth gan yr athro neu adborth gan gyd-ddysgwyr. 
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Mae’n hanfodol felly i faes addysgu CiO allu darparu yn ddigidol. Nodai Jones (2000) yn ei 

rhagymadrodd mai maes sy’n tyfu yw maes CiO, ond rhaid cofio bod y maes digidol yn tyfu’n 

llawer cynt y dyddiau hyn. Wrth edrych ar ddatblygu adnoddau dysgu, gwelir y symudiad hwn 

tuag at adnoddau digidol. Mae Tomlinson (2012) yn disgrifio adnoddau dysgu fel unrhyw beth 

a ddefnyddir gan ddysgwyr neu diwtor neu athro i hwyluso dysgu iaith. 

 

Rhaid cofio pwynt Mishan yn McCarthy (2016, t.124)  hefyd bod i dechnoleg rôl ganolog bellach 

mewn creu adnoddau digidol ond hefyd mewn darparu y cynnwys digidol hwnnw ar gyfer 

dysgu iaith “a tool in support of their creation and as a means of delivering content.” 

 

Ers dyfodiad Web 2.0 daeth ‘estyniad’ fel y disgrifia Mishan (2010) i’r hyn a welir fel adnoddau 

technoleg. Yn sgil dyfodiad Web 2.0 daeth rhyngweithio digidol yn bosib, mae hyn yn allweddol 

i lwyddiant addysgu digidol yn amser CiO, sy’n tynnu cymaint ar y dull cyfathrebol sy’n gofyn 

am elfen gref o ryngweithio. Drwy gyfryngau cymdeithasol, apiau ayb, nid rhywbeth un ffordd 

fydd dysgu digidol i’r dyfodol. Ategir hyn gan Chapelle (2009) sy’n cyfeirio at ddysgu’n digwydd 

mewn rhyngweithio rhwng y cyfrifiadur a’r dysgwr neu “learner computer interaction”; dadleua 

Chapelle bod y rhyngweithio hwn wedi ei gynllunio ar gyfer dysgu. 

Theoriau a modelau i’w hystyried 
 

Cyfeiria Moterman (2011, tud 310) at fodel ACTIONS Bates (1995) (gwlir Ffigwr 7) fel cyfres o 

egwyddorion defnyddiol i unrhyw addysgwr sydd am arbrofi gyda thechnoleg. Noda Bates 

(2005, tud 56)  ei bod yn bwysig wrth ddewis a datblygu technoleg ar gyfer addysgu i’r 

datblygwr feithrin safiad damcaniaethol pan mae’n dod i theori dysgu. Ategir hyn gan Johnson 

ac Aragon (2003, tud 34) ynghyd ag Anderson a Dron (2011) sydd hefyd yn nodi pwysigrwydd 
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archwilio daliadau theori addysg fwy traddodiadol a phriodoli rheini mewn modd priodol i’r 

ddarpariaeth ar-lein neu’r cyfrwng digidol. Mae mabwysiadu a syntheseiddio agweddau mwyaf 

pwerus theori dysgu yn medru cael effaith synergaidd ar y gofod dysgu ar-lein er mwyn i’r ddwy 

elfen weithio mewn cytgord. Wrth gwrs, er mwyn llwyddo yn y broses hon, mae’n rhaid edrych 

ar dechnoleg fel teclynnau gwybyddol (Jonassen, 2000) sy’n cefnogi’r dysgwyr i ymestyn a 

datblygu yn y broses ddysgu. Mae Jonassen (2000, tud 24) yn gweld technoleg  fel ‘partner  

deallusol’ i’r dysgwr sy’n cefnogi’r dysgwr gyda mynegi yr hyn maent yn ei wybod, adlewyrchu 

ar y cynnwys dysgu, cefnogi’r dysgwr yn y broses o ddeall/ gwneud ystyr o’r cynnwys, ynghyd 

â datblygu ystyr personol o’r cynnwys sy’n arwain at ddefnyddio’r cynnwys yn ystyrlon. Ategir 

hyn gan Bates wrth drafod rhyngweithio electroneg. Mae Bates (2005, tud 60) yn adleisio 

syniadau Jonassen mewn ffordd drwy ddadlau nad ydy gwrando neu edrych ar y cynnwys yn 

ddigon: mae’n rhaid i’r cyfrwng digidol roi cyfle i’r dysgwr ymateb i’r cynnwys, neu i ryngweithio 

gyda’r cynnwys. Mae Bates yn gweld dau fath posib o ryngweithio: 

 

1. Rhyngweithio ynysig unigol gyda’r cynnwys dysgu 

2. Rhyngweithio rhwng dau neu fwy o bobl am  y cynnwys dysgu 

 

Yn y dosbarth cyfathrebol CiO, nid yw rhyngweithio’n gallu cael ei rannu i ddau gategori 

rhyngweithio fel hyn, gan bod pwysigrwydd i’r dysgwr iaith gyfathrebu gyda’i gilydd yn yr iaith 

darged. Yn hytrach na’r math o ryngweithio, mae’r pwyslais ym maes CiO ar y rhyngweithio 

cymdeithasol a gynigir i’r dysgwr gyda’r iaith darged. Mae’n bwysig dylunio’r dysgu fel 

gweithgaredd gymdeithasol. 
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Yn amlwg oherwydd pwrpas yr astudiaeth hon, bydd angen edrych ar ryngweithio o ddau 

bersbectif, sy’n dod â ni i ystyried rhyngweithio amserol a rhyngweithio anghydamserol. Ac fel 

y pwysleisir gan Bates (2005) neu  Garrison et al (2000) mae’r elfen gymdeithasol yn holl bwysig 

wrth ddylunio hyn mewn gofod digidol. Mae’n rhaid i’r dysgwr ryngweithio gyda chynnwys 

perthnasol, mewn gofod perthnasol, ond hefyd, mae’n rhaid i’r pecyn a ddatblygir gefnogi 

cymhwysedd cyfathrebol (Sauvignon, 1972) y dysgwr i fedru defnyddio’r iaith i ryngweithio 

gyda’r “partner” rhithiol neu’r cyd-ddysgwyr yn y gofod amserol ar-lein.  Mae’n allweddol felly 

bod y pecyn digidol a ddatblygir yn cynnig y gofod rhyngweithio hwn i fedru datblygu 

cymhwysedd cyfathrebol a hynny o fewn gofod amserol ac anghydamserol. Mae natur 

cyfathrebol y dosbarth CiO yn golygu bydd rhaid strwythuro'r dosbarth amserol ar-lein yn 

ofalus, a chynllunio pob gwers yn ofalus er mwyn sicrhau bod y cynnwys dysgu yn cael ei 

gyflwyno, ond hefyd bod cyfle i ddysgwyr ryngweithio gyda’r cynnwys hwnnw mewn gofod 

cyfathrebol amserol, cyn symud ymlaen i’r gofod anghydamserol. 

 

Un ystyriaeth bwysig arall wrth ddatblygu gofodau dysgu iaith digidol a rhyngweithiol ydy’r 

perygl sydd i ddysgwr ddod i ddeall fformiwla y dechnoleg. Mae Bates (2005, tud 61) yn 

pwysleisio bod dysgwyr yn medru dod o hyd i ffyrdd o ‘guro’r cyfrifiadur’ drwy ddyfalu ar hap, 

neu ymateb yn ddi-sail nes y daw’r ateb cywir yn hysbys, (Medawela et al, 2018), (Lee et al, 

2021), cysyniad sydd yn codi’n aml gyda chwestiwn aml ddewis er enghraifft. Dyma pam bod 

wir  rhaid ystyried yr elfen ‘Dysgu ac Addysgu’ wrth ddatblygu’r cynnwys digidol, a sicrhau bod 

adborth yn elfen greiddiol i’r cyfrwng digidol.  Eto mae Bates (2005) ynghyd a Garisson (2009) 

yn trafod safon adborth a roddir mewn cyd-destun digidol, a dadleua bod safon adborth yr un 

mor ganolog â safon y rhyngweithio wrth ystyried llwyddiant addysgu a dysgu ar-lein. Mae 

Davies (2016, tud 179) yn dadlau bod adborth ystyrlon yn cael effaith gadarnhaol ar y dysgu. 
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Mae rhaid i’r adborth fod yn gadarnhaol ond hefyd yn adeiladol; gellir dadlau bod hyn yn haws 

ar lawr dosbarth nag mewn gofod rhithiol. Mae naws gyfathrebol y dosbarth yn agored i’r 

tiwtor wrth grwydro a gwrando.  Gall y tiwtor ymateb ar y pryd i dasgau pâr neu grŵp gan 

sicrhau adborth adeiladol a chyson. Mae hyn yn fwy heriol mewn gofod ar-lein. 

 

I

 
Ffigwr 7: Addasiad o fodel ACTIONS ( Bates, 2005) 

Mae’r holl ystyriaethau a gyflwynir ym model Bates (2005) yn ffactorau pwysig i’w hystyried 

wrth ddewis y dechnoleg fel rhan o gynllunio’r ddarpariaeth ddigidol. A bydd rhain yn cael sylw 

pellach yn y fethodoleg. Eto, gellir clymu egwyddorion ACTIONS gyda’r FfAC a drafodwyd  yn 

Nhabl 6 sy’n dod yn ôl at yr egwyddor greiddiol mai pedagogi y dull addysgu cyfathrebol a 

ddylai yrru’r penderfyniadau wrth ddatblygu’r cwrs digidol. 

 

Wrth archwilio’r llenyddiaeth sy’n edrych ar ryngweithio ar-lein a fframweithiau sydd wedi eu 

defnyddio ar gyfer modelau cyfunol, mae’n bwysig ystyried y ffaith bod yr ‘athro’ yn aml iawn 

yn absennol mewn gofod dysgu ar-lein pur. Felly mae’n rhaid ystyried y dechnoleg a’r ffaith 

bod trwch o’r rhyngweithio yn digwydd rhwng y dysgwr a’r dechnoleg honno, rhywbeth  

ganolbwyntiwyd arno gan Bonk a Graham (2012). Eto, mae Neumeier (2005) wedi datblygu 

model sy’n edrych ar ddylunio gofod dysgu cyfunol, ond fel yr ategir gan Mishan (2016) mae 

fframwaith Neumeier yn cyfyngu’r drafodaeth i ddeunyddiau hunan-astudio ar-lein yn unig. 

Mae’r astudiaeth hon yn edrych i ddatblygu fframwaith ehangach ar gyfer CiO sy’n tynnu ar y 
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rhyngweithio WyW ac addysgeg dosbarth iaith yn benodol er mwyn datblygu gofod dysgu ac 

addysgu digidol addas i’r dysgwyr CiO. 

 

Mae fframwaith Gruba a Hinkelman (2012, tud 18) yn ystyried addysgeg a’r deunyddiau dysgu 

o fewn un fframwaith.  Rhennir y fframwaith i bum dimensiwn sydd wedi eu haddasu o waith 

Laurillard (2002). Mae’r fframwaith yn priodoli pum dimensiwn i weithred addysgu (‘Teaching 

Actions’) sy’n allweddol i’r dosbarth iaith, e.e. cyflwyno, cwestiynu, modelu o dan bennawd 

gweithred ddysgu (‘Learning Action’). Mae rhain wedi eu categoreiddio i egwyddorion 

Laurillard (2002) gan briodoli rheini i enghreifftiau o dechnoleg.  

 

Un elfen bwysig o’r astudiaeth hon yw ceisio ail-greu a chefnogi rhyngweithio y dosbarth CiO 

a hynny mewn gofod digidol  ar-lein er mwyn cefnogi datblygiad ieithyddol dysgwyr lefel A1.  

 

Mae Misham (2016) yn trafod y perygl nad yw teclynnau technolegol sy’n honni eu bod yn 

rhyngweithiol bob amser yn cael eu defnyddio mewn modd rhyngweithiol. Mae’n rhaid i’r 

teclynnau digidol a’r dechnoleg fod wedi eu cynllunio’n ofalus fel rhan o’r ddarpariaeth i 

sicrhau bod y pwrpas rhyngweithiol yno. Cyflwyna Laurillard (2002) y defnydd posib hwn o 

dechnolegau ar raddfa o fod yn statig i fod yn ddeinamig. Drwy ddefnyddio’r dechnoleg i 

gefnogi’r gwerth pedagogiadd yn hytrach na’r ffordd arall, mae llai o risg i’r defnydd fod yn 

‘tool-centeric’ (Gruba a Hinkelman, 2012, tud 28) sydd yn gallu arwain at y dechnoleg yn rheoli’r 

addysgeg ac, fel y dadleua Mishran (2016),  bod pwrpas y teclyn yn dod i ben pan ddaw’r 

dechnoleg i ben, ystyriaeth eto sy’n clymu gydag egwyddorion Bates (2005) o ran newydd-deb 

a rhyngweithio. Model wedi ei ddatblygu ar gyfer addysg uwch oedd gwaith Laurillard (2002) 

a Gruba a Hinkelman (2012), ond mae Tabl 9 wedi addasu’r egwyddorion ar gyfer addysgu CiO, 
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gan briodoli’r egwyddorion i Fframwaith Garrisson et al (2009) a hefyd i feysydd allweddol  

safonau Dysgu ac Addysgu cenedlaethol CiO sy’n codi o’r ffurflen arsylwi sy’n bwydo i’r 

fframwaith ansawdd. Mae hyn yn clymu’r theori gyda’r arfer addysgol gan sicrhau bod 

egwyddorion addysgeg ddigidol yn bwydo’n uniongyrchol i ddeilliannau’r dysgwyr. 
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Tabl 9: Addasiad o Ddimensiynau a Gweithredoedd Addysgeg Technoleg (Gruba a Hinkelman, 2012) 

 

 
 

Dimensiwn 

Laurillard 

(2002) 

Gweithred 

Addysgu 

Gweithred 

Dysgu 

Enghraifft 

Technolegau 

Fframwaith Ymholiad 

Cymuned (Garrison et al, 

2009) 

Safonau FfAC  

Cwestiwn Allweddol 1/ Cwestiwn 

Allweddol 2 

Naratif Cyflwyno Deall I’w datblygu’n y 

fethodoleg 

Addysgol Addysgu a Dysgu (1) 
 

Rhyngweithiol Cwestiynu Archwilio I’w datblygu’n y 

fethodoleg 

Cymunedol Addysgu a Dysgu (1) 

Addasol Modelu Ymarfer I’w datblygu’n y 

fethodoleg 

Addysgol Addysgu a Dysgu (1) 

Deilliannau’r Dysgwr (2) 

Cyfathrebol Hwyluso Trafod I’w datblygu’n y 

fethodoleg 

Cymunedol Deilliannau’r Dysgwr (2) 

Cynhyrchiol Hyfforddi Mynegi I’w datblygu’n y 

fethodoleg 

Gwybyddol Deilliannau’r Dysgwr (2) 
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Fframwaith Cymuned Ymholi 
 

Un peth sy’n codi’n gyson yng ngwaith Bates (2005), Bruner (1966), a Jonassen (2000) ydyw y 

dylid defnyddio technoleg fel teclynnau sy’n cael eu tanio gan yr addysgeg. Disgrifir eisoes e.e. 

(Jonassen 2000, tud 24) dechnoleg fel intellectual partners i gefnogi’r dysgwyr i fynegi’r hyn 

maent yn ei wybod, myfyrio ar y dysgu er mwyn creu ystyr. Tra bod rhai yn dadlau na ellir y 

cyfrwng digidol byth ddisodli athro gwych, mae eraill yn eirioli dros y cyfrwng digidol. Ond 

anodd yw peidio anghytuno gyda safbwynt Felix (2002, tud 3) sy’n nodi’n blwmp ac yn blaen 

os nad ydyw yr addysgeg yn greiddiol i’r dull dysgu na’r dull digidol, hynny sy’n  broblematig; 

 

“Of course there are millions of pedagogically unsound Web pages in existence – just as there 

are millions of hours of poor teaching in classrooms around the world.” 

 

Mae addysgeg a theori addysg yn allweddol i fodel y FfCY, gydag athroniaeth luniadol Dewey 

(1959) yn greiddiol i syniadaeth (Garrison et al , 2000) fel y gwelwn yn Ffigwr 8. 

 

Ffigwr 8: Addasiad o Ddimensiynau Fframwaith ymholiad Cymunedol (Garrison et al, 2000) 
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Fframwaith sydd wedi ei gynllunio ar gyfer dylunio darpariaeth ddigidol mewn addysg uwch yw 

fframwaith Garrison et al (2000). Cafodd ei gyhoeddi gyntaf yng nghyfnodolyn  The Internet 

and Higher Education  a daeth yn un o’r fframweithiau wnaeth ennyn y mwyaf o sylw ymysg 

academyddion yn ystod blynyddoedd cyntaf y ganrif hon (Garrison ac Arbaugh, 2007). Mae 

Swan et al (2009) yn disgrifio’r FfCY fel model ar gyfer dysgu ar-lein, sy’n codi o ryngweithio 

gyda thri phresenoldeb; 

 

• Presenoldeb Addysgol 

• Presenoldeb Cymdeithasol 

• Presenoldeb Gwybyddol 

 

Mae’r tri phresenoldeb yn deillio o waith Dewey (1959) a'r ysgol feddwl luniadol, hynny yw, 

bod rhaid i’r profiad addysgol ymdoddi gyda diddordebau’r unigolyn a’r gymdeithas fel y 

trafoda Swan, Garrison a Richardson (2009, tud 5) ; 

 

“Dewey believed that through collaboration that respected the individual, students would 

assume responsibility to actively construct and confirm meaning.” 

 

Mae ymchwil sydd wedi ei seilio ar y dull lluniadol yn dadlau y gall y cyfrwng digidol ychwanegu 

llawer i’r profiad dysgu a welir ar lawr dosbarth (Schneiderman, 1997; Freeman a Capper, 1999; 

Oliver, 2000). Mae’r model yn cynnig fframwaith ar gyfer y broses ddysgu ar-lein, drwy nodi 

bod dysgu drwy gyfrwng ar-lein mewn modd effeithiol yn gofyn am ddatblygu ymdeimlad o 

gymuned. Disgrifir y FfCY fel model deinamig (Swan, et al ,2009) ar gyfer datblygu’r elfennau 

creiddiol i ddatblygu cymuned a hefyd fel math o orchwyl ar gyfer ymholiad i ofod addysgol ar-

lein; 
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“The two consisting notions of community and inquiry form a pragmatic organizing framework 

of sustainable principles and processes for the purpose of guiding online educational practise.” 

(Swan, et al, 2009 tud 6) 

 

Mae tri dimensiwn i’r FfCY— presenoldeb addysgol, cymdeithasol a gwybyddol (Garrison ac 

Archer, 2000) ac mae’r tri yn gorgyffwrdd (gweler Ffigwr 8) ac yn dibynnu ar lwyddiant y naill 

a’r llall. Mae presenoldeb addysgol yn cyfeirio at  “gynllunio, hwyluso a chyfeirio prosesau 

gwybyddol a chymdeithasol er mwyn gwireddu deilliannau dysgu ystyrlon” (Anderson, et al, 

2001, tud. 5).  Nod y FfCY yw hwyluso cymuned o ymholiad tra ar yr un pryd gefnogi’r dysgwyr 

ddod yn rhan o’r gweithgareddau dysgu a llwyddo yn rheini. Mae gweithgareddau 

cydweithredol yn darparu cyfleon i ddysgwyr gynyddu eu presenoldeb cymdeithasol, sydd 

maes o law yn arwain at ‘a greater sense of online community’ (Garrison ac Arbaugh, 2007, tud 

159). Ategir hyn gan Beuchot a Bullen (2005) sy’n cefnogi’r safbwynt bod cynnydd mewn 

cymdeithasu yn arwain at fwy o ryngweithio sydd felly yn arwain y dysgwyr i ddatblygu 

presenoldeb gwybyddol. Mae Tabl 10 yn arddangos yr hyn sydd  ei angen i ddatblygu yr 

elfennau mewn darpariaeth ar-lein. Presenoldeb gwybyddol yw’r elfen fwyaf heriol i’w 

datblygu (Garrison ac Arbaugh, 2007) ac mae hyn yn sicr yn wir o safbwynt yr astudiaeth hon 

gan mai dysgu iaith ar lefel gychwynnol A1 yw canolbwynt yr astudiaeth, ac felly mae’n fwy 

heriol mesur y daith tymor byr o ddatblygu presenoldeb gwybyddol, sy’n gofyn am 

“ddealltwriaeth o’r broblem, sy’n arwain at archwilio hynny cyn intergreiddio a gweithredu” 

(Garrison ac Arbaugh, 2007, tud 162). Er hyn, mae modd i fedru ystyried yr enghreifftiau Nhabl 

10 fel rhan o ddatblygu’r gofod digidol, hynny yw, sut bydd y dysgwyr yn datblygu eu 

chwilfrydedd, cyfnewid gwybodaeth ayb. 
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Elfen Categori Enghraifft 

Presenoldeb Cymdeithasol Cyfathrebu Agored 

Cydlynu Grwpiau 

Mynegiant Affeithiol 

Ymddiriedaeth i fynegiant 

diogel 

Cydweithrediad a rhyngweithio 

Emosiynau 

Presenoldeb Gwybyddol Digwyddiad Sbarduno 

Archwilio 

Integreiddio 

Datrysiad 

Chwilfrydedd 

Cyfnewid gwybodaeth 

Cysylltu syniadau 

Defnyddio syniadau newydd 

Presenoldeb Addysgol Dyluniad a threfn 

Hwyluso disgwrs 

Cyfarwyddiadau Uniongyrchol 

Gosod cwricwlwm a dull 

Rhannu ystyr bersonol 

Ffocysu trafodaeth 

Tabl 10: Addasiad o elfennau, categorïau ac enghreifftiau y FfCY  (Garrison ac Andersdon, 2003) 

 

Unwaith eto, fel sydd wedi ei drafod eisoes, daw dylunio darpariaeth ddigidol yn ôl at yr 

addysgeg, ac yn achos y fframwaith hon, y presenoldeb addysgol. Yr elfen addysgol sy’n arwain 

y ddau bresenoldeb arall, ac mae rhaid i’r rhyngweithio gael ei arwain gan hynny: 

 

“…teaching presence as the design facilitation, and direction of cognitive and social processes 

for the purpose of realizing personally meaningful and educationally worthwhile learning 

outcomes.”  (Garrison ac Arbaugh, 2007, tud 163) 

 

Mae’r FfCY wedi ei ddefnyddio’n bennaf wrth ddatblygu darpariaeth anghydamserol ar-lein ac 

hynny mewn addysg uwch. Dyna oedd bwriad gwreiddiol y fframwaith, ond bellach mae’r 

fframwaith yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu gofodau dysgu amserol ar-lein. Felly, mae lle i 

briodoli’r tair egwyddor i fethodoleg yr astudiaeth hon wrth ddatblygu’r ddarpariaeth ddigidol. 

Byddai’n gam gwag anwybyddu tair elfen y FfCY gan iddo fod yn un o’r fframweithiau mwyaf 

allweddol wrth ddatblygu gofodau addysgu ar-lein dros y blynyddoedd diwethaf (Wang, et al, 

2016). 
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Crynhoi 

 
Disgrifia Anderson a Dron (2011, tud 2) addysgu digidol fel dawns gyda’r dechnoleg a’r 

addysgeg yn cydblethu a chydsymud;  

“technology being the beat and music, and pedagogy as the moves.” 

 

Wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu, bydd angen i addysgwyr fod yn effro i sut mae addysgeg 

angen newid i gydblethu gyda’r dechnoleg i ddarparu’r cyfleon dysgu gorau posib i’r dysgwyr, 

ond yn bwysicach fyth sut mae’r dechnoleg yn medru cefnogi’r dulliau dysgu sydd yn cael eu 

defnyddio’n barod. 

 

Bwriad yr astudiaeth hon ydy ceisio ail-greu y gofod dysgu cyfathrebol CiO a hynny o bell. Wrth 

symud yr ymchwil yn ei flaen mae’n bwysig ystyried yr holl elfennau sydd wedi codi yn yr 

adolygiad llenyddol. Mae’n rhaid sicrhau bod y dechnoleg a’r gofod DOB yn tarddu o 

ddamcaniaethau addysg parod gan gynnig strwythurau digidol fydd yn cefnogi’r dull 

cyfathrebol o ddysgu iaith. Daw un peth yn amlwg iawn o’r llenyddiaeth, mae’n rhaid i’r 

dechnoleg gael ei danio gan yr addysgeg. Mae’n rhaid strwythuro y cwrs o bell i gefnogi’r 

addysgeg, drwy ystyried 

• Rôl y tiwtor 

• Maint y dosbarth 

• Yr addysgeg 

• Cyfleon asesu  

•  Adborth 

• Rôl y dysgwr 

• Rhyngweithio amserol ac anghydamserol 
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Ar ben hyn, mae ystyriaethau pellach wrth ddewis y dechnoleg fel a drafodwyd yn flaenorol yn 

y bennod hon, e.e. (Bates, 2005) a phresenoldeb addysgol Garrison ac Anderson (2003). 

Ynghyd â thynnu ar yr egwyddorion hyn, bydd angen i’r strwythur fedru ateb gofynion ansawdd 

y maes yn genedlaethol a safonau ESTYN. 

 

Nid oedd cwrs CiO llwyr o bell wedi ei ddylunio ar sail ymchwil cyn yr astudiaeth hon6. Bydd y 

rhannau nesaf yn trafod y fethodoleg a sut aethpwyd ati i ddylunio a datblygu y gofod ar-lein i 

gefnogi dysgwyr lefel A1 CiO fel a drafodir ym Mhennod 5 a 6. Mae pwyslais y cyrsiau CiO ar 

allu llafar y dysgwyr yn bennaf; oherwydd hyn penderfynwyd mesur llwyddiant y gofod ar-lein 

drwy asesu cywirdeb iaith ac ynganu’r dysgwyr, ynghyd â’u hymroddiad i’r cwrs trafodir hyn yn 

fanylach ym Mhennod 4. Bydd Pennod 7 yn cyflwyno’r sampl ynghyd ag egluro sut aethpwyd 

ati i recriwtio’r sampl arbrofol a’r sampl rheoli. Bydd Pennod 8 yn edrych ar y canlyniadau a 

Phennod 9 yn dod i gasgliadau. Anodd iawn yw anghytuno gyda Kessler (2018) sy’n trafod yr 

holl gyfleon mae technoleg yn ei gynnig i diwtoriaid iaith heddiw. Er hynny, gall fod yn ormod 

ar adegau ac mae’n anodd i’r tiwtor iaith wybod ble i ddechrau ymrafael â’r holl declynnau a 

chyfryngau digidol sydd ar gael. Bwriad yr ymchwil hwn yw datblygu technoleg i gefnogi 

dysgwyr CiO gan dynnu ar yr egwyddorion cyfathrebol a datblygu gofod digidol sy’n effeithiol 

wrth gefnogi cywirdeb iaith. 

 

“We are living in a time with unprecedented opportunities to communicate with others in 

authentic and compelling linguistically and culturally contextualized domains. In fact, 

 
6 Digwyddodd Pandemig Covid-19 yn ystod cyfnod yr astudiaeth hon, a felly golygai hynny bod newid wedi 
gorfod digwydd i addysgu ar-lein 
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language teachers today are faced with so many fascinating options for using technology to 

enhance language learning that it can be overwhelming.”  (Kessler, 2018, tud 206) 
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Pennod 4: Methodoleg 
 
Crynodeb o’r fethodoleg ymchwil a ddefnyddiwyd wrth lunio pob elfen o’r astudiaeth. 

 
 

Yn y bennod hon disgrifir y fethodoleg ymchwil a ddatblygwyd ar gyfer pwrpas yr astudiaeth 

hon, sef ymchwilio i’r posibilrwydd o ail-greu y dosbarth cyfathrebol  CiO a hynny yn llwyr 

ddigidol, ar-lein. Roedd dwy brif ran i'r ymchwil: datblygu dosbarth digidol a mesur cyrhaeddiad 

y dysgwyr o bell o ran cywirdeb eu hiaith lafar, er mwyn archwilio’r cwestiwn ymchwil 

gwreiddiol; 

Oes modd ail-greu rhyngweithio dosbarth cyfathrebol CiO drwy ddulliau digidol i gefnogi 

cywirdeb ac ynganiad iaith dysgwyr ar lefel dechreuwyr cwrs Mynediad (A1)? 

 

Y Dulliau Ymchwil 
 

Wrth benderfynu ar ddulliau ymchwil, rhaid yw penderfynu pa ddulliau fyddai’n galluogi’r 

ymchwiliwr i gasglu data dibynadwy, treiddgar a dilys. Bwriad yr ymchwil ydy dod o hyd i 

wybodaeth newydd a dod i gasgliadau cadarn a fyddai o bosib yn medru dod yn argymhellion 

i’r dyfodol. Mae rhaid i’r broses o gasglu’r data fod yn systematig sy’n arwain at broses 

resymegol o ddadansoddi’r data fel y dywed McMillan a Schumacher (2010).  Atega hyn gan 

Cheng (2015, t. 39) sy’n cytuno mai dyma’r ddau brif gam yn y broses ymchwil, ond bod angen 

i’r ymchwilydd fod yn ofalus gan bod tuedd yn aml iawn i ganolbwyntio’n ormodol ar y broses 

o gasglu’r data yn hytrach na’i ddadansoddi. Mae Cheng (2015, tud.40) yn pwysleisio ei fod yn 

angenrheidiol i ymchwilydd roi sylw cyfartal i'r ddau: “while framing and defining a research 

project, researchers spend sufficient time on both aspects.”  
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Edrychodd Lazaraton (2000) ar y tueddiadau ymchwil meintiol ac ansoddol wrth benderfynu 

ar ddulliau ymchwil ym maes ieithyddiaeth dros gyfnod o amser. Er nad yw wedi ei 

hargyhoeddi’n llwyr o ganlyniadau’r ymchwil penodol hwnnw, mae’n cytuno gyda gosodiad 

Tarone et al (1994, t. 676)  bod methodolegau meintiol ac ansoddol ill dau yn hanfodol ar gyfer 

"the accurate description and analysis of learner language"  

 

Er hynny, mae Tarone yn credu bod y dulliau meintiol wedi bod yn fwy dominyddol yn y broses 

o ddadansoddi data iaith dysgwyr. 

 

Daw Lazaraton (2000) i’r casgliad bod lle i gyfuno’r dulliau meintiol ac ansoddol sydd yn y 

dyfodol wrth lunio ymchwil, gan eu bod yn amlygu gwahaniaethau ond yn llwyddo i dynnu’r 

gorau o’i gilydd yn effeithiol. Amlygodd Jick (1979) hyn flynyddoedd yn gynharach gan drafod 

eirioli dros gyfuno dulliau a phwysigrwydd triongliad (Webb et Al 1966), (Denzin 1978) neu 

ddilysrwydd cydgyfeiriol (Campbell and Fiske, 1959) Covergent Validity) wrth gwblhau 

astudiaeth ymchwil; felly nid yw hyn yn gysyniad newydd, ac yn amlwg mae hyn dal yn 

ystyriaeth bwysig heddiw fel y gwelir yng ngwaith (Makey a Bryfonski, 2018). Mae’r cysyniad o 

driongliad data a gesglir yn golygu bod ymchwilwyr yn medru gwella ar eu canfyddiadau ac 

edrych ar astudiaeth o sawl ongl gydag amrywiol ddata, sy’n ystyriaeth bwysig i’r astudiaeth 

hon. Rho hyn y gallu i’r ymchwilydd fedru llunio darlun ‘cyflawn a chyfoethog’ (Makey a 

Bryfonski, 2018, tud 104) sy’n caniatáu i’r ymchwilydd edrych ar y mater o amrywiol ogwyddau. 

 

Er gwaetha’r ffaith bod trwch sylweddol o ymchwil wedi ei wneud i gynghori ymchwilwyr wrth 

benderfynu ar eu methodoleg, mae Brown (2015, t. 47) yn datgan bod cwtogi’r dulliau hyn i 

amrediad byr o ddulliau ymchwil yn gallu bod yn heriol.  
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Â Brown ymlaen i nodi y gall ymchwilydd yn aml iawn fod â dau ddewis, gyda’r ddau ddewis yn 

ffyrdd hollol resymegol am resymau gwahanol. 

 

“…there is so much grey area in these sorts of research decisions and because 

there are many binary choices for which both options make sense for different 

reasons.” 

Brown (2015, tud 47) 

 

Mae Brown a Rodgers (2002, t. 6) yn ategu’r safbwyntiau uchod drwy amlygu mai prif broblem 

y llenyddiaeth ymchwil sydd ar gael yw nad ydyw’n rhoi’r ymchwilydd yng nghanol y broses, fel 

naill ai “subjects, or data analysts or data reporters”, pwynt oedd angen ei ystyried o fewn yr 

ymchwil hwn, gan bod yr ymchwilydd yn gweithredu ar sawl lefel wahanol o fewn yr ymchwil. 

Problem arall fel yr amlygir gan Brown a Rodgers (2002) ydyw’r ffaith nad yw’r llinell sy’n 

rhannu ymchwil ansoddol ac ymchwil meintiol mor amlwg â hynny. Mae Grotjahn (1987) yn 

dueddol o gytuno gyda’r safbwynt uchod, ac yn dadlau bod y gwahaniaethu diffiniadol rhwng 

y meintiol a’r ansoddol hyn yn cael eu gor-symleiddio.  

 

Mae rhai’n dadlau bod y dulliau ansoddol yn wan o ran cywirdeb a threiddgarwch o’u cymharu 

â’r dulliau meintiol, ond gwedd braidd yn simplistig ydy hon, fel sy’n cael ei chefnogi gan Pole 

a Lampard (2002) sy’n gweld gwendidau i brosesau ystadegol os nad ydynt yn cwrdd â gofynion 

systematig astudiaeth. 
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Rhaid cofio, mae achosion ble y defnyddir rhifau a ffigyrau mewn dulliau ansoddol ac, yn yr un 

ffordd, gall astudiaeth feintiol ddefnyddio data nad yw’n rhifyddol (non-numerical). Mantais 

defnyddio’r dull cymysg felly ydyw bod cwestiynau na fyddai dull unigol yn unig yn medru eu 

hateb, yn cael eu hateb, sy’n rhoi casgliad llawnach. Ategir hyn gan Onwuegbuzie (2005) sy’n 

disgrifio’r dull cymysg  fel dull sy’n gadael i’r amrywiol agweddau compliment each other to 

explore aspects of the same question.  

 

Hefyd, rhaid cofio y gall rhai elfennau ymchwil er enghraifft holiadur, ddisgyn yn y canol rhwng 

y ddau ddull, ble mae modd tynnu ar wybodaeth feintiol ac ansoddol. Mae Brown a Rodgers 

(2002) yn egluro hyn yn fanylach: 

“Sometimes, predominantly qualitative research also uses numbers and some 

quantitative studies may use non-numerical data. In addition, you may have 

noticed that survey research was put between qualitative and statistical 

research…because survey research includes interviews and questionnaires. Since 

interviews and questionnaires can pose open-response questions to gather non-

numerical data or closed response questions to gather numerical (or at least less 

quantifiable) data.” 

Brown a Rodgers (2002, t. 15) 

 

Mae Brown (2015) bellach yn rhannu dulliau ymchwil i dri categori, gyda’r dull cymysg wedi ei 

ychwanegu at y ddau ddull gwreiddiol sef ymchwil ansoddol ac ymchwil feintiol (Ffigwr 9). 
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Ffigwr 9 : Addasiad o Brown Traddodiadau Ymchwil neu Baradeimau (Brown, 2015, t. 48) 

 

Mae Johnson, et al (2007) yn disgrifio’r dull cymysg fel cyfosodiad deallusol ac ymarferol wedi 

selio ar ymchwil sy’n feintiol ac ansoddol, dyma’r trydydd math o fethodoleg yn eu hôl hwy. 

Maent yn parhau i ddisgrifio’r dull cymysg fel y dull sy’n cynnig canlyniadau ymchwil mwy 

treiddgar yn aml iawn: 

“It recognizes the importance of traditional quantitative and qualitative 

research but also offers a powerful third paradigm choice that often will provide 

the most informative, complete, balanced, and useful research results.” 

Johnson, et al (2007, t. 129) 

 

Wrth ystyried yr ymchwil presennol, roedd y dulliau ymchwil ansoddol yn mynd i fod yn 

allweddol wrth gasglu’r data, ond roedd dulliau meintiol yn greiddiol i sicrhau bod yr ymchwil 

mwyaf treiddgar a systematig yn cael ei gwblhau. Felly penderfynwyd cyfuno’r dulliau hyn a 

defnyddio dulliau cymysg ar gyfer yr astudiaeth hon. Amlygir sut y defnyddir y dulliau cymysg 

hyn yn ddiweddarach yn y bennod hon o safbwynt cydlynu’r dulliau o fewn yr astudiaeth hon.  

 

Mae Brown (2015) yn rhybuddio bod rhaid bod yn ofalus wrth labelu ymchwil fel ymchwil 

dulliau cymysg, ac nad ydyw cybolfa di-resymeg o ddulliau meintiol ac ansoddol wedi eu taflu 

at ei gilydd yn cymhwyso fel dull cymysg. Mae’n rhaid i ymchwil dull cymysg ddangos sut mae’r 
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ymchwil yn cyfuno’r ddau ddull gwreiddiol mewn modd systematig sy’n ategu pwrpasau, yn yr 

astudiaeth hon edrych ar bosibilrwydd datblygu gofod digidol a chofnodi a chymharu cynnydd 

y dysgwyr yn y dosbarth hwnnw a’u cymharu â’r dosbarth traddodiadol. Mae felly’n bwysig 

dilysu’r ymchwil mewn modd cydgyfeiriol neu driongliad.  Mae Hammond (2005) yn amlygu 

pwysigrwydd tynnu gwybodaeth o dulliau meintiol ac ansoddol at ei gilydd, neu driongli 

canlyniadau yn yr un modd â Jick (1979), er mwyn cryfhau dilysrwydd astudiaeth. Drwy dynnu 

ar ragdybiaethau sy’n groes i’w gilydd,  gan amlygu ystyriaethau na fyddai un math o ddata 

wedi eu hadnabod ac felly’n rhoi casgliadau fyddai’n medru arwain at ddatblygiadau mwy 

creadigol ac arloesol. Mae Ffigwr 10 isod yn amlygu y broses hon a sut mae triongli dulliau yn 

cryfhau astudiaeth. 

  

  

 

 

Ffigwr 10: Addasiad o Bump Mantais Defnyddio Dulliau Ymchwil Cymysg (Hammond, 2005, t. 297) 



 

 116 

Roedd ystyried y triongliad hwn yn bwysig wrth gynllunio methodoleg yr astudiaeth hon, gan 

ddefnyddio’r dulliau ymchwil cymysg yn briodol a thynnu ar ddata o’r dulliau cymysg er mwyn 

cryfhau’r wybodaeth a gasglwyd. 

 

Mae Brown (2015) yn datgan bod gwahanol fathau o ddulliau cymysg, fel y dangosodd 

Johnson,et al (2007). Mae’r amrediad o ddulliau yn cynnwys dull ansoddol cymysg a dull 

meintiol cymysg. Mae’r raddfa yn (Ffigwr 11) yn arddangos hyn: 

 

Ffigwr 11 Addasiad o Gontinwwm y Mathau o Ddulliau Ymchwil Cymysg- Ymchwil Meintiol Pur i Ymchwil Ansoddol (Brown, 

2015, t. 79) 

  

Mae Brown (2015) yn dadlau y gall ymchwilwyr sy’n defnyddio’r dull cymysg amddiffyn a 

gwella’r cyfuniad o ddulliau maent yn eu defnyddio a hynny yn enw ‘cywirdeb’  neu 

ddibynadwyedd. Felly mae dulliau cymysg yn medru gwneud yr hyn na all un dull unigol. 

Cefnogir hyn gan Hammond sydd hefyd yn dadlau mai cyfoethogi’r broses o ddadansoddi 

canlyniadau mae cyfuno dulliau. 

 

“Combining different methods is valuable (or pragmatic) because each approach 

provides a different perspective on the topic. The specific research questions addressed, 

the data collected and the ways in which evidence is understood and interpreted 

complement one another” 
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 Hammond (2005, t. 241) 

 

Neu fel yr oedd Brewer a Hunter (1989) yn nodi bod i bob dull ei fethiannau neu imperfections, 

felly drwy gyfuno dulliau ymchwil mae’r methiannau rheini yn cael eu disodli, neu’r data yn 

cael ei ddadansoddi o ogwydd gwahanol. 

 

Er mwyn sicrhau’r dibynadwyedd hwn i’r canlyniadau, mae’n rhaid cynllunio’r ymchwil yn 

fanwl. Mae Onwuegbuzie a Johnson (2006) yn amlygu 9 strategaeth y gellir eu defnyddio er 

mwyn sicrhau cywirdeb wrth ddefnyddio’r dull cymysg. Mae’r rhain yn cynnwys dilysu’r sampl 

trwy integreiddio’r dulliau meintiol ac ansoddol. Mae dilysrwydd y sampl yn cael ei wella drwy 

gyfuno safbwyntiau mewnol ac allanol neu, fel y trafodir gan Onwuegbuzie a Johnson (2006. 

tud.58) “inside-outside legitimation”.  Rhaid adnabod y gwendidau drwy ddigolledu y mannau 

gwan gyda chryfderau eraill. Drwy gyfuno traddodiadau a safonau, y systemau sy’n greiddiol i 

ddulliau ansoddol a meintiol, ceir yr hyn â elwir gan Onwuegbuzie a Johnson (2006, tud 59) yn 

“paradigmatic mixing legitimation”. Â’r rhestr ymlaen i amlygu mwy o ystyriaethau yn cynnwys 

“sequential legitimation”, “commensurability legitimation”, “multiple validities  legitimation” a 

“political legitimation” (tud.57). 

 

Nid oedd pob un o’r ystyriaethau uchod yn berthnasol ar gyfer yr astudiaeth hon, ond roedd 

cysyniadau megis y canlynol yn ystyriaethau pwysig: 

• Inside-outside legitimation 

• Integreiddio samplau  

• Lleihau gwendidau samplau  
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Mae Brown (2015) wedi symleiddio’r egwyddorion yma i 6 thechneg ymarferol y gall 

ymchwilydd sy’n defnyddio’r dull cymysg eu defnyddio er mwyn sicrhau cywirdeb a safon i’r 

ymchwil, sef: 

• cydgyfeirio ffynonellau data i ategu casgliadau tebyg; 

• dargyfeirio sy’n allweddol i brofi unrhyw anghysondebau yn y data; 

• manylder - drwy ddadansoddi sawl ffynhonnell ddata a’u defnyddio i ehangu ar 

y dehongliadau data; 

• tryloywder drwy holi sut mae gwahanol ddata yn medru egluro casgliadau sydd 

wedi eu casglu o ffynonellau data eraill; 

• enghreifftio gan gynnwys edrych ar ffynonellau data sydd wedi eu casglu o 

ffynonellau data eraill; a 

• rhyngweithio sy’n golygu neidio rhwng y dulliau ansoddol a meintiol sawl 

gwaith, gan adeiladu a gwella ar yr egwyddorion blaenorol wrth i’r broses fynd 

rhagddi. 

 

Rhaid cydnabod felly manteision y dull cymysg wrth gynllunio astudiaethau ymchwil gyda’r 

bwriad o goladu tystiolaeth amrywiol i lunio casgliadau cadarn a threiddgar. Daw yn hollol 

amlwg o ddarllen y llenyddiaeth ymchwil ar hyn, bod y dull cymysg yn meddu ar y potensial i 

fod yn ddull treiddgar drwy gyfuno samplau ac edrych arnynt o safbwyntiau gwahanol a’u 

pwysoli (Brown, 2015) fel yr ategir hefyd gan Pierce (2012, tud 80): 

 

“Though the use of different data collection instruments arose in order to 

address ambiguity and questions at different stages of the project, the added 
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benefit of employing mixed methods allowed for triangulation of findings across 

data and a deeper understanding of what findings meant.” 

 

Yn dilyn penderfynu ar y dull ymchwil, roedd rhaid penderfynu ar y broses ehangach o gasglu’r 

data hwnnw, yn enwedig wrth ystyried bod sawl cam i’r astudiaeth hon, a bod angen 

methodoleg glir fel rhan o’r broses o: 

• ddatblygu y dechnoleg gychwynnol, 

•  treialu’r dechnoleg, 

• creu dosbarth digidol, 

•  samplo, 

• gwerthuso, a 

•  llunio casgliadau.  

 

Mae cryn drafodaethau yn y llenyddiaeth ymchwil ynglŷn â gwahanol ddulliau y gellir eu 

defnyddio er mwyn casglu’r data ar gyfer y dull cymysg. Mae’r astudiaeth hon am edrych ar dri 

dull ymchwil, gan amlygu cryfderau, gwendidau a gwahaniaethau’r tri, cyn priodoli’r dull 

priodol i’r astudiaeth hon. 

 

Y dulliau a edrychwyd arnynt oedd: 

• Ymchwil ar Sail Dylunio (Design Based Research) 

• Ymchwil Gweithredol (Action Research) 

• Astudiaeth Achos (Case Study) 
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Ymchwil ar sail Dylunio (Design Based Research) 
 

 

Datblygu gwybodaeth ar sail tystiolaeth ydy nod Ymchwil ar sail Dylunio (YASD). Mae Barab a 

Squire (2004) yn disgrifio’r dull fel un sy’n datblygu amrywiol elfennau e.e. cwricwlwm, 

teclynnau technoleg neu theori er mwyn deall a chefnogi dysgu yn well. Roedd YASD hefyd yn 

priodoli ei hun yn dda i’r ymchwil hwn gan ei fod yn ddull sy’n codi’n aml yn y llenyddiaeth 

ymchwil wrth ymdrin â materion digidol tebyg (e.e., Wang a Hannafin, 2005; Aleven et al., 

2003).   

 

Mae’n anodd iawn anghytuno gyda gosodiad Barab a Squire (2004) bod rhaid edrych ar gyd-

destun ehangach dysgu a gwybyddiaeth er mwyn deall cyd-destun a chasgliadau astudiaeth yn 

llawn. Nid yw edrych ar agwedd o un persbectif ynysig o fewn amrywiadau labordy yn mynd i 

gynnig atebion digonol o’i gymharu ag edrych ar y cyd-destun ehangach mewn gofod mwy 

naturiol (Brown, 1992). 

 

Mae YASD yn datblygu gwell cyd-destunau i ddeall theorïau pedagogaidd newydd mewn modd 

mwy treiddgar. Mae’n archwilio dysgu mewn cyd-destun mwy naturiol er mwyn dylunio’r 

ymchwil a chynnig newidiadau systematig gan yr ymchwilydd wrth i’r broses fynd yn ei blaen. 

Canlyniad hyn felly yw i bob newid neu addasiad mewn astudiaeth gael ei gweld fel rhan o’r 

ymchwil fyddai’n datblygu ac yn caniatáu i ymchwilydd brofi a chynhyrchu theori o fewn cyd-

destun ymchwil mwy dilys.   

 

Ystyriaeth holl bwysig wrth ddefnyddio’r dull YASD yw mai nid ‘dull’ ydyw fel y cyfryw, ond yn 

hytrach cyfres o gyrchiadau gyda’r bwriad o greu theorïau newydd yn ôl Cobb, et al: 
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“This designed context is subject to test and revision, and the successive iterations that 

result play a role similar to that of systematic variation in experiment.” 

Cobb, et al (2003, t. 9) 

 

Mae’r sylw hwn gan Cobb et al (2003) yn sylw teg, ac eto mae’n golygu bod cyfres o gyrchiadau 

er mwyn gweithredu gwelliannau i astudiaeth yn gysyniad addas ar gyfer yr astudiaeth benodol 

hon. Eto, mae’r un math o sylw yn cael ei wneud gan Andriessen (2008) sy’n trafod y ffaith bod 

nifer o ymchwilwyr yn gweld YASD mewn modd gwahanol. Nodai fod rhai yn ei weld fel 

methodoleg  tra bod rhai yn ei weld  yn batrwm neu baradeim, ond disgrifia Andriessen (2008, 

tud 125) YASD fel “a specific type of research question”. Mewn gwirionedd, mae modd tynnu 

ar y ddau ddehongliad hyn o YASD, gan briodoli’r agweddau sy’n gweithio orau ar gyfer yr 

astudiaeth sy’n cael ei chynnal. Yn yr achos hwn, roedd modd edrych ar y gwelliannau cyson 

oedd yn cael eu gwneud a’u priodoli i theori wrth lunio casgliad, ond hefyd, roedd rhaid mynd 

yn ôl at y cwestiynau ymchwil yn gyson, a gweld sut yr oedd rheini’n cael eu diwallu. Eto, mae 

Andriessen yn credu y gall cwestiwn astudiaeth ymchwil gael ei ofyn fel cwestiwn agored i’w 

archwilio, neu, fel cwestiwn cäedig gyda’r bwriad o brofi hypothesis (gweler Tabl 11). 

 

Tabl 11 Addasiad o drosolwg o gwestiynau ymchwil gwyddonol (Oost, 1999) 

Math o broblem 
ymchwil 

Enghraifft o broblem 
archwilio 

Enghraifft o brofi 
hypothesis 

Problem Ddisgrifio Beth yw nodweddion X? Oes gan X y 
nodweddion hyn? 

Problem Gymharu Beth yw’r 
gwahaniaethau rhwng X 
ac Y? 

Ydy X ac Y yn wahanol? 

Problem Ddiffinio Ble mae’r cysyniad hwn 
yn perthyn? 

Ydy’r cysyniad hwn yn 
perthyn i’r dull hwn? 
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Problem Werthuso Pa mor llwyddiannus 
oedd yr ymyrraeth? 

Oedd yr ymyrraeth hon 
yn llwyddiant? 

Problem Egluro Pam Y? Ydy’n wir bod X yn 
egluro Y? 

 

Mae’r llenyddiaeth yn nodi bod cymaint o’r agweddau sydd ynghlwm â’r dull hwn yn cynnig 

manteision i’r astudiaeth, ond hefyd mae anfanteision a materion holl bwysig i’w hystyried cyn 

dechrau astudio gyda’r dull hwn. Mae defnyddio y dull YASD yn medru bod yn broses hir, yn 

bennaf oherwydd ei bod yn broses sy’n gwerthuso a gwella ar ei hun yn gyson (Anderson a 

Sattuck, 2012 tud 18) “involving high time commitment with multiple repeated iterations”.  

 

Mewn gwirionedd, roedd y feirniadaeth hon o’r dull YASD  yn codi yn y llenyddiaeth ymchwil, 

yn cynnig ongl mwy deniadol i’r dull hwn o ymchwilio o safbwynt yr astudiaeth hon, gan bod 

yr astudiaeth yn gofyn cwestiynau ble roedd dylunio a datblygu yn greiddiol i’r cwestiynau 

rheini. Ond mae yma gyfle hefyd i ofyn is-gwestiynau pellach sy’n treiddio fwy dan groen y dull 

digidol a’r dyluniad: 

 

• â ydym yn medru ail-greu dosbarth CiO cyfathrebol yn ddigidol ac ar-lein a 

mesur effeithlonrwydd y dylunio a datblygu’r dosbarth CiO llwyr ddigidol ac ar-

lein  

• y gallu i fesur cynnydd llafar a phrofiadau’r dysgwyr ar-lein 

• y gallu i gymharu profiadau a chyraeddiadau y sampl ymchwil gyda phrofiadau 

a chyraeddiadau'r sampl rheoli. 

 

Felly, roedd y dull yn benthyg ei hun yn briodol i’r astudiaeth hon. Gellir dadlau bod ymchwil 

o’r math hwn yn rhoi gwell cydberthynas rhwng theori ac arferion a rhwng ymchwilwyr ac 
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arferion. Mae Barab a Squire (2004, tud.3) yn nodi mai rhai o nodweddion mwyaf cyffredin y 

dull o ymchwil ar sail dylunio yw’r canlynol: 

• Bod y canlyniadau’n creu theorïau dysgu ac addysgu 

• Mae’n ddull sy’n ymyraethol (interventionist) 

• Mae’n cael ei gynnal mewn cyd-destun naturiol 

• Mae’n ddull iterus neu ailadroddus 

 

Mae’r pedair elfen hon yn berthnasol i’r astudiaeth sydd dan sylw. Gweler Ffigwr 8 (tud  

99) sy’n arddangos y broses o ddatblygu technoleg ddigidol ar sail yr egwyddorion 

ymchwil, darparu y gwersi iaith, gwerthuso y broses cyn mynd yn ôl ac ailddechrau’r 

broses gan gynnig gwelliannau ar sail yr hyn a ddysgwyd yng ngham un y broses, gan 

gofio am yr elfen neu ystyriaeth bwysig arall sef i’r ymchwilydd fod yn rhan ganolog ym 

mhob rhan o’r ymchwil a’r prosesau ymchwil, gweler( Ffigwr 12) 

 

 

Ffigwr 12  Camau y broses ddatblygu ac ymchwilio ar gyfer yr astudiaeth hon 
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Mae Messick (1992) hefyd yn nodi fod casgliadau ymchwil o’r math hwn yn cael eu dilysu’n 

gyson ar sail yr hyn sy’n cael ei ddarganfod, sydd felly yn rhoi gwell gwerth neu ddilysrwydd i 

dystiolaeth ôl-ddilynol. Mae profiad a gwybodaeth yr ymchwilydd fel ymarferydd yn rhoi 

gwerth ychwanegol i’r math hwn o ymchwil, yn enwedig o ystyried y defnydd o ddulliau cymysg 

i gasglu’r data hefyd. 

 

Disgrifiodd Anderson (2005) ymchwil ar sail dylunio fel dull ymchwil newydd gyda photensial i 

fod o gymorth i ddatblygu cysyniadau addysgol newydd, e.e. e-Ddysgu, ac mae modd gweld 

manteision, e.e. mae’n rhagdybiaeth gyffredin ymysg ymchwilwyr mai cryfder y dull ‘Design 

Based’ yw ei fod yn rhoi’r ymchwilydd yng nghanol yr ymchwil a hynny fel ‘ymchwilydd’ a’r 

‘cynllunydd’ fel y dywed Wang a Hannafin (2005).  

 

Mae Wang a Hannafin (2005) yn nodi bod 5 egwyddor sylfaenol i fethodoleg ymchwil ar sail 

dylunio, hynny yw, bod angen bod yn bragmataidd, arddangos bod yr ymchwil yn seiliedig ar 

ddamcaniaethau, bod yn rhyngweithiol, dangos y gallu i ailadrodd a bod yn hyblyg, integreiddio 

a bod yn gyd-destunol. Â Wang a Hannafin (2005) ymlaen i nodi bod tebygrwydd rhwng y term 

‘Design Based Research’ a thermau eraill o fewn y llenyddiaeth ymchwil. Defnyddir y term 

‘Design Experiment’ (Brown, 1992) ‘Development Research’ (Van den Akker, 1999) a 

‘Formative Research’ (Walker, 1992) ond yn ôl Wang a Hannafin (2005) mae ffocws pob un yn 

amrywio, er bod y nodau terfynol o wella agweddau addysgol a’r dulliau y gwneir hynny’n 

debyg. 

 

Mae’r dull ymchwil ar sail dylunio yn gyfrwng sy’n galluogi’r ymchwilydd i ganolbwyntio ar sawl 

nodwedd o fewn yr ymchwil gan werthuso ac ailadrodd ar sail hynny. Noda Anderson (2005) 
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bod y dull ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddefnydd ‘go iawn’ ac yn datblygu atebion 

ymarferol i faterion sy’n codi o’r ymchwil gan ddefnyddio arbenigedd ymarferydd proffesiynol, 

y tiwtor yn yr achos hwn: 

 

“Like action research, design-based research entails work on a practical problem 

identified by practicing professionals. Design-based research is a relatively long-

term strategy that typically iterates through multiple applications of an ever-

changing intervention in multiple contexts. Thus, it is differentiated from more 

rigid forms of comparison studies as the intervention (or independent variable) 

itself is changed and improved in subsequent use and as it is adapted to different 

contexts.”  

Anderson (2005, t. 3) 

Eto, ategir y ffaith bod rhaid i’r dull hwn fod yn hyblyg ac mai prif nod y dull ydy gwella’r gwerth 

addysgol yn y pendraw (Wang a Hannafin, 2005) drwy fod yn systematig a hyblyg gyda’r 

fethodoleg er mwyn gwella arferion addysgol, dyluniad, datblygiad ac wrth gwrs yr elfen o 

gydweithio rhwng y gwahanol rolau o fewn yr ymchwil. Mae hon yn elfen greiddiol a phwysig 

i’r astudiaeth hon gan bod yr ymchwilydd wir yng nghanol y broses fel datblygydd ac 

ymchwilydd, ond sydd hefyd yn tynnu yr holl gyfranwyr at ei gilydd drwy weithio fel gwir 

hwylusydd rhwng y datblygwyr technoleg, y dysgwyr a’r theorïau: 

“…based on collaboration among researchers and practitioners in real-world 

settings, and leading to contextually-sensitive design principles and theories” 

Wang a Hannafin (2005, tt. 6-7) 
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Un her amlwg sy’n codi’n y llenyddiaeth hefyd yw ‘r gofod sydd rhwng y datblygwr technoleg 

a’r addysgeg. Mae Sweeney a Moore (2012) yn trafod nad yw cynifer o’r apiau sydd wedi eu 

datblygu’n barod wedi bod yn ddefnyddiol o safbwynt addysgeg gan bod gormod o fwlch 

rhwng ddatblygwyr yr apiau a’r tiwtoriaid/athrawon iaith. Eto, mae’r dull YASD yn golygu 

byddai’r addysgeg yn greiddiol i’r broses ddatblygu.  

 

Anfanteision y Dull Ymchwil ar Sail Dylunio 
 

 

Er manteision y dull hwn, mae’n rhaid ystyried gwendidau posib y dull. Mae posibilrwydd i’r 

broses ymchwil fod yn un hir yn unol â natur ailadroddus sy’n perthyn i’r dull. Mae Anderson a 

Shattuk (2012 tud 18) yn trafod hyn ymhellach ac yn cyfeirio at yr “high time commitment with 

repeated iterations.” 

 

Rhaid oedd bod yn ymwybodol o’r pwyntiau a wnaed gan Barab a Squire (2004) yn nodi bod 

ambell gwestiwn am y dull ymchwil hwn. Materion sy’n codi’n gyson drwy’r llenyddiaeth 

ymchwil wrth edrych ar y fethodoleg yn gyffredinol (Wang a Hannafin, 2005) (Cole et al 2005) 

yw’r rhain a welir yn Nhabl 12, sydd hefyd yn amlygu sut y gellid osgoi yr heriau hyn wrth 

ddylunio’r astudiaeth hon. 

 

Tabl 12: Heriau y dull YASD a sut deilwyd â hwy yn yr astudiaeth 

Heriau y Dull Ymchwil ar Sail Dylunio Sut y deilwyd gyda rhain yn yr astudiaeth hon? 

Presenoldeb yr ymchwilydd yn gyson yn y broses 

ddysgu yn medru tarfu ar y broses 

 

 Sicrhau bod yr astudiaeth yn dilyn camau 

moesegol eglur gan sicrhau fod pob rhanddeiliaid 

yn ymwybodol o’r drefn a bwriadau’r 

ymchwilydd. 
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Y posibilrwydd o ddylanwadu anfwriadol ar y 

broses ddysgu a chanfyddiadau ymchwil 

 

Casglu data meintiol ac ansoddol a ddefnyddio 

dulliau pendant i ddadansoddi’r data. 

Defnyddiwyd dilysydd annibynnol i ail safoni 

elfennau o’r data. 

Diffyg defnydd cynhwysfawr o ddata ymestynnol 

 

Ailadroddwyd y broses ymchwil gyda dau grŵp, a 

defnyddiwyd grŵp rheoli i sicrhau data 

cynhwysfawr ac ymestynnol. 

Diffyg cyfnodau penodol ar gyfer gwerthuso 

 

Roedd amserlen wedi ei gosod ar gyfer yr 

astudiaeth, a chyfnodau penodol ar gyfer casglu 

data gwerthusol oddi wrth y rhanddeiliaid. 

Heriau cynnal partneriaethau cydweithredol cryf 

 

Roedd rhaid i’r ymchwilydd ymddwyn yn 

broffesiynol drwy gydol yr ymchwil yn unol â 

safonau proffesiynoldeb y sefydliad addysg Uwch 

Amwysedd ynglŷn â’r cyd-destun ‘naturiol’ 

 

Defnyddiwyd y FfAC er mwyn gosod y safonau a’r 

cyd-destun proffesiynol fel rhan o’r astudiaeth.  

 

 

Ymchwil Gweithredol (Action Research) 
 

Bwriad ymchwil gweithredol ydy datrys problemau ‘go iawn’ drwy brosesau ymchwil (McGinty 

ac Adams, 2006). Un o brif gryfderau ymchwil gweithredol ydy ei fod yn archwilio sefyllfaoedd 

pob dydd. Dadleua Reason a Bardbury (2001, tud 2) bod ymchwil gweithredol ‘da’ yn datblygu 

dros gyfnod o amser fel proses esblygol a datblygol. Mae hyn  yn arwain at ddatblygiad sgiliau 

ymholi unigolyn sydd yna’n arwain at ddatblygu cymunedau sy’n ymholi o fewn y maes 

ymchwil. Â Burns (2015) ymhellach, gan ddisgrifio ymchwil gweithredol fel proses adeiladol, 

sy’n gofyn am gydweithio, deialog a gweithredu rhwng y cyfranogwyr. Mae hon yn ystyriaeth 

bwysig wrth ystyried yr astudiaeth hon, gan bod y ddeialog rhwng y dysgwyr, y datblygwr a’r 

ymchwilydd yn oll bwysig, ffactor sydd hefyd yn greiddiol yn null YASD. 
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Credai Habernas (1987) bod ymchwil Gweithredol yn broses ddemocrataidd, proses sy’n gofyn 

am gonsensws ar gyfer cydweithio a chyfranogi er mwyn dod o hyd i atebion i’r broblem a 

adwaenwyd ar ddechrau’r broses ymchwil (Cohen, et al, 2007) 

 

Mae Lewin (1946) yn awgrymu bod ymchwil gweithredol yn dechrau gyda chanfyddiad 

cyffredinol gan yr ymchwilydd. Â’r ymchwilydd yn ei flaen wedyn i ddod o hyd i ddata am y 

sefyllfa honno, proses sy’n caniatáu newid neu addasu’r cynllun. Eto mae tebygrwydd yma 

rhwng yr ystyriaeth hon a’r ffaith i YASD fod yn broses ailadroddus, ble mae gofyn ailymweld 

er mwyn gwella’r broses, ystyriaeth bwysig i’r astudiaeth hon, gan bod angen gwella’r gofod 

dysgu ar-lein yn unol â gwybodaeth a ddaw gan y dysgwyr. Yn ôl Lewin (1946) mae pedwar prif 

gam i’r broses o weithredu ymchwil gweithredol, sef: cynllunio, gweithredu, arsylwi ac 

adlewyrchu. Mae Sagor (2005, tud 4) yn cynnig model Pedwar Cam sy’n debyg i syniadau 

Lewin. Mae model 4 cam Sagor yn disgrifio’r broses fel 

 

• Rhoi eglurdeb ar y weledigaeth a thargedau 

• Mynegi’r theori’n briodol 

• Gweithredu a chasglu data 

• Adlewyrchu ar y data a chynllunio gweithredu pellach ar sail gwybodaeth 

gydnabyddedig 

Wrth ystyried ymchwil gweithredol fel dull ar gyfer yr astudiaeth hon, roedd safbwynt Burns 

(2015) yn ystyriaeth ddylanwadol, pan y nododd na ddylid meddwl am ymchwil gweithredol 

fel methodoleg benodol, ond yn hytrach fel dull y gellir ei ddefnyddio i ymdrin ag ymchwil, dull 

sy’n defnyddio “a family of methods and processes”. Eto, mae agweddau o ymchwil 
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gweithredol yn priodoli eu hunain yn dda i’r astudiaeth hon, gan bod gofyn am ddadansoddi 

cymysg a phroses fyfyriol. 

 

Anfanteision Ymchwil Gweithredol 
 

Mae Jarvis (2002) yn dadlau nad ydyw ymchwil gweithredol wir yn cael ei dderbyn ym maes 

ieithyddiaeth fel methodoleg sydd wedi ei sefydlu. Ategir hyn gan Ellis (2010) wrth drafod 

cyfyngiadau ymchwil gweithredol sy’n caniatáu’r athro fod yn ymchwilydd, teacher-researcher. 

Dadleua Ellis bod y cysyniad hwn yn cyfyngu’r canlyniad i’r hyn mae’r teacher- researcher  yn 

unig yn eu gweld fel cwestiynau ymchwil pwysig, yn hytrach na chraffu ar y darlun cyflawn (yn 

yr achos hwn y broses o gaffael yr ail-iaith).  

 

Eto, yn yr astudiaeth hon, mae’n rhaid i’r fethodoleg gynnig rôl weithredol ym mhob rhan o’r 

broses ddatblygu ac ymchwilio sy’n clymu’r gwe rhwng y pedagogi, y dysgwyr, y datblygwr a’r 

cwestiynau ymchwil. Trafoda Ellis (2010. tud 190) fframwaith ymchwil sy’n cynnig canolbwynt 

neu nexus wrth archwilio pedagogi caffael ail-iaith.  Pwysleisir pwysigrwydd datblygu ymchwil 

drwy ddull sy’n cynnig canlyniadau perthnasol i’r athro. Mae YASD yn sicrhau y llinyn cyswllt 

hwn drwy’r holl broses, gan bod yr ymchwilydd yn weithredol yn y datblygu a’r dosbarthu. 

 

Rhaid felly sicrhau nad yw bod yn ymchwilydd sydd hefyd yn cymryd rôl fel addysgwr a 

datblygwr yn sicrhau gwrthrychedd cyson. Amlygwyd Tabl 12 ystyriaethau allweddol i ddelio 

gyda’r heriau hyn. O bwynt cyntaf yr astudiaeth hon, ceisiwyd sicrhau bod safonau proffesiynol 

a moeseg yn ganolbwynt i bob elfen o’r dull. Drwy sicrhau deialog agored gyda’r rhanddeiliaid, 

egluro pwrpas yr ymchwil yn eglur o’r dechrau, gobeithiwyd bod ymddiriedaeth yn datblygu 
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rhwng yr ymchwilydd a’r rhanddeiliaid. Hefyd rho natur ailadroddus y broses ymchwil gyfle i’r 

ymchwilydd adlewyrchu yn gyson a sicrhau gwrthrychedd wrth geisio symud yr ymchwil yn ei 

blaen.  

 

Astudiaeth Achos 
 

Mae Astudiaeth Achos yn cynnig cyfle unigryw i archwilio ‘pobl go iawn’ mewn ‘byd go iawn’ 

(Nisbett a Watt, 1984).  Mae hyn yn ein galluogi i ddeall y sefyllfa neu gyd-destun yn fwy eglur 

yn hytrach nag edrych arnynt o safbwynt theori ac egwyddorion ymchwil yn unig. Rho 

astudiaeth achos gyfle i gael mewnwelediad mwy dadansoddol sydd o bosib yn medru arwain 

at ddarlun mwy cyflawn o’r sefyllfa yn hytrach na’r hyn a ru wedd ystadegol yn unig. 

 

“Case Studies opt for analytical rather than statistical generalization, that is they 

develop a theory that can help researchers to understand other similar cases, 

phenomena or situations” 

 Robson (2002, tud 150) 

 

Rho astudiaeth achos gyfle i fedru casglu gwybodaeth gymhleth am wrthrychau cymdeithasol 

o amrywiol sefyllfaoedd. Mae’n gosod y wybodaeth gyda’i gilydd er mwyn adrodd stori fanwl 

sy’n gymorth i ni ddeall  amgylchiadau, amodau a pherthnasau, boed hynny drwy ddisgrifiadau 

cyfoethog, naratif gronolegol, disgrifiadau o unigolion neu grwpiau, gan hefyd roi cyfle i’r 

ymchwilydd roi sylw i’r manylion. Er bod lle i gynnig naratif a manylder, rhybuddia Nisbett a 

Watt (1984) nad oes lle i gyflwyno gwybodaeth ar hap mewn modd ffwrdd â hi. Maent yn 

nodi’n benodol y pwysigrwydd o osgoi cyflwyno astudiaethau achos sy’n ôr-storiol, ac yn 
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adrodd ar dystiolaeth ddetholedig yn unig. Maent hefyd yn trafod y perygl o dynnu gormod ar 

arddull newyddiadurol sy’n tynnu ar nodweddion mwy trawiadol achos yn hytrach na 

chyflwyno’r darlun cyflawn sy’n cynnwys manylion llai sensational.  

 

 

Ffigwr 13 Addasiad o Ddulliau Casglu Data Astudiaeth Achos Sterman (1997) 

 

Mae Stake (1994) yn trafod y gwahanol nodweddion sydd i astudiaeth achos, gan gynnwys 

casglu data mwy holistaidd sy’n galluogi’r ymchwilydd i gasglu amrywiaeth o ddata o wahanol 

safbwyntiau. Mae  Ffigwr 13 Sterman (1997) yn dangos yr amrediad o ddata y gellir ei goladau 

o astudiaeth achos, boed yr ymchwilydd yn chwilio am ddata mwy holistaidd a geir ar yr ochr 

chwith, neu ddata fwy empeiraidd fel a welir drwy’r posibiliadau ar ochr dde Ffigwr 13.  Gellid 
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casglu data mwy empeiraidd sy’n dod â data mwy pendant i’r achos dan sylw. Mae agwedd 

ddeongliadol bwysig i astudiaeth achos, rhaid dod ag ystyr i’r data gan gysylltu hynny gyda 

theori i egluro casgliadau, ac fel y soniwyd eisoes mae’n rhaid bod yn barod i ddelio gydag 

nodweddion annisgwyl a thosturiol (Emergent & empathetic) gan gydnabod bod gwedd 

wahanol i sefyllfa ar amseroedd gwahanol. Mae rhaid dangos ymwybyddiaeth lawn o’r cyd-

destun, a chydblethu hyn gyda data a gasglwyd gan y cyfranogwyr. 

 

Mae Jensen a Rogers (2001) yn cynnig pump math o astudiaeth achos er mwyn edrych ar 

wahanol sefyllfaoedd: 

 

Snapshot: a detailed and systematic study of a phenomenon at one point in time 

Longitudinal: repeated study of a phenomenon at points over time 

Pre and post: studies of a phenomenon before and after an intervention or critical event 

which is expected to impact on the phenomenon 

Patchwork: multiple case studies of the same entity using a range of study types to 

provide a holistic view of the phenomenon  

Comparative: a set of similarly designed but multiple case studies which allow cross-

case comparison of the same phenomenon 

                                                               Jensen a Rodgers (2001, tud 237) 

 

 

Byddai astudiaeth achos gymharol yn benthyg ei hun yn dda i’r astudiaeth hon gan ei bod yn 

cynnig cyfle i gymharu data y gwahanol garfannau ar draws gyfnod yr astudiaeth. Byddai felly 
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yn  gyfle i ddefnyddio egwyddorion YASD i wella’r dystiolaeth mewn modd iterus, gan ail-greu 

y gofod ar gyfer y sampl nesaf. 

 

Heriau Posib Astudiaeth Achos 

Er bod astudiaeth achos yn strategaeth (Yin, 1981) sy’n medru cynnig gwedd fwy treiddgar i 

astudiaeth, mae’n rhaid bod yn ymwybodol o’r heriau mae’r dull yn gallu eu cyflwyno hefyd. 

Yn sicr, nid yw’n ddull hollol syml, ac mae lle i’r ymchwilydd feddwl am y modd y byddai’n 

gweithredu’r astudiaeth achos yn ofalus. Mae Nisbett a Watt (1984) yn dadlau y gall 

canlyniadau edrych yn rhy gyffredinol os nad oes gan y darllenydd fewnwelediad llawn i’r 

broses. Ond y brif her sy’n codi yn aml, a’r man ble mae angen i’r ymchwilydd fod yn ofalus 

ydyw tuedd bersonol. Mae Nisbett a Watt (1984) a  Cohen, et al (2007) yn trafod y perygl fod 

bias yn cymylu gwrthrychedd mewn astudiaeth achos, er bod ymdrech i beidio â bod yn 

ymatebol. Mae hyn yn atgoffa un pa mor bwysig ydyw triongli’r data wrth lunio casgl iadau. 

 

Mae Yazan (2015) yn cynnig strategaethau i gryfhau dilysrwydd astudiaethau achos a sicrhau 

nad  yw’r heriau a drafodwyd yn flaenorol yn effeithio ar ddilysrwydd y dull. Yn ôl Yazan (2015, 

tud 150) gellir gwneud hyn drwy: 

 

“triangulation, member checks, long-term observation, peer examination, participatory 

research, and disclosure of researcher bias… explanation of investigator’s position with regards 

to the study, triangulation, and use of an audit trail.” 

 

Dulliau’r Astudiaeth  
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Yn dilyn myfyrio ar y dulliau ymchwil posib ar gyfer yr astudiaeth hon, penderfynwyd defnyddio 

dulliau cymysg i gasglu'r data ond defnyddio prif egwyddorion YASD i ddatblygu’r dechnoleg 

newydd. 

 

Bydd y canlyniadau yn cael eu cyflwyno gyda strategaeth astudiaethau achos cymharol, fydd 

yn edrych ar unigolion a’r tair carfan arbrofol oedd yn rhan o’r ymchwil. 

 

Mae Ffigwr 14 yn dangos dyluniad yr astudiaeth hon, y dulliau casglu data a ddefnyddiwyd a 

sut y sicrhawyd cysondeb a thryloywder wrth edrych ar y canlyniadau. 

 

 

Ffigwr 14: Dyluniad yr Astudiaeth 

 

 

Materion Moesegol Safle a Thuedd yr Ymchwilydd 
 

Ystyriaeth bwysig arall wrth ystyried y dull hwn oedd safle yr ymchwilydd wrth gydlynu’r 

astudiaeth. Gan fod yr ymchwilydd yn rhan o’r astudiaeth, roedd yn bwysig bod yn rhan ohoni 
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mewn modd cwbl ddiduedd a moesegol. Mae lle i gredu y gall barn a thuedd ymchwiliwr 

ddylanwadu ar y ffordd neu allu ymchwilydd i fod yn wrthrychol mewn astudiaeth (Edwards a 

Furlong, 1985). Er hynny, mae daliadau Marcus (1998) fel y trafoda  Zangh (2016) sy’n dadlau 

gall ymchwilydd sy’n astudio sefyllfa ‘gyfarwydd’ dynnu ar eu profiadau bywyd, gwybodaeth, 

adnoddau a iaith i dreiddio’n ddyfnach a dod i ddeall y cysyniad yn well. Mae hyn yn sicr yn wir 

gyda astudiaeth fel hon sy’n edrych ar oedolion yn dysgu iaith leiafrifol fel dechreuwyr. Mae 

dadl Marcus (1998) yn briodol wrth edrych ar yr astudiaeth hon gan bod yr ymchwilydd yn 

gyfarwydd â’r heriau sy’n codi yn y maes yn barod a sut i ddelio gyda rheini mewn modd 

proffesiynol.  Fel y trafodir ym Mhennod 7, mae i’r sampl ymchwil amrywiaeth o ran cefndir 

ieithyddol, rhesymau dros ddysgu’r iaith, lleoliad daearyddol ayb, eto, mae’n rhaid i’r 

ymchwilydd edrych ar hyn mewn modd gwrthrychol a gofyn yr un cwestiwn ag a ofynnodd 

Zangh (2016, tud 32) 

 

“How do we locate ourselves in research and prepare ourselves effectively to negotiate between 

ourselves and participants, and between subject and object relationships in research?” 

 

Mae ymchwil yn broses gymdeithasol, sy’n cael ei siapio gan ffactorau cymdeithasol, personol 

a hanesyddol, eto mae hyn yn hynod o wir pan mae’n dod i edrych ar hanes a hunaniaeth y  

Gymraeg a’r ffaith bod yr astudiaeth hon yn edrych ar addysgu iaith ‘leiafrifol’ i oedolion pan 

mae hanes y Gymraeg wedi ei lethu gan ddylanwad y genedl-wladwriaeth’  a’r “unffurfiaeth 

ieithyddol a fynnodd dros y wlad (Lewis, 2008, tud 20) . Eto, mae  Zangh (2016) yn trafod bod 

‘ymchwilydd da’ yn ymwybodol o’r emosiynau personol neu ddynol hyn boed hynny fel 

ymchwilydd neu gyfranogwr ymchwil. Dim ond drwy gydnabod safle a thueddiadau posib y gall 
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ymchwilydd wirioneddol fyfyrio ar ddylanwad posib rhain ar ganlyniadau’r ymchwil (Lutterell, 

2000). 

 

Mae gwrthrychedd yn elfen bwysig arall i’w hystyried cyn dechrau proses ymchwil, ac yn aml 

iawn yn cael ei chydnabod fel hanfod o’r dull ymchwil (Lynch, 2000). Mae’n angenrheidiol felly 

bod yr ymchwilydd yn ystyried ei safle a’i wrthrychedd cyn dechrau’r broses ymchwil. 

 

Mae’r term moeseg neu ethics yn cyfeirio at “yr hyn y dylai pobl ei wneud”  (Toprak et al, 2010, 

tud 78). Mae materion moesegol yn codi pan mae buddiannau gwahanol unigolion o bosib yn 

gwrthdaro, ac felly mae angen haen uwch o egwyddorion sydd yn deg i bawb sy’n rhan o’r 

mater (Schultz, 2005). Ond wrth gwrs, mae byw a bod mewn oes ddigidol yn dod a heriau 

moesegol newydd mewn gofodau ar-lein (Zembylas a Vrasidas, 2005) sydd hefyd yn cael ei 

ategu gan Toprak et al (2010, tud 78) 

 

“the Internet erases the boundaries and limitations to educational opportunities, there are new 

challenges to be managed by distance educators. “ 

 

Mae Wang a Heffernan (2010) yn edrych yn fwy penodol ar yr heriau  moesegol wrth 

ddefnyddio dulliau dysgu iaith gyda chymorth cyfrifiadur, ac eto’n ategu bod hyn yn  dod â 

heriau moesegol newydd, rhai’n aml iawn sydd ddim yn cael eu hystyried yn ddigonol wrth 

ddatblygu’r ymchwil yn y lle cyntaf, pwynt sy’n cael ei ategu gan Weippl a Tjoa (2005). Er bod 

digon o ymchwil yn bodoli sy’n edrych ar ddysgu iaith drwy gymorth cyfrifiadur o safbwynt 

pedagogi ac ymarfer, boed hynny o safbwynt addysgol neu ieithyddol, mae’r elfen foesegol i 
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ddysgu gyda chymorth cyfrifiadur yn brin. Mae’r un neges i’w chlywed yng ngwaith Kanuka ac 

Anderson (2007) sy’n trafod bod ymchwil cynnar ym maes e-Ddysgu wedi tueddu i ddefnyddio 

canllawiau moesegol o oes cyn i’r we ddatblygu neu pre-internet context sydd felly ddim yn 

ystyried nac hyd yn oed gydnabod y ffordd mae pethau wedi trawsnewid. 

 

Mae Lengel (2004) yn egluro bod moeseg ar-lein yn tarddu o foeseg cyfrifiadur ac oblygiadau 

moesegol technoleg, ac mae’n cyfeirio at y côd moesegol gafodd ei ddatblygu gan yr 

Association for Computing Machinery (ACM). Mae 8 gorchymyn moesegol yn rhan o’r 

fframwiath hwn yn ôl Lengel (2004), sef: 

1. cyfrannu at gymdeithas a lles y ddynoliaeth 

2. osgoi niwed i eraill 

3. bod yn onest a dibynadwy 

4. bod yn deg a pheidio gwahaniaethu 

5. cydnabod hawliau megis hawlfreintiau a phatent 

6. rhoi cydnabyddiaeth lawn i eiddo deallusol  

7. parchu preifatrwydd eraill  

8. parchu cyfrinachedd  

Mae Lengel (2004) a Toprak et al (2010) yn nodi y gellid defnyddio'r rhain fel fframwaith 

cychwynnol i ddatblygu moeseg mewn gofodau dysgu ar-lein. Wrth gynllunio’r astudiaeth a 

datblygu’r dechnoleg newydd roedd yn bwysig ystyried materion moesegol. Her arall sy’n codi 

wrth ddarparu dysgu ar-lein llwyr yw bod dysgwyr yn teimlo’n ynysig wrth ddysgu mewn gofod 

ar eu pennu eu hunain. Mae Muhamed et al (2016, tud 285) yn nodi nad yw’r cyfrwng bob 

amser yn cynnig y gofal ychwanegol i gefnogi dysgwyr yn feddyliol. 
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“…even supporters of e-Learning accept that it is not offering social and extracurricular support 

which are important for instilling cultural and moral values. Ethical issues have become more 

dominant due to the use of technology. In order to fight this challenge.” 

 

Wrth edrych ar y trafodaethau moesegol am e-ddysgu, mae llawer o’r ystyriaethau o safbwynt 

darparu addysg lawn amser drwy gyfrwng digidol. Felly er ei bod yn bwysig ystyried yr elfennau 

oll, mae natur cyrsiau CiO yn wahanol gan mai cyrsiau rhan amser ydy’r rhain. Mae Khan (2010) 

yn cynnig fframwaith i werthuso adnoddau e-ddysgu sy’n cynnwys wyth dimensiwn, mae 

ystyriaethau moesegol yn un o’r dimensiynau hyn sy’n cynnwys ystyriaethau moesegol sy’n 

perthyn i ddylanwadau cymdeithasol a gwleidyddol, amrywiaeth ddiwylliannol, tuedd, 

amrywiaeth daearyddol, amrywiaeth dysgwyr, y rhaniad digidol, etiquette a materion 

cyfreithiol. Mae ystyriaethau moesegol Khan (2010) yn priodoli eu hunain yn addas iawn i’r 

astudiaeth hon gan fod pob dysgwr yn wahanol ac yn ymuno gyda’r cwrs DOB am wahanol 

resymau o wahanol lefydd. 

 

Er mwyn sicrhau fod prosesau moesegol trylwyr yn cael eu cynnal drwy’r astudiaeth, mae Tabl 

10 yn amlygu sut yr ymdriniwyd â materion moesegol posib. 

 

Tabl 10: Materion Moesegol all godi yn yr astudiaeth hon a sut y deliwyd ag hwy 

Mater Moesegol Sut y deliwyd gydag hyn? 

Ymddygiad dysgwyr mewn 

gofodau amserol ar-lein 

Gosod safonau a disgwyliadau ar ddechrau’r cwrs (gweler 

Atodiad 7) 
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Cydsynio i’r Astudiaeth 

Beilot 

Roedd pob dysgwr yn derbyn taflen wybodaeth am y cwrs 

peilot ac yn cydsynio i fod yn rhan o’r astudiaeth (gweler 

Atodiad 7) 

Defnydd data gan gynnwys 

samplau llafar 

Cafodd pob dysgwr ei wneud yn  hysbys o’u hawl i dynnu’n ôl 

o’r astudiaeth yn ystod  hyd y cwrs. Roeddent yn deall bod y 

data yn cael ei gadw fel rhan o’r astudiaeth hon, ond ni fyddai 

unrhyw fanylion personol lle gellir adnabod unigolion yn cael ei 

rannu. 

Ap Learn Cymraeg Roedd yr ap yn cynnwys bas data diogel oedd yn cael ei gadw 

yn ddiogel a chyfrinachol gan y datblygwr. 

Roedd yr ap yn gorfod mynd drwy systemau profi a diogelwch 

Apple iOS ac Android er mwyn medru cael ei lawrlwytho 

Tegwch Roedd y cyfranogwyr oll yn ymwybodol bod y cwrs peilot yn 

rhan o astudiaeth i ddatblygu technolegau digidol a darpariaeth 

CiO o bell 

 

Er mwyn medru dechrau ar y gwaith ymchwil, roedd yn rhaid i’r ymchwilydd dderbyn caniatâd 

moesegol gan y sefydliad addysg uwch. Gwnaed hyn drwy gyflwyno cais ymchwil i’r brifysgol 

yn unol â gofynion moesegol y sefydliad. Cyflwynwyd dogfennau perthnasol i’r pwyllgor 

ymchwil ynghyd ag amlinelliad o’r fethodoleg, a thaflenni gwybodaeth a ffurflenni caniatâd i’r 

dysgwyr. 

 

Yn dilyn derbyn caniatâd gan y pwyllgor moeseg, roedd modd parhau â’r ymchwil.  
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Roedd pob dysgwr yn cytuno i fod yn rhan o’r ymchwil drwy roi eu caniatâd drwy ffurflen 

electronig, gan fod natur yr ymchwil hwn yn golygu nad oedd yr ymchwilydd yn medru rhannu 

gwybodaeth WyW. 

Crynhoi 
 

Er bod astudiaethau tebyg wedi eu cynnal yn y maes addysgu digidol yn rhyngwladol, mae 

Beetham a Sharpe (2013) yn dadlau bod rhaid i bedagogi newid mewn oes ddigidol fel bod 

technoleg yn galluogi dysgwyr ‘o bell’ ryngweithio'r un mor effeithiol gyda dysgwyr eraill, sydd, 

yn y pendraw yn arwain at fyfyrwyr yn dysgu’r un mor effeithiol er nad ydynt wedi eu lleoli ar 

y safle addysgu arferol (campws).   

 

Hon yw’r astudiaeth gyntaf o’i math ym maes CiO, a hefyd yr astudiaeth gyntaf ym maes CiO i 

ddatblygu adnoddau digidol gwreiddiol, pwrpasol ar gyfer dosbarthiadau ar-lein a mesur 

effaith rheini ar lwyddiant y dysgwyr. Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, mae astudiaethau sydd 

wedi datblygu adnoddau digidol, ond heb wau iddynt yr elfen o greu gofod rhithiol 

cymdeithasol fel nod (Needs, 2015). Gan hynny, nid oes canfyddiadau blaenorol y gellir seilio’r 

ymchwil hwn arnynt er mwyn rhagdybio unrhyw gasgliadau terfynol penodol, ac felly mae'r 

ymchwil yn lled arbrofol ac archwiliol ei naws.   

 

Yn dilyn archwilio’r dulliau ymchwil posib er mwyn cydlynu’r astudiaeth hon, penderfynwyd 

defnyddio dull yr astudiaeth achos gymharol i archwilio’r cwestiynau ymchwil, oedd yn 

cynnwys defnyddio dulliau ymchwil cymysg i goladu’r data. Roedd hynny’n cynnwys grwpiau 

ffocws, holiaduron, arsylwadau, casglu samplau llafar a’u dadansoddi mewn dull cymharol er 

mwyn llunio canlyniadau empeiraidd fydd o werth i’r maes CiO yn genedlaethol, ond hefyd rhoi 

cyfle i graffu ar fanylion mwy unigol. 
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Defnyddiwyd y model a gyflwynwyd yn Ffigwr 12, adlewyrchwyd egwyddorion y dull ymchwilio 

ar sail dylunio gafodd ei ddefnyddio i ddatblygu’r gofod digidol a’r dechnoleg gafodd ei 

datblygu i ail-greu'r rhyngweithio cyfathrebol. Mabwysiadwyd dulliau cymysg wrth gasglu 

data'r tri sampl, dosbarth DOB 1, dosbarth DOB 2 a’r sampl rheoli (WyW). Cyflwynir y data fel 

astudiaethau achos cymharol, yn edrych ar unigolion a charfanau DOB yn erbyn y sampl rheoli 

oedd yn rhan o’r astudiaeth. 

 

Gobeithir gall y casgliadau fydd yn deillio o’r astudiaeth hon arwain at lunio argymhellion 

cadarn ar gyfer y ffordd ymlaen i’r dyfodol, yn coleddu’r maes yn ddigidol dros y blynyddoedd 

nesaf, ynghyd ag arwain penderfyniadau buddsoddi ar gyfer dysgu CiO ar-lein ac yn ddigidol 

hefyd. Gobeithir hefyd y gall canfyddiadau’r ymchwil hwn gyfrannu at weledigaeth strategaeth 

ddigidol CiO ar gyfer y dyfodol. Mae Stanfield (2015, tud 68) yn nodi bod paradeim ymchwil 

academaidd sy’n edrych ar gaffael ail-iaith yn ddatganiad sy’n arddangos honiadau 

athronyddol a deallusol yr ymchwilydd am y byd, ac yn fwy penodol am yr iaith, y dysgu a’r 

dysgwr. 

  

Er bod ymchwil cychwynnol wedi ei wneud i faes dysgu digidol a phedagogi digidol, rhaid ategu 

Cheng (2015, tud 44), eto sy’n nodi bod y cyfnod presennol hwn yn gyfnod arbennig a chyffrous 

o ran ymchwil ym myd addysg - "the times we live in are truly amazing in terms of the 

possibilities for educational research". Anodd yw anghytuno gyda’r safbwynt hwn, yn enwedig 

o ystyried dysgu digidol ym maes CiO. Mae blynyddoedd o ymchwil yn bodoli o fewn y maes 

yn gyffredinol, ond dyma gyfle euraid i briodoli canfyddiadau’r ymchwil hwnnw gydag ymchwil 

newydd i’r maes digidol. 
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Pennod 5: Datblygu’r Strwythurau Digidol 
 
Bydd y bennod hon yn mynd drwy’r holl gamau yn y broses o ddatblygu’r ap a’r dosbarth digidol 

ar gyfer cychwyn yr astudiaeth hon. Bydd llwyddiannau a methiannau’r strwythurau digidol yn 

cael eu trafod ym Mhennod 9 sef y casgliadau. 

 

Datblygu Ap - Ymchwil Cefndirol 
 

Penderfynwyd datblygu ap gwreiddiol i gyd-fynd â’r prosiect ymchwil hwn. Dros gyfnod yr 

ymchwil (2014-2018) roedd twf anferth mewn defnydd o apiau ar gyfer y ffôn a thabled, yn 

enwedig yn y sector addysg (Luna-Nevarez a McGovern, 2018). Mae Al-Erman a Shaalan (2015) 

yn trafod twf ym mhoblogrwydd dysgu symudol (M-Learning) neu ddysgu gyda dyfais symudol 

e.e. ffôn drwy ap (McConatha, et al, 2008) oherwydd hyblygrwydd y cyfrwng. Mae Homan a 

Wood (2003) yn nodi bod y cyfrwng wedi gweddnewid sut mae myfyrwyr neu ddysgwyr yn 

cyfathrebu gyda’i gilydd bellach, ond fwy na hynny, wedi newid y ffordd maent yn rhyngweithio 

gyda’i gilydd. 

 

Is lwythwyd dros 180 biliwn o apiau o’r Apple store yn 2018, gyda’r sector addysg yn dod yn y 

trydydd safle uchaf fel y categori mwyaf poblogaidd gyda 8.5% o’r is lwythiadau Apple Store 

(2018). 

 

Nid oedd ap ar gael i ddysgwyr Cymraeg oedd yn defnyddio’r cwrs WLPAN, oedd yn rhoi profiad 

digidol pleserus a hygyrch i ddefnyddio ac ymarfer yr iaith drwy’r cyfrwng newydd, poblogaidd 

hwn, profiadau pwysig o ran dysgu iaith. Mae Luna-Nevarez, a McGovern (2018, tud. 18) yn 

nodi bod ymchwil diweddar ar ddefnydd apiau wedi dangos y defnyddioldeb ynghyd ag 
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elfennau cynyddol o  hwyl sy’n ysgogi emosiwn cadarnhaol yn ffactorau allweddol wrth gymell 

dysgwyr i ddefnyddio apiau symudol wrth astudio. 

 

Nid yw hyn yn syndod wrth ystyried y twf digidol ym mhob agwedd o fywyd dros y degawd 

diwethaf. Mae Mercedes a Radel (2016, tud 100 ) yn dangos bod defnyddio ffôn clyfar ac apiau 

wedi cynyddu cyfranogiad ac wedi gwella'r dysgu parhaus oedd yn digwydd ymysg dysgwyr 

mewn prifysgol. 

 

Mae’r cyfnod presennol yn gyfnod ble bydd twf mewn adnoddau digidol oherwydd yr 

hyblygrwydd a ddaeth yn sgil dyfodiad Web 2.0, (Moterman, 2011) yn Tomlinson, 2012). Mae 

hyn wedi galluogi tiwtoriaid ac athrawon fel ei gilydd i fedru cael mynediad i greu adnoddau 

deniadol eu hunain a hynny’n llawer haws. 

 

Trafodwyd model Bates (2005) ym Mhennod 3, sy’n  trafod pwysigrwydd hyblygrwydd 

technoleg a pha mor hygyrch yw’r mynediad i ddysgwyr. Mae costau yn ffactor dylid ei ystyried 

ynghyd â pha fath o ddulliau dysgu sydd angen eu priodoli i’r dechnoleg a pha fath o 

dechnolegau all gefnogi'r rheini fwyaf effeithiol. Mae rhyngweithio hefyd yn un o brif 

egwyddorion Bates yn y model ACTIONS, egwyddor sy’n cael ei archwilio yn yr ymchwil hwn. 

Trafodwyd syniadau Kaufman (1989) ym Mhennod 3, oedd yn dadlau bod cyrsiau gydag 

elfennau digidol cryf yn rhoi mwy o gyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain i’r dysgwyr, a’u bod yn 

dod yn ddysgwyr mwy annibynnol. Mae’n bwysig bod y dechnoleg yn cynnig y cyfle 

rhyngweithio cyson hwnnw i’r dysgwr: 
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“Two-way interaction is available at any time through the use of computer-

mediated communication… major emphasis is given throughout the curriculum 

on development of the thinking skills of problem-solving, decision-making, and 

critical thinking.”   

Kaufman (1989, tud. 69) 

 

Y tair egwyddor arall ydy: anghenion sefydliadol yn cynnwys unrhyw heriau sy’n dod law yn 

llaw gyda darparu’r dechnoleg fel rhan o sefydliad; newydd-deb, hynny yw, ydy’r dechnoleg yn 

rhywbeth lled ddiweddar, ac o bosib yn rhywbeth tymor byr; a’r ffactor olaf ydyw cyflymder, 

pa mor gyflym y gall cyrsiau gael eu trosglwyddo i systemau technoleg newydd. Cafodd y rhain 

i gyd eu hystyried yn y broses o lunio brîff ar gyfer yr ap. 

 

Drwy briodoli egwyddorion ACTIONS i’r fethodoleg ymchwil ac i’r broses o ddatblygu’r ap, 

roedd egwyddorion dysgu iaith yn rhan greiddiol o ddatblygu’r ap. Roedd bwriad i geisio 

priodoli elfennau'r FfCY i’r strwythurau digidol hefyd, gan ystyried sut mae presenoldeb 

addysgol yn medru adeiladu presenoldeb cymdeithasol a gwybyddol cryf ymysg y dysgwyr sydd 

yn defnyddio’r dechnoleg mewn gofod amserol neu anghydamserol. Mae  Ffigwr 15 yn cynnig 

model ar gyfer datblygu’r gofodau digidol ar gyfer yr astudiaeth hon. Mae’n tynnu ar 

egwyddorion y dull cyfathrebol wrth greu gweithgareddau anghydamserol sy’n bwydo mewn 

i’r addysgeg wrth gynllunio, sydd yn tynnu ar egwyddorion categori’r elfen o bresenoldeb 

addysgol. Roedd yn rhaid cynllunio’r strwythurau yn ofalus a sicrhau bod addysgeg yn llywio’r 

dechnoleg er mwyn arwain at ddefnydd adeiladol o’r iaith darged sy’n creu presenoldeb 

cyfathrebol digidol cryf. Roedd yn bwysig bod y dysgwr yn medru defnyddio’r iaith darged 

mewn gofod diogel a bod y dysgwr yn teimlo’n ddiogel i wneud hynny. Wrth gynllunio’r ap felly 
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roedd yn rhaid sicrhau fod pob templed yn cyd-fynd gyda’r gylched ddatblygu a welwn yn 

Ffigwr 15. 

 

 

Ffigwr 15:Y Gylched Ryngweithiol ddigidol i ddatblygu gofod digidol cyfathrebol 

 

Roedd datblygu ap fyddai’n cefnogi’r cwrs WLPAN a chynnig mwy o ryngweithio na’r hyn oedd 

ar gael mewn apiau ar y pryd yn holl bwysig gan fod apiau rhyngweithiol gydag elfennau 

hwyliog yn cael eu datblygu mewn ieithoedd eraill, oedd yn amlwg o’r llenyddiaeth ymchwil yn 

chwarae rôl allweddol yn llwyddiant dysgu digidol neu ddysgu symudol (M-Learning) ( Zou a Li, 

2015), (Kuimova et al, 2018).  Mae mwynhad yn greiddiol i lwyddiant y dysgwr, ac mae dod o 

hyd i’r ap cywir i gefnogi’r dysgu hwn a pherthynas y dysgwr gyda’r dechnoleg neu’r 

feddalwedd yn ganolog i lwyddiant y dysgu (Agarwal a Karahanna, 2000) sydd hefyd yn medru 

gweithredu fel cymhelliant pwerus iawn i’r dysgwyr ryngweithio gyda’r deunydd addysgol a 
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llwyddo (Luna-Nevarez a McGovern, 2018). 

 

Yn dilyn ymchwil cefndirol gwelwyd mai prin iawn oedd yr apiau dysgu Cymraeg oedd ar gael i 

gefnogi dysgwyr ar gyrsiau’r gogledd ar y pryd (gweler Tabl 13). 

Tabl 13: Apiau Dysgu CiO yn yr Apple Store, Awst 2017 

Yr Ap Cost 

Ap Mynediad CBAC £9.99 am 10 uned 

Ap Sylfaen CBAC £9.99 am 10 uned 

Learn Bots Welsh Cost Tanysgrifio 

Say Something in Welsh Cost tanysgrifio 

 

Ar sail y diffyg hwn, penderfynwyd datblygu ap a fyddai yn priodoli elfennau rhyngweithio 

cyfathrebol y dosbarth CiO, fyddai wedi ei ddatblygu gyda mewnbwn dysgwyr, addysgwyr a 

datblygwyr. Casglwyd data ansoddol yn ystod o broses ddatblygu oedd yn rhoi darlun llawn o 

anghenion technegol a phedagogaidd er mwyn datblygu’r brîff cychwynnol. 

 

Llunio Brîff ar gyfer yr ap drwy Grwpiau Ffocws 
 

 

Mae ffurfio grŵp ffocws o arbenigwyr sy’n dod ag arbenigeddau o wahanol ogwyddau yn 

ffordd effeithiol o gasglu data ymchwil ansoddol. Disgrifiwyd grŵp ffocws gan Kruger a Casey 

(2009, tud. 2) fel cyfres o sgyrsiau wedi eu cynllunio’n ofalus gyda’r bwriad o ffurfio casgliadau 

am faes penodol.  Casglu barn a gwahanol safbwyntiau ar gyfer datblygu brîff i ddatblygu ap i 

ddysgwyr Cymraeg oedd bwriad y grŵp ffocws hwn. Mae Pierce (2015) yn nodi 8 pwynt 

allweddol sy’n gwahanu grwpiau ffocws oddi wrth ddulliau casglu data ansoddol eraill: 
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• Amcan y grŵp yw casglu data at bwrpas ymchwil 

• Rhaid i faint y grŵp fod yn fach, hyd at 5 i 12 unigolyn 

• Mae aelodau’r grŵp yn rhannu nodweddion tebyg e.e. profiadau, oedran, iaith, 

proffesiwn 

• Mae’r dull yn cynnwys sawl grŵp neu gyfres o grwpiau ffocws 

• Mae’r grŵp yn cael ei hwyluso gan gymedrolwr deallus 

• Mae’r cymedrolwr yn dilyn camau sydd wedi eu rhag sefydlu e.e. cwestiynau 

neu brompt 

• Mae’r grŵp yn cynhyrchu data ansoddol e.e. sgript, nodiadau, fideo 

 

Yn wir, mae modd dadlau yn groes i rai o’r pwyntiau uchod, yn enwedig wrth ystyried amrediad 

y profiadau oedd angen wrth goladu grŵp ffocws ar gyfer dylunio ap, roedd yn golygu dod o 

hyd i grŵp oedd yn dod o oed, proffesiynau a phrofiadau gwahanol iawn. Gall grwpiau ffocws 

sydd wedi eu cynllunio’n effeithiol felly, ddarparu dealltwriaeth ddyfnach o anghenion y brîff. 

Eto, pwysleisia Pierce (2015) fod grwpiau ffocws yn gyfrwng pwysig o gasglu data yn y dull 

cymysg, gan ei fod yn galluogi i’r ymchwilydd ddadansoddi cysyniadau cymhleth drwy lygaid 

unigolion. Wrth gwrs mae lle i ddefnyddio holiaduron ymchwil ac yn sicr nid yw’r ymchwil hwn 

yn eu diystyru gan y bydd holiaduron yn rhan allweddol yn ddiweddarach yn y fethodoleg hon. 

Ond mae tuedd i holiaduron ysgogi llunio casgliadau mwy caeëdig oherwydd natur cwestiynau 

a diffyg amser y person sy’n ei lenwi. Hefyd, prif nod y grŵp ffocws oedd casglu barn bersonol, 

felly roedd dull oedd yn caniatáu naratif llafar a thrafodaeth agored yn fwy tebygol o arwain at 

y wybodaeth o’r natur hyn. 
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Er hynny, mae diffyg tystiolaeth sy’n empeiraidd o ddefnyddio grwpiau ffocws fel cyfrwng 

ymchwil iaith; mae Morgan (1996) yn nodi bod diffyg safonau penodol i grwpiau ffocws o fewn 

y maes academaidd, gyda diffyg cytundeb ymysg academyddion o ran beth yn union y dylai’r 

safonau penodol fod, yn rheswm dros hyn. Ateb a gynigir i’r broblem hon yw sicrhau cynllunio, 

gweithredu, dadansoddi ac adrodd o’r grwpiau ffocws yn bwrpasol i gefnogi amcanion terfynol 

yr astudiaeth. 

 

Y Grŵp Ffocws 
 
Y cam cyntaf yn y broses o ddatblygu’r ap felly oedd dod o hyd i bobl addas i fod yn rhan o’r 

grŵp ffocws i lunio brîff cynhwysfawr ar gyfer datblygu’r ap. Drwy ddod â grŵp amrywiol o 

bobl ynghyd oedd yn meddu ar amrywiol brofiadau ac arbenigeddau o fewn maes dysgu iaith 

a/neu dechnoleg roedd mwy o sicrwydd i lunio brîff gwrthrychol a phriodol. 

 

Daeth y grŵp ffocws ynghyd i drafod anghenion ap er mwyn dysgu Cymraeg. Yn dilyn cynnal y 

grŵp ffocws hwn, casglwyd argymhellion cadarn er mwyn llunio brîff cynhwysfawr ar gyfer y 

broses ddatblygu. Drwy strwythuro’r sgwrs, arweiniodd y grŵp ffocws at gasgliadau cadarn 

oedd yn gallu bwydo’n uniongyrchol i frîff datblygu’r ap. 
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Tabl 14: Proffiliau a rolau aelodau’r grŵp ffocws 

Rôl yr Aelod Proffil Profiadau Gwerthfawr ar gyfer y grŵp 

Yr ymchwilydd B 
25-35 

Tiwtor iaith gyda diddordeb mewn technoleg ac ymchwil 

Rheolwr yn yr adran dysgu 
Cymraeg 

G 
50-60 

Profiad o weithio ym maes iaith er dros ugain mlynedd, profiad o ddatblygu 
ymchwil ei hun 

Tiwtor CiO B 
40-50 

Profiad helaeth o addysgu CiO 

Dysgwr 1 G 
40-50 

Wedi dysgu Cymraeg i lefel Uwch, diddordeb mawr mewn technoleg ac wedi 
datblygu adnoddau digidol ei hun i gyd-fynd â’r cwrs WLPAN 

Dysgwr 2 B 
20-30 

Dysgwr oedd yn dechrau ar y daith o ddysgu Cymraeg (Lefel Mynediad) 

Datblygwr Technoleg G 
35-40 

Datblygwr technoleg profiadol gyda phrofiad o ddatblygu apiau cyfrwng 
Cymraeg 
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Cynnwys Ieithyddol a Phedagogi 
 

Penderfynwyd defnyddio’r cwrs WLPAN fel sail i ddatblygu’r ap yn bennaf gan mai hwn oedd y 

cwrs a ddilynwyd gan drwch dysgwyr gogledd Cymru7. Mae’r cwrs WLPAN yn systematig iawn 

yn y ffordd mae’n cyflwyno iaith. Mae egwyddorion y dull cyfathrebol yn ystyriaeth bwysig a 

roi cyfleoedd addysgol i’r dysgwyr sy’n tarddu o’r egwyddorion hyn fel mae Richards a Rogers 

(2014) yn eu crynhoi, sy’n cynnwys: 

 

• bod dysgwyr yn dysgu iaith drwy ei defnyddio i gyfathrebu, 

• creu cyfleon cyfathrebu dilys a gwreiddiol, 

• cyfleoedd i integreiddio'r Pedair Sgil iaith (Darllen, Gwrando, Siarad ac 

Ysgrifennu), 

• cyfleoedd i’r dysgwyr ddysgu o gamgymeriadau, 

• cyfleoedd i ryngweithio’n ieithyddol drwy gyfnewid gwybodaeth a datrys 

problemau, a 

• chyfleoedd i ddefnyddio iaith mewn cyd-destun cyfathrebol byd go-iawn. 

 

Mae datblygu gofodau cyfathrebol o fewn y dechnoleg yn allweddol er mwyn arwain y dysgwyr 

at gymhwysedd cyfathrebol. Mae’n rhaid i’r ap fedru cynnig cyfle i ddefnyddio dimensiynau 

analytig y dull cyfathrebol fel amlygwyd yn Ffigwr 3  (tud 49) sy’n codi o greu ystyr i fedru 

ymarfer a dysgu drwy gyfathrebu, fydd yn y pendraw yn arwain at fedru defnyddio iaith yn fwy 

arbrofol sef ‘cymhwyso’ iaith. 

 

 
7 Yn ystod cyfnod yr astudiaeth hon, death defnydd y cwrs WLPAN yn y gogledd i ben gan i gwrs CiO 
Cenedlaethol gal ei greu i’w astudio drwy Gymru gyfan. 
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Mae i’r cwrs WLPAN 44 uned ynghyd â phedair uned ragarweiniol. Mae’r pedair uned 

ragarweiniol, ynghyd â’r ugain uned gyntaf yn cyd-fynd â lefel Mynediad (A1). Disgwylir y gallai 

dysgwr sydd wedi cwblhau’r unedau hyn felly, sefyll arholiad Defnyddio’r Gymraeg lefel 

Mynediad CBAC. Mae’r pedair uned ar hugain ddilynol ar lefel Sylfaen (A2), sy’n golygu erbyn 

diwedd y cwrs WLPAN gall dysgwr sefyll arholiad Defnyddio’r Gymraeg lefel Sylfaen CBAC. 

 

Rhennir pob uned yn y cwrs WLPAN i 5 adran: 

Adran A 

Cyflwynir y prif batrymau, geirfa’r uned ac unrhyw ramadeg perthnasol i’r uned yn Adran A.  

 

Adran B 

Cyflwynir gweithgareddau i’w cwblhau yn y dosbarth yn Adran B, fel arfer gwaith llenwi tabl, 

trafod lluniau neu ateb cwestiynau partner, ayb. Hon oedd y brif adran i’w datblygu o fewn yr 

ap gan mai dyma ble mae llawer o egwyddorion ‘rhyngweithio dosbarth’ yn cael eu defnyddio 

mewn dosbarth traddodiadol WyW. 

 

Adran C 

Yn Adran C, cyflwynir deialog. Fel arfer defnyddir prif batrymau’r adran yn y ddeialog, yr eirfa 

a gyflwynwyd yn Adran A, gan hefyd ymestyn ac adeiladu ar wybodaeth flaenorol y dysgwr o 

unedau blaenorol fel i’r cwrs fynd yn ei flaen. Mae’r ddeialog yn cael ei chyflwyno yn ffolder y 

dysgwr yn ysgrifenedig, ond mae fersiwn MP3 i gyd-fynd â’r ddeialog sydd i’w gael i’r dysgwr 

ar gryno-ddisg. 

 

Adran Ch 
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Mae Opera Sebon yn cael ei gyflwyno yn Adran Ch. Mae Opera Sebon yn cyd-fynd â phob uned 

(ac eithrio unedau adolygu sy’n ymddangos pob 10 uned) Mae’r Opera Sebon yn dilyn hanes 

cymeriadau gwahanol dros gyfnod y cwrs. Eto, rhydd hyn y cyfle i’r dysgwyr ddatblygu eu sgiliau 

gwrando a deall, a hynny dros gyfnod y cwrs.  

 

Adran D 

Yn Adran D ceir y daflen waith. Dyma’r adran y disgwylir i’r dysgwyr ei chwblhau adref fel 

‘gwaith cartref’ neu ddysgu annibynnol. Eto, roedd angen ystyried yr uned hon yn ofalus wrth 

lunio’r ap. 

 

Y Brîff 
 

Dyma’r prif nodau wrth ddatblygu’r ap dysgu Cymraeg. 

• Datblygu ap a’i gynnwys wedi ei selio ar y cwrs WLPAN. 

• Datblygu ap ar lefel Mynediad sy’n cyd-fynd gydag unedau’r cwrs 

WLPAN. 

• Sicrhau dau ryngwyneb i’r ap sy’n galluogi’r defnyddiwr i adolygu ac yna 

profi ei wybodaeth. 

• Ni ddylai’r ap ganiatáu i ddysgwr symud ymlaen i’r uned nesaf, nes ei 

fod wedi cwblhau holl adrannau’r uned flaenorol8 . 

• Sicrhau bod digon o gynnwys fideo, sain, testun a delweddau o fewn yr 

ap i bwrpas adolygu. 

 
8 Roedd rhaid ailedrych ar hyn yn ystod y broses beilot 
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• Datblygu cynnwys rhyngweithiol lle mae dysgwyr yn gallu profi eu 

gwybodaeth drwy gemau iaith. 

• Creu system sgorio a ‘Bwrdd y Buddugwyr’ (leader board) o fewn yr ap i 

ennyn ymdeimlad o gystadleuaeth. 

• Sicrhau cyfleoedd rhyngweithiol o fewn yr ap i ddysgwyr brofi eu 

gwybodaeth o’r uned. 

• Sicrhau brand cryf i’r ap a fyddai’n cael ei adnabod fel brand ‘Dysgu 

Cymraeg’ sy’n cyd-fynd gyda brandio’r wefan fydd yn hyrwyddo’r 

cyrsiau rhithiol. 

• Sicrhau bod yr ap ar gael ar blatfformau iOS ac Android. 

 

Wrth gwrs, yn arwain yr holl bwyntiau hyn o fewn y brîff oedd y pwyntiau a gododd o’r 

llenyddiaeth ymchwil a’r pwyntiau a drafodwyd yn y bennod hon neu benodau blaenorol  e.e. 

model ACTIONS (Bates, 2005), pensaernïaeth ryngweithiol Seedhouse (2009) a FfCY (Garrison 

et el, 2000). Mae Tabl 15 yn dangos y templedi a ddatblygwyd ar gyfer yr ap a sut mae’r rheini 

yn clymu gyda’r egwyddorion addysgol, gan hefyd glymu'r rhain Ffigwr 15 (tud 141) a 

ddatblygwyd fel fframwaith creiddiol wrth ddatblygu technolegau digidol y cwrs . 

 

Fel y soniwyd eisioes ym Mhennod 2, defnyddiwyd cynnwys y cwrs WLPAN ar gyfer datblygu 

cynnwys ieithyddol yr ap. Roedd y patrymau iaith a’r cynnwys yn dod yn uniongyrchol o’r cwrs, 

neu os oedd angen datblygu cynnwys ychwanegol e.e. cynnwys fideo newydd, roedd yr holl 

gynnwys yn deillio o’r patrymau iaith oedd yn unedau’r cwrs.
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Tabl 15: Egwyddorion Cyfathrebol y Templedi 

Math o Dempled Gweithgaredd Egwyddor Gyfathrebol 

Sgriniau Gwybodaeth Derbyn gwybodaeth /cyfarwyddyd Cyflwyno gwybodaeth/ marciau/ rhannu marciau/adborth 

Sgriniau Iaith Cyflwyno patrymau iaith a chymorth 

gramadegol 

Cyflwyno gwybodaeth yn ôl ffwythiant 

Cyfle i’r dysgwyr ddysgu o gamgymeriadau 

 

Sgriniau Cyfathrebu Llafar Sgrîn sy’n gofyn am ymateb llafar gan y 

dysgwr 

Cyfle i ddefnyddio’r iaith lafar mewn sefyllfa bob dydd 

Sgriniau Cyfathrebu drwy 
Wrando 

Sgrîn gyda phrompt clywedol  sy’n gofyn i’r 

dysgwr wrando cyn ymateb 

Cyfle i ryngweithio’n ieithyddol drwy gyfnewid gwybodaeth 

a datrys problemau 

Defnyddio’r pedair sgil 

 

Sgriniau Cyfathrebu 
Ysgrifenedig 

Sgrîn gyda phrompt gweledol  sy’n gofyn i’r 

dysgwr wrando cyn ymateb 

Cyfle i ryngweithio’n ieithyddol drwy gyfnewid gwybodaeth 

a datrys problemau 

Defnyddio’r pedair sgil 

 

Sgriniau Fideo Fideo sefyllfa sy’n cynnig cyfle i’r dysgwr wylio 

a gwrando ar yr iaith yn cael ei defnyddio 

mewn cyd-destun byd go-iawn 

Cyfle i ddefnyddio iaith mewn cyd-destun cyfathrebol byd 

go-iawn 
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Llif yr ap a thempledi 
 

Prif Nodweddion 
 

Penderfynwyd rhoi mynediad i bedair uned gyntaf yr ap i unrhyw un a fyddai’n ei lawrlwytho, 

a hynny heb gofrestru. Ni fyddai’r ap yn caniatáu mynediad at unrhyw uned bellach, gan 

atgoffa’r defnyddiwr fod angen cofrestru i gael mynediad at y rhain. Rhy hyn gyfle i’r 

defnyddiwr benderfynu a oedd yr ap yn gweithio, cyn rhoi manylion personol i mewn i’r ap, 

fyddai’n galluogi mynediad i’r unedau nesaf. 

 

Nid oedd yr ap yn cadw unrhyw gofnod o sgôr na chynnydd y defnyddiwr yn y fersiwn dreialu. 

 

Cofrestru/ Mewngofnodi 
 

Roedd yr ap yn caniatáu i ddefnyddiwr gofrestru drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost neu gyfrif 

Facebook. Bydd y ddau gyfrwng yn gofyn i’r defnyddiwr lenwi ffurflen gofrestru fydd yn gofyn 

am y wybodaeth benodol i lunio ei broffil (gwelir y manylion yn ddiweddarach yn yr adran hon). 

 

Llywio drwy’r cynnwys 
 

Yn dilyn cofrestru roedd yr unedau i gyd i’w gweld o un tudalen. Os oedd defnyddiwr wedi 

dechrau gweithio drwy uned, ond heb orffen, pan oedd yn dychwelyd i’r uned, byddai’n 

ailymuno o’r pwynt yr ymadawodd. 

 

Os oedd defnyddiwr yn rhoi ailgynnig ar uned, byddai yr uned yn cofnodi sgôr uchaf y dysgwr, 

yn hytrach na’r sgôr ddiweddaraf. Roedd y dysgwr yn gallu llywio rhwng sgriniau'r ap, ond 

roedd rhai sgriniau yn disgwyl i bob ateb gael ei gwblhau, cyn y byddai modd symud ymlaen i’r 

sgrîn nesaf.  Os oedd defnyddiwr yn ailymweld â sgrîn oedd wedi ei chwblhau’n flaenorol, 
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roedd y botwm ymlaen  ar gael. Roedd rhai sgriniau yn cynnwys botwm ‘Gwirio’ ateb oedd 

angen ei bwyso, cyn y gellid symud ymlaen i’r sgrin nesaf. 

 

Rhannu Cymdeithasol 
 

Roedd defnyddwyr yr ap yn gallu rhannu dolen i dudalen hyrwyddo’r ap o brif ddewislen yr ap.  

Ar ddiwedd pob uned, roedd y defnyddiwr yn gallu rhannu ei sgôr ar y cyfryngau cymdeithasol- 

Twitter neu Facebook. Ar ddiwedd pob grŵp o unedau, roedd dysgwyr yn gallu rhannu eu 

medal ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 

Llif yr Ap 
 

Gwelir o Ffigwr 16  sut y rhagwelwyd yr ap yn llifo o un sgrîn i’r llall yn y cynlluniau cychwynnol. 
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Ffigwr 16: Llif yr Ap 

 

Sgriniau’r Ap 
 

Bydd y rhan nesaf yn cyflwyno sgriniau a thempledi’r ap. Roedd pob sgrîn yn cael ei datblygu 

ar sail y trafodaethau a gafwyd yn y grŵp ffocws a’r ymchwil cefndirol a wnaed i addysgu ail-

iaith i oedolion (gweler Pennod 2) a thrafodaethau a gaed ym Mhennod 3 am ddysgu digidol. 
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Y cam cyntaf oedd lawrlwytho’r ap unai o’r Apple Store (iOS) neu o  Google Play (Android) 

 

Ffigwr 17: Sgrîn Groeso 

 

Gwelir yn Ffigwr 17 y sgrîn groeso. Dyma’r sgrîn gyntaf a welai’r defnyddiwr yn dilyn 

lawrlwytho’r ap. Penderfynwyd cadw’r sgrîn yn syml, gan gynnig opsiynau amlwg i 

ddefnyddiwr newydd, neu ddefnyddiwr blaenorol sydd wedi creu cyfrif. 

 

Drwy ddewis  ‘treialu’  roedd y defnyddiwr yn cael mynediad cwbl rhydd i’r pedair uned 

ragarweiniol. Drwy ddewis  ‘Mewngofnodi’  roedd defnyddiwr blaenorol yn gallu 

dychwelyd i’r man yr oedd wedi ei gyrraedd drwy ei gysylltu i’w broffil ‘Learn Cymraeg’. 

Y dewis olaf ar y sgrîn hon oedd cofrestru, roedd y dewis hwn yn arwain y defnyddiwr 

i’r sgriniau nesaf. 
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Ffigwr 18: Sgrîn Gofrestru 

 

Roedd y defnyddiwr yn gallu cofrestru drwy'r dewisiadau uchod, roedd y ddau ddewis 

cofrestru yn eu harwain i’r ddalen nesaf fydd yn gofyn am y wybodaeth bersonol 

ganlynol er mwyn cwblhau eu proffil dysgwr Cymraeg (gweler Ffigwr 19). 

• Ystod oedran (manylion i'w nodi) 

• Rhyw 

• Lleoliad (siroedd i lawr) 

• Ieithoedd eraill y gellir eu siarad 

• Enw llawn 

• Cyfeiriad e-bost 
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• A yw’r defnyddiwr yn mynychu dosbarth CiO ar hyn o bryd – dewis ie/na 

 

Ffigwr 19: Sgrîn Manylion Personol 

 
 
Tiwtorial 
 
Yn dilyn cofrestru ar gyfer yr ap a chreu proffil defnyddiwr, roedd y defnyddiwr yn 

symud ymlaen i naw sgrîn dywys (gweler Ffigwr 20). Bwriad y naw sgrîn oedd tywys y 

defnyddiwr drwy ryngwynebau a ffyrdd gweithredu’r ap fel eu bod yn gallu cwblhau 

pob sgrîn ryngweithiol heb drafferth. 
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Ffigwr 20: Sgrîn Wybodaeth/tywys 

 

 

Dewislen yr Unedau 

 

Ffigwr 21: Sgrîn Gynnwys 
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Yn dilyn creu proffil, roedd yr ap yn llywio’n syth i ddewislen yr unedau, lle y gallai’r  defnyddiwr 

weld holl unedau’r cwrs, bar mesur llwyddiant a chwblhau pob uned, a chynnydd cyffredinol 

(gweler Ffigwr 22). 

 

Cwblhau Uned 
 
Yn dilyn cwblhau uned, bydd defnyddiwr yn derbyn sgôr am yr uned ar y sgrin olaf 

(gweler Ffigwr 21). 

 

Ffigwr 22: Sgrîn Gwblhau 

Gwobrau 
 

Roedd ‘medalau’ llwyddiant ar ddiwedd grŵp o bedair uned oedd yn cael eu cwblhau. Reodd 

y  fedal a dderbyniwyd gan y defnyddiwr yn ddibynnol ar gyfanswm canran sgôr y pedair uned: 

• Efydd = 40% 
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• Arian = 60% 

• Aur = 80% 

 

Bwrdd y Buddugwyr 
 

Tabl yn arddangos cynnydd defnyddiwr oedd hwn, roedd yn dangos sgoriau uchaf pob 

defnyddiwr hyd at yr uned ddiweddaraf mae defnyddiwr penodol wedi ei chwblhau e.e. os yw 

defnyddiwr wedi cwblhau pob uned hyd at Uned 4, roedd ‘Bwrdd y Buddugwyr’ yn dangos 

cyfanswm y sgoriau uchaf ar gyfer pob defnyddiwr sydd wedi cwblhau unedau 1,2,3 a 4. 

 

System Sgorio 
 

Cyfrifiwyd pwyntiau defnyddiwr yn y ffordd ganlynol: 

• Edrych ar sgrîn +2 bwynt 

• Ateb cwestiwn, hyd at +20 pwynt 

• Pwyntiau am ateb cywir 

• Pwyntiau bonws ar sail faint o amser a gymerir defnyddiwr i ateb cwestiwn 

Dewislen Cymorth 
 
Rhestri Iaith 
 

Roedd adran yn cynnwys cymorth iaith, ble roedd modd i ddefnyddiwr neidio rhwng ei sgrîn 

ddysgu a’r sgrîn hon os oedd yn dymuno derbyn cymorth neu arweiniad pellach ar bwyntiau 

ieithyddol. Cynnwys y ddewislen hon y canlynol: 

• Tabl treigladau  

• Dyddiau’r wythnos 

• Misoedd y flwyddyn  

• Rhifau 1-10 
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• Amserau’r Cloc 

• Treigladau gyda meddiant 

 
Proffil 
 

Roedd defnyddiwr yn gallu edrych ar wybodaeth ei broffil yn yr adran hon. 

 

Cofnod 
 

Roedd defnyddiwr yn gallu edrych ar ei gynnydd a’r pwyntiau ar gyfer pob uned yn yr adran 

hon (Ffigwr 23). 

 

Ffigwr 23: Sgrîn Cofnodi cyrhaeddiad 

 

Ar y Blaen 
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Gallai defnyddiwr edrych ar ‘Fwrdd y Buddugwyr’ a gweld sut roedd ei bwyntiau yn cymharu â 

phwyntiau defnyddwyr eraill. 

Allgofnodi 
 

Yma, gallai defnyddiwr allgofnodi o’i broffil a dychwelyd i’r sgrîn groeso.  

Tywys 
 

Gallai defnyddiwr ailagor sgriniau tywys yma os oedd yn dymuno derbyn cyfarwyddiadau 

pellach ar sut i ddefnyddio’r ap. 

Rhannu 
 

Gallai defnyddiwr rannu’r ap drwy gyfrifon cymdeithasol o’r sgrîn hon, neu gall adolygu’r ap 

drwy’r sgrîn hon hefyd (Ffigwr 24).  

 

Ffigwr 24: Sgrîn Rannu Cyrhaeddiad 

Templedi Dysgu 
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Roedd 17 templed dysgu gwahanol i’r ap. Bydd yr adran nesaf yn cyflwyno pob templed yn 

unigol. 

 

Sgrîn Gynnwys 
 

 

Ffigwr 25: Sgrîn Cynnwys Addysgol 

Roedd y sgrîn o’r math hwn yn cynnwys testun gyda chyfarwyddiadau neu wybodaeth benodol 

e.e. cynnwys yr uned. Roedd hefyd botymau i lywio rhwng sgriniau (gweler Ffigwr 25). 

 

Rhestrau Sain 
 
Bydd y sgrîn hwn yn cyflwyno rhestri o eirfa berthnasol ar gyfer yr uned, gyda 

chyfieithiad Saesneg a chlip sain yn cyd-fynd gyda’r gair Cymraeg (Ffigwr 26). 
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Ffigwr 26: Rhestr Eirfa a Sain 

Sain a delwedd 
 

Roedd sgrîn o’r math hon yn arddangos hyd at chwe llun gyda sain yn cyd-fynd â’r llun (Ffigwr 

27) 

 

Ffigwr 27:  Sgrîn Gynnwys + 

Bydd modd rhoi llun neu fideo i gyd-fynd gyda’r testun mewn sgrîn fel hyn (Ffigwr 28). 
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Ffigwr 28: Sgrîn Gynnwys Fideo 

 
Llenwi Bylchau 
 

Roedd y templed hwn yn profi gwybodaeth y defnyddwyr drwy ofyn iddynt lusgo’r ateb cywir 

i gwblhau’r bwlch yn y frawddeg (Ffigwr 29). 

 

Ffigwr 29: Sgrîn Llenwi Bylchau 

 
 
Gwrando a Recordio 
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Roedd defnyddiwr yn gwrando ar frawddeg Gymraeg yn cael ei hadrodd, yna byddai’n recordio 

ei hun yn dweud yr un frawddeg. Roedd y defnyddiwr yn gallu chwarae ei frawddeg ei hun yn 

ôl a’i chymharu gyda’r clip sain Cymraeg gwreiddiol (Ffigwr 30). 

 

 

Ffigwr 30: Sgrîn Recordio Llais 

 
 
Cwestiwn Amlddewis 
 

Roedd cwestiwn ac roedd rhaid i’r defnyddiwr ddewis yr ateb cywir o’r dewisiadau fyddai’n 

cael eu harddangos ar y sgrin (Ffigwr 31). 
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Ffigwr 31: Sgrîn Cwestiwn Aml ddewis 

 
Cwestiwn Amlddewis Ymestynnol 
 

Roedd egwyddor y templed yr un fath â thempled ‘Cwestiwn amlddewis’ ond roedd ateb y 

cwestiwn yn penderfynu ar y cwestiwn nesaf. 

 

Rhoi brawddegau mewn Trefn 
 

Roedd disgwyl i’r defnyddiwr lusgo brawddegau oedd wedi eu gosod ar hap ar y sgrîn a’u gosod 

mewn trefn fel bod y ddeialog yn gwneud synnwyr (Ffigwr 32) . 
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Ffigwr 32: Sgrîn Rhoi Brawddeg Mewn Trefn 

Chwilair 
 

Roedd y defnyddiwr yn gorfod chwilio am y gair Cymraeg yn y grid oedd llawn llythrennau wedi 

eu cymysgu. Dim ond y gair Saesneg oedd yn cael ei roi fel cliw i’r defnyddiwr. Roedd angen 

tapio ar y llythyren gyntaf a’r olaf i ddangos bod y gair wedi ei ddarganfod (Ffigwr 33). 

 

Ffigwr 33: Sgrîn Chwilair 
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Hangman 
 

Templed sy’n ail-greu'r gêm eirfa glasurol. Roedd defnyddiwr yn derbyn gair Saesneg ac yn 

ceisio ei sillafu’n Gymraeg drwy ddewis o’r llythrennau (Ffigwr 34). Os nad oedd y defnyddiwr 

yn llwyddo i ateb, roedd yr ateb cywir yn cael ei roi ar waelod y sgrin (Ffigwr 35). 

 

 

Ffigwr 34:  Sgrîn Hangman 
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Ffigwr 35: Sgrîn Adborth Hangman 

   

Paru delwedd sain gyda thestun 
 

Roedd defnyddiwr yn tapio ar ddelwedd oedd yn chwarae clip sain. Roedd y defnyddiwr yn 

dewis yr ateb cywir o blith y dewisiadau testun ar y sgrîn. Roedd y defnyddiwr yn tapio ar y 

botwm ‘Gwirio’ pan oedd yn hapus gyda’i atebion (Ffigwr 36) 

 

Ffigwr 36: Sgrîn Paru Delwedd a Sain 
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Paru Sain gyda Thestun 
 

Roedd defnyddiwr yn tapio ar y botwm sain er mwyn gwrando ar y clip sain. Yn dilyn gwrando 

ar y clip sain, roedd y defnyddiwr yn dewis yr ateb cywir o’r dewisiadau testun. Nid oedd y sgrîn 

hon yn caniatáu i’r defnyddiwr symud ymlaen i’r clip sain nesaf, nes oedd wedi dewis yr ateb 

cywir i’r cwestiwn blaenorol (Ffigwr 37) 

 

Ffigwr 37: Paru Sain a Thestun 

 

Paru llun a thestun gyda thestun 
 

Roedd defnyddiwr yn gweld llun a thestun, yna roedd rhaid iddynt ddewis yr ateb cywir o’r 

dewisiadau testun oedd ar y sgrin. 
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Paru testun sain gyda thestun sain 
 

Roedd defnyddiwr yn tapio ar frawddeg i chwarae’r clip sain. Yna roedd y defnyddiwr yn tapio 

ar yr ateb cywir, roedd hefyd yn chwarae clip sain sy’n cyd-fynd gyda’r ateb. Roedd angen i’r 

defnyddiwr wneud hyn gyda’r holl frawddegau (Ffigwr 38). 

 

 

Ffigwr 38:Sgrîn Paru Testun Sain gyda Thestun Sain 

Paru sain gyda delwedd 
 

Roedd y defnyddiwr yn gwrando ar glip sain wrth dapio’r botwm gwrando ar y sgrîn. Yna, roedd 

y defnyddiwr yn dewis y llun cywir i gyd-fynd gyda’r hyn mae wedi ei glywed yn y clip sain 

(Ffigwr 39). 
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Ffigwr 39: Sgrîn Paru sain gyda delwedd 

  

Y Tŵr Lluniau 
 

Roedd un llun i’w weld ar waelod y sgrîn, roedd angen i’r defnyddiwr ddewis yr ateb oedd yn 

cyd-fynd gyda’r llun (gall yr ateb fod yn llun neu’n destun). Os oedd yr ateb yn gywir, roedd y 

defnyddiwr yn cael gweld y ddelwedd nesaf oedd yn cyd-fynd gyda’r atebion oedd ar ôl ar y 

sgrîn tan ei fod wedi gweld pob llun (Ffigwr 40). 
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Ffigwr 40: Sgrîn y Twr Lluniau 

Cyfnod Treialu 
 

Penderfynwyd datblygu'r pedair uned ragarweiniol  o’r cwrs WLPAN fel unedau peilot o’r ap ar 

sail y brîff a grëwyd, i’w treialu ym Maes D yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016. Dim ond 

chwech o’r templedi a ddisgrifiwyd o fewn y brîff gwreiddiol oedd yn cael eu treialu gyda’r 

pedair uned ragarweiniol.  Y templedi hynny oedd: 

• Sgrîn Gynnwys 

• Rhestrau Sain 

• Gwrando a Recordio 

• Paru llun â thestun 

• Paru sain â thestun 

• Llenwi Bylchau 
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Penderfynwyd defnyddio Maes D yn yr Eisteddfod fel man i gasglu data am ddefnyddioldeb yr 

ap oherwydd y rhesymau canlynol: 

• Mae Maes D yn fan sy’n denu nifer o ddysgwyr Cymraeg dros gyfnod o wythnos 

• Roedd modd i’r ymchwilydd a’r datblygwr fod yn bresennol yn casglu’r data am 

gyfnod o dri diwrnod 

• Roedd modd hysbysebu’r ap yn y babell er mwyn sicrhau bod nifer o bobl yn 

treialu’r ap 

 

Penderfynwyd casglu’r wybodaeth gan y dysgwyr mewn dwy ffordd sef arsylwi'r defnyddiwr 

yn defnyddio’r ap ac yn gyfweliad byr yn holi am eu profiad yn defnyddio’r ap. 

 

Profwyd yr ap gan 19 defnyddiwr gwahanol a chofnodwyd eu hymatebion hwy, y problemau a 

gododd ynghyd ag unrhyw broblemau arsylwyd gan y ddau brofwr. Yn dilyn y cyfnod treialu fe 

wnaethom y newidiadau canlynol i’r ap, gweler Tabl 16, ar sail yr ymatebion a gasglwyd. Bydd 

dadansoddiad llawn o’r cyfnod treialu yn cael ei wneud ym Mhennod 7 wrth drafod y 

canlyniadau. 

 

 

Tabl 16: Y prif bwyntiau gweithredu o gyfnod profi yn yr Eisteddfod 

Sgrîn Problem/Sylw 

Defnyddiwr 

Datrysiad 
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MMAST Defnyddiwr yn tapio ar y 
lle anghywir yn y sgrîn i 
glywed y sain. Ar ôl 
clywed y sain doedd 
mwyafrif y defnyddwyr 
ddim yn sicr beth i’w 
wneud nesaf. 
Roedd angen prompt i 
ddarllen y 
cyfarwyddiadau arnynt 
er mwyn deall beth i’w 
wneud nesaf.  
 

Gwneud yr ardal ‘tapio’ 
yn fwy ar gyfer y botwm 
sain. 
 
Angen edrych ar drefn 
elfennau'r sgrîn hon. 
 

Recordio llais Defnyddwyr ddim yn 
sylwi mai nhw oedd yn 
gorfod pwyso’r botwm i 
stopio recordio eu llais. 
 
Y botwm i chwarae eu 
llais yn ôl rhy fach ar 
ambell ddyfais e.e. Ipod 

Gwneud y bwlch rhwng 
y botwm recordio a 
chwarae yn fwy. 

Llenwi Bylchau Defnyddwyr yn ceisio 
anfon atebion yn unigol 
yn hytrach na llenwi pob 
bwlch cyn pwyso 
‘Submit’ 

Newid y botwm 
‘Submit’ ond i 
ymddangos pan fod pob 
bwlch wedi ei lenwi. 

System Sgorio Defnyddiwr ddim yn 
deall y system sgorio 

Ceisio symleiddio’r 
system sgorio 

 

Gweithredwyd ar y camau hyn er mwyn gwella’r ap yn barod ar gyfer y dosbarth peilot oedd 

yn rhan o’r sampl cyntaf i dreialu dysgu Cymraeg yn llwyr ar-lein ac ail-greu rhyngweithio 

dosbarth yn llwyr ddigidol. 
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Pennod 6: Cynllunio’r Dosbarth ar-lein 
 
Bydd y rhan hon yn edrych ar gynllun y dosbarth ar-lein gan gynnwys maint y dosbarth, 

adnoddau ychwanegol ac oriau cyswllt. 

Cynllunio’r Adnoddau Digidol 
 

Yn dilyn datblygu’r ap a’i dreialu a gweithredu ar yr adborth,  cam nesaf yr astudiaeth felly oedd 

cynllunio’r dosbarth ar-lein a’r adnoddau i gefnogi hynny yn ychwanegol i’r ap.  

 

Oherwydd hynny, roedd sicrhau cyfleoedd i ryngweithio’n llafar yn holl bwysig yn y dosbarth 

ar-lein. Felly, un o’r prif ystyriaethau ac un o’r prif heriau wrth lunio’r fethodoleg oedd sicrhau 

cyfleoedd digidol i ymarfer y sgil siarad â dysgwyr nad oedd yn mynychu dosbarth WyW.  Y 

rheswm dros sicrhau'r cyfleoedd i ymarfer siarad ar-lein, yn anad dim, ydy nad yw technoleg 

iaith yn y Gymraeg yn datblygu’r un mor gyflym ag ieithoedd megis Saesneg neu Sbaeneg, ac 

felly nid oes cymaint o dechnoleg i gefnogi ymarfer siarad yn annibynnol yn y Gymraeg.  Y 

rheswm dros hyn, yn fwy na dim yw oherwydd damcaniaeth yr ymchwilydd fod diffyg 

buddsoddiad ariannol mewn technoleg iaith yn y Gymraeg yn golygu nad yw technoleg yn 

datblygu'r un mor gyflym. Bydd y ffactorau hyn yn cael eu harchwilio’n ddiweddarach yn y 

casgliad (Pennod 9). 

 

Oriau Cyswllt ar-lein 
 

Er mwyn creu dosbarth ar-lein, penderfynwyd defnyddio pedair uned Ragarweiniol a 6 uned 

gyntaf y cwrs WLPAN fel sail i'r cwrs peilot 10 wythnos. Roedd defnyddio’r unedau 

rhagarweiniol a’r 6 uned gyntaf yn rhoi amrywiaeth o ffwythiannau i’r dysgwyr. Roedd 

adnoddau digidol ar gael i gefnogi’r dysgwyr gyda’r unedau hyn hefyd, fel rhan o’r dysgu 

annibynnol gorfodol, a byddai’n golygu bod y dysgwyr yn gorffen rhan gyntaf y lefel Mynediad. 
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Mewn dosbarth traddodiadol, byddai disgwyl i 1 uned astudio gymryd tua 3 awr o oriau cyswllt 

i'w gwblhau a byddai dysgwr yn cymryd 90 awr i gwblhau lefel A1 neu’n barod i sefyll arholiad 

Defnyddio’r Gymraeg Mynediad CBAC: 

“Mae’r arholiad yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Cwrs Mynediad (CBAC) neu 

sydd hanner ffordd drwy gwrs Wlpan, neu sydd ar lefel debyg. Mae’r cymhwyster hwn 

yn cyfateb i lefel A1 yn fframwaith Ewrop (CEFR).” 

(CBAC, Defnyddio’r Gymraeg Mynediad, Llyfryn yr Ymgeisydd, t. 2) 

Tabl 17: Strwythur Oriau Dysgu ac Addysgu'r Cwrs DOB 

Wythnos Uned Gwers 
ar-lein  

Gwaith 
Annibynnol 

Asesu Cyfanswm 
Oriau 
Cwblhau 

1 Rhagarweiniol A 1 awr 2 awr ½ awr  

2 Rhagarweiniol B 1 awr 2 awr ½ awr  

3 Rhagarweiniol C 1 awr 2 awr ½ awr  

4 Rhagarweiniol Ch 1 awr 2 awr ½ awr  

5 Uned 1 1 awr 2 awr ½ awr  

 Tiwtorial ½ awr  Adborth  

6 Uned 2 1 awr 2 awr ½ awr  

7 Uned 3 1 awr 2 awr ½ awr  

9 Uned 4 1 awr 2 awr ½ awr  

 Tiwtorial 2 ½ awr  Adborth  

9 Uned 5 1 awr 2 awr ½ awr  

10 Uned 6 1 awr 2 awr ½ awr  

 Cyfanswm 11 awr 20 awr 5 awr  36 awr 
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Mae’r strwythur a welir Nhabl 17 yn golygu bod y dysgwyr yn cael 11 awr o oriau cyswllt 

amserol gyda thiwtor a 20 o oriau astudio annibynnol gorfodol drwy ddulliau anghydamserol, 

sy’n dod â’r dysgwyr i 36 awr o astudio, fydd yn golygu eu bod yn cyflawni digon o oriau dysgu 

i gwblhau cwrs lefel Mynediad (A1) o fewn y terfynau amser disgwyliedig .  Mae’r dosraniad 

oriau uchod yn weddol gyson gyda nifer yr oriau disgwylid i gwblhau'r nifer yma o unedau ar 

lefel Mynediad A1 ar gyrsiau prif-ffrwd gyda CiO ynghyd â’r hyn sy’n ddisgwyliadwy gydag 

ieithoedd eraill, gweler Tabl 18 isod. 

 

Tabl 18: Oriau Cwblhau i Gyrraedd Rhuglder A1 CEFR 

Iaith Oriau Cwblhau  Ffynhonnell 

Almaeneg 80-100 TELC Deutsch 

Gwyddeleg 80-100 Testas Eorpach na 

Gaeilge 

Saesneg 80-100 Cambridge English 

 

Y Pecyn ar-lein 
 

Roedd y pecyn dysgu ar-lein yn cynnwys yr elfennau canlynol: 

• Gwers Skype 1 awr o hyd gyda thiwtor ac aelodau eraill oedd wedi cofrestru 

• Pecyn o adnoddau addysgu ar-lein  

• Ap  

• Gwaith Asesu 

• Tiwtorialau un i un  
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Archwilir elfennau o’r pecyn ar-lein isod a strwythur y gwersi Skype yn unigol, gan 

egluro pam y defnyddiwyd y rhain fel rhan o’r cynllun cychwynnol. 

 

Strwythur a chynlluniau'r Gwersi Skype 
 

Ystyriwyd yn wreiddiol peidio cynnig cyswllt uniongyrchol gyda thiwtor, a dim ond tracio 

dysgwyr oedd yn defnyddio adnoddau ar-lein megis yr ap yn annibynnol gan gymharu eu 

cyrhaeddiad gyda dysgwyr oedd wedi cofrestru ar gyfer dosbarth WyW. Yn fuan iawn, daeth 

yn amlwg y byddai'r arbrawf hwn yn ymylu ar fod yn amhosib am y rhesymau canlynol: (i) 

byddai'n anodd casglu  gwybodaeth, a gwirio’r wybodaeth honno, am unigolion; (ii) byddai'n 

anodd cymell unigolion i ymateb i holiaduron heb fod yn eu hadnabod o flaen llaw/â chyswllt 

cyson gyda nhw; (iii) byddai'n anodd gwirio i ba raddau yr oedd unigolion yn cymryd yr arbrawf 

o ddifri; (iv) byddai'r cyfraddau cwblhau yn debygol o fod yn is heb gyswllt personol i annog, 

cymell a chefnogi eu hymrwymiad gyda'r adnoddau. 

 

Amlygodd hyn yr angen i feddwl am gynllun oedd yn cynnig darpariaeth dysgu ar-lein a olygai 

fod dysgwyr yn teimlo mwy o berchnogaeth dros eu dysgu eu hunain.  

 

Penderfynwyd defnyddio Skype fel meddalwedd i ddarparu’r sesiynau addysgu ar-lein. Drwy 

fynd yn ôl at egwyddorion ACTIONS Bates (2005), mae Skype yn ddull cost effeithiol, sy’n 

galluogi i ddosbarth o rhwng 5-8 o ddysgwyr fod mewn galwad gyda’i gilydd heb unrhyw gost. 

Drwy hysbysebu cwrs Skype ar-lein a gofyn i'r dysgwyr gofrestru ar gyfer y cwrs, a thalu ffi fach 

ar gyfer y cwrs, roedd yr ymdeimlad o ymrwymiad i ddysgu’r iaith yn fwy. Gwyddai pob dysgwr 

oedd yn cofrestru ar gyfer y cwrs byddai gwers wythnosol ar yr un diwrnod a’r un amser a 

hynny ar-lein dros Skype am 1 awr. 
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Felly wrth gynllunio’r gwersi Skype ar-lein, roedd rhaid sicrhau bod system mewn lle oedd yn 

caniatáu llwyfan teg i bob dysgwr, llwyfan oedd yn hwyluso a chaniatáu rhyngweithio a dysgu. 

Roedd sicrhau’r canlynol yn ganolog wrth gynllunio’r gwersi ar-lein felly: 

• Maint y dosbarth 

• Cyfleoedd adolygu a dwyn i gof ddysgu blaenorol 

• Cyflwyno a modelu patrymau newydd 

• Ailadrodd patrymau / Drilio 

• Cyfleon cydweithio 

• Cyfleoedd asesu anffurfiol ac adborth cyson 

• Crynhoi 

Edrychwyd ar egwyddorion Laurillard (2002) a Garrison ac Archer (2000) sy’n rhoi dimensiynau 

ac elfennau mae’n rhaid eu hystyried wrth ddatblygu darpariaeth ar-lein gan dynnu ar 

weithredoedd dysgu ac addysgu. Mae Tabl 19 yn datblygu'r hyn a gyflwynwyd yn Tabl 9 gan 

arddangos sut mae’r astudiaeth hon yn datblygu'r cyfrwng technolegol i ddysgwyr er mwyn 

medru cefnogi eu hanghenion addysgol gan geisio priodoli egwyddorion datblygu gofodau 

dysgu ar-lein, ond hefyd sicrhau fod safonau cenedlaethol maes CiO yn cael eu hystyried. 
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Tabl 19:Egwyddorion Datblygu Technoleg ac addysgeg CiO 
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Cynllunio Cynnwys y wers Amserol 
 
Er bod fframwaith y dechnoleg a’r ap wedi ei ddatblygu, roedd un elfen bwysig iawn arall i’r 

cynnwys digidol sef gwers amserol awr o hyd gyda thiwtor. Bwriad y wers amserol oedd 

cyflwyno'r patrymau craidd oedd yn codi yn yr unedau dysgu, gan gynnig cyfleoedd i ymarfer 

y rheini gyda thiwtor cyn symud ymlaen i astudio’n annibynnol. 

 

Roedd rhaid i’r wers ar-lein roi cyfleoedd i’r dysgwyr 

• Adolygu dysgu blaenorol 

• Gael eu cyflwyno i’r patrwm iaith newydd 

• Ymarfer iaith 

• Rhyngweithio gyda dysgwyr eraill yn defnyddio’r iaith darged 

• Edrych ar elfennau gramadeg 

Tabl 20: Addasiad o Nodweddion Rhyngweithiol Nearpod (Mattei ac Ennis, 2014) 

Elfen Nodwedd Gweithgaredd Dysgu 

Sleid  
Creu neu uwchlwytho cynnwys e.e. sleidiau 
PowerPoint, delwedd, PDF  

Deall/ archwilio  

Fideo 
Mewnosod fideo (ar ffurf MP4) yn y 
cyflwyniad i'w chwarae yn ôl ar ddyfeisiau 
dysgwyr  

Deall/ Archwilio 

Cwestiwn 
agored  

Gofyn cwestiwn ble mae dysgwyr yn ateb 
yn fyw (real-time) 

Ymarfer  / Trafod 

Cwis 
Cyfres o gwestiynau i ddysgwyr ateb ar eu 
cyflymder eu hunain 

Ymarfer  

Pôl 
Arolwg i’r dysgwyr fel eu bod yn medru 
pleidleisio yn fyw 

Deall / Trafod 

Draw It  
Templed sy’n galluogi i’r dysgwyr 
ysgrifennu/dynnu llun ar y cynnwys yn fyw 
a’i rannu gyda’r grŵp 

Ymarfer/ Deall  

 

Daeth yn amlwg iawn o’r ymchwil bod cyfleon rhyngweithio ac adborth Davies (2016), Bates 

(2005) a Garrison (2007) yn bwysig fel rhan o’r broses ddysgu ar-lein. Penderfynwyd y byddai 
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teclyn o’r enw Nearpod yn gymorth wrth addysgu'r gwersi amserol ar-lein gan ei fod yn 

declyn oedd yn cynnig cyfleon dysgu rhyngweithiol a phrofiad dysgu gweithredol i’r dysgwyr. 

Disgrifir Nearpod gan Sanmugan et al (2019) fel teclyn e-ddysgu aml blatfform sy’n galluogi 

myfyrwyr i ryngweithio gyda’i gilydd a’r addysgwr mewn amser real yn annibynnol i’r gofod 

dysgu, maint y grŵp neu’r math o ddysgu. Mae Sanmugan et al (2019, tud 2) yn nodi bod 

Nearpod yn declyn arbennig i ddatblygu cymhelliant a chyfranogiad dysgwyr yn ystod gwers. 

 

“…through sustained and in-depth use of broad interactions between students and 

academics.  Nearpod software has been found to be very useful by both students and 

lecturers…”  

 

Mae’r  safbwynt hwn yn cael ei gefnogi gan Hakami (2020), a Dong et al (2018),  sy’n nodi fod 

Nearpod yn declyn sy’n cael ei weld fel un sy’n cynyddu rhyngweithio a chydweithio mewn 

dosbarth. 

 

Mae Tabl 11 yn amlygu nodweddion rhyngweithiol Nearpod a sut maent yn cysylltu i 

egwyddorion datblygu'r astudiaeth hon drwy roi cyfleon dysgu gweithredol.  Cryfder arall 

teclyn Nearpod ydy bod  modd i’r tiwtor dracio cynnydd a rhoi adborth cyson i’r dysgwyr. 

Nodwedd bwysig arall wnaeth lywio’r dewis i ddefnyddio Nearpod fel teclyn i gyflwyno’r 

gwersi DOB amserol oedd bod modd lawrlwytho data’r dysgwyr ar ddiwedd gwers fel bod y 

tiwtor yn medru gweld cynnydd yn ogystal â meysydd oedd angen eu datblygu. Roedd hyn yn 

medru bwydo i’r cynllunio a galluogi’r tiwtor i ddadansoddi'r broses ddysgu. Mae Jing a Yue 

(2016) yn egluro bod Nearpod yn declyn sy’n medru gwella profiad y dysgwyr a chynyddu eu 

boddhad gan ei fod yn cynnig: 
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“more opportunities to involve in learning activities and dynamic interaction between them” 

 

Mae cyflwyniadau rhyngweithiol y gwersi sydd wedi eu hatodi (Atodiad 3), yn manylu ar sut 

yn union y defnyddiwyd y templedi o fewn Nearpod a sut oedd hynny yn clymu gyda’r 

cynlluniau gwers. 

 

Bydd y rhan nesaf yn amlinellu sut y canfuwyd y sampl o gyfranwyr ar gyfer yr astudiaeth 

arbrofol, cyn symud ymlaen i ddisgrifio cynnwys y pecyn digidol ar-lein a’r fethodoleg 

ymchwil a ddefnyddiwyd. 

 

Cyd-destun yr Ymchwil 
 

Y sampl ymchwil (dysgu ar-lein) 
 

Er mwyn canfod gwir ardrawiad yr adnoddau a ddatblygwyd ac a becynnwyd at bwrpas yr 

ymchwil hwn, roedd angen sampl digon cynhwysfawr o ddysgwyr i dreialu’r cwrs CiO o bell, a 

sampl tebyg ei faint o ddysgwyr oedd yn derbyn cwrs WyW fel cymhariaeth (sampl rheoli). 

Drwy sicrhau digon o ddysgwyr i fod yn rhan o’r sampl ymchwil (y dosbarth ar-lein) byddai 

modd edrych ar wahanol ffactorau er mwyn dod i gasgliadau am y cwestiynau ymchwil dan 

sylw. Er mwyn casglu sampl digonol, felly, penderfynwyd treialu'r adnodd gyda dau ddosbarth 

o ddysgwyr, sef dau grŵp Mynediad A1 ar ddau gyfnod gwahanol o fewn blwyddyn 

academaidd (blwyddyn academaidd 2017/18) oedd yn cael eu haddysgu gan yr un tiwtor. At ei 

gilydd, roedd cyfanswm o 12 o ddysgwyr (5 gwryw; 7 benyw) yn rhan o’r ymchwil hwn. Mae 

dosbarthiadau CiO yn llai o ran maint na dosbarthiadau ‘traddodiadol’ (cyfartaledd o rhwng 6-

12 o ddysgwyr mewn dosbarth) ac felly nid oedd disgwyl mwy nag 20 ar gyfer y sampl ymchwil. 

Roedd pob dysgwr oedd yn rhan o’r sampl yn ddechreuwr pur ar lefel Mynediad A1 (gweler 
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Pennod 7 ar gyfer disgrifiad llawn o’r sampl).  Dilynwyd eu cynnydd a'u defnydd o'r adnodd 

digidol hyd at uned 10. 

 

Y sampl rheoli (cwrs traddodiadol, WyW)  
 

Rhaid oedd cael sampl rheoli o ddysgwyr ar yr un lefel er mwyn casglu'r un data ganddynt hwy 

a llunio cymhariaeth ystyrlon gyda’r data o ran cynnydd y grwpiau. Roedd dosbarth o naw 

dysgwr A1 yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher am 2.5 awr, felly penderfynwyd casglu 

data gan y dysgwyr hyn. Roedd chwech o’r dysgwyr yma yn fodlon bod yn rhan o’r sampl, oedd 

yn nifer cyfatebol i’r grwpiau unigol ar-lein. Roedd y dosbarth WyW yn cael eu haddysgu gan 

diwtor gwahanol (eto, gweler Pennod 7 ar gyfer disgrifiad llawn o’r sampl rheoli). 

 

Cynnwys y cwrs ar-lein 
 

Disgrifir y cwrs ar-lein fel y gwelir isod yn llenyddiaeth marchnata adran dysgu Cymraeg, 

Prifysgol Bangor (neu gwelir yr hysbyseb llawn yn Atodiad 4):  

“Mae ein cyrsiau ar-lein wedi eu cynllunio i fod yn hyblyg i ateb eich gofynion chi.  

 

Be ydy’r cwrs e-Ddysgu? 

• Gwers ar-lein wythnosol 1 awr ar Skype gyda thiwtor a dysgwyr eraill 

• 2 awr yr wythnos o ddysgu annibynnol gydag adnoddau digidol 

• Cymorth un-i-un gan eich tiwtor drwy gyfrwng tiwtorial ar Skype”  

Ffynhonnell: Deunydd Marchnata Prifysgol Bangor 2018/19 

 

Roedd gofyn i bob dysgwr oedd am fod yn rhan o’r cyrsiau ar-lein fod â mynediad i gyfrifiadur 

neu dabled. Roedd cynnwys cwrs ar-lein digidol yn ymdrin â sgiliau siarad, gwrando, darllen ac 
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ysgrifennu ar lefel WLPAN (A1). Roedd disgwyl i bob dysgwr fynychu gwers ar-lein drwy 

gyfrwng Skype ar ddyddiad ac amser penodedig a hynny am awr yr wythnos am gyfnod o 10 

wythnos. Roedd disgwyl i bob dysgwr gwblhau dwy awr o astudio annibynnol gydag adnoddau 

oedd wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer yr ymchwil hwn (gweler Tabl 17). Roedd disgwyl i 

bob dysgwr gwblhau tasgau gwaith cartref, un dasg siarad ac un dasg ysgrifenedig yn 

wythnosol. Byddai tiwtorial yn cael ei gynnig i bob dysgwr unwaith bob 5 wythnos i drafod 

cynnydd ynghyd ag unrhyw broblemau neu anawsterau ieithyddol. 

 

Strwythur y Dysgu Annibynnol ar-lein Digidol 
 

Bydd y rhan nesaf yn edrych ar y broses o ddatblygu’r pecyn a’r broses o ffurfio’r  adnoddau 

digidol dysgu ar-lein. 

 

Yr Ap 
 

Gellid canfod gwybodaeth am y camau o ddatblygu’r ap ym Mhennod 5. Roedd prosesau 

datblygu’r ap yn cynnwys: 

• creu grŵp ffocws i drafod brîff creu ap 

• llunio’r briff ar gyfer datblygu’r ap 

• datblygu a phrofi’r ap  

 

Roedd disgwyl i bob dysgwr o’r dosbarth digidol gwblhau uned o ddysgu ar yr ap, roedd hyn yn 

cynnwys ymarfer yr eirfa, cynnwys iaith a phatrymau (morffoleg a chystrawen) a rhwng 10-15 

ymarfer ieithyddol ar sail cynnwys yr uned yn cynnwys templedi gwrando, gwrando a deall a 

siarad. 
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Adnoddau Digidol Atodol 
 

Roedd deunyddiau dysgu'r uned ar gael ar safle gwe oedd wedi ei deilwra ar gyfer yr 

astudiaeth. Cynnwys hyn y canlynol ar gyfer pob uned: 

• PDF o’r uned ddysgu 

• Clipiau sain o’r eirfa a’r patrymau 

• Quizlet 

• Yr Opera Sebon (adnodd gwrando yn cyd-fynd gyda’r cwrs WLPAN) wedi ei 

gyflwyno mewn pecyn rhyngweithiol gydag adborth 

 

Samplau Asesu 
 

Dosbarth ar-lein 
 

Roedd y dosbarth ar-lein yn derbyn 1 awr o wers dros Skype (meddalwedd sgwrsio, 

cynadleddau a chyfathrebu ar-lein). Prif amcanion y wers wythnosol oedd: 

 

• Cyflwyno prif batrymau’r uned 

• Rhoi cyfle i’r dysgwyr ailadrodd ac ymarfer y patrymau 

• Rhoi cyfle i ryngweithio gyda’r iaith a gyflwynwyd ar lafar 

 

 Roedd cadw mewn cysylltiad gyda’r dysgwyr yn ffactor pwysig. Yn dilyn y wers, byddai pob 

dysgwr yn derbyn neges e-bost gyda chyfarwyddiadau manwl yn eu cyfeirio at yr adnoddau 

digidol i gefnogi eu dysgu. Golygai hyn bod disgwyl i bob dysgwr ddefnyddio’r ap oedd wedi ei 

ddatblygu’n benodol ar gyfer yr ymchwil hwn ‘Learn Cymraeg’ (gweler Pennod 5), ac ymarfer 

gydag adnoddau ar y safle we a gafodd ei ddatblygu ar gyfer yr astudiaeth 
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WLPANARYWE.BANGOR.AC.UK oedd yn cynnwys dogfennau’r cwrs, clipiau sain a deialogau, 

quizlets i ymarfer a’r Opera Sebon ar ffurf ryngweithiol. Roedd pob dysgwyr yn derbyn neges 

e-bost atgoffa yn ystod yr wythnos hefyd ynghyd â hysbysiad wedi ei amseru o fewn yr ap os 

nad oeddent wedi defnyddio’r ap ers cyfnod penodol o amser. Wrth gwrs hefyd roedd y 

tiwtorial un i un yn agwedd bwysig o’r dyluniad hefyd er mwyn ceisio meithrin perthynas 

gadarn gyda’r dysgwyr a’u bod yn teimlo’n rhan o’r gymuned ddysgu ar-lein. 

 

Y Samplau Llafar 
 

Roedd disgwyl i bob dysgwr dreulio tair awr yr wythnos yn dysgu’n annibynnol gyda’r adnoddau 

digidol oedd wedi eu paratoi ar eu cyfer. Ar ddiwedd y cyfnod dysgu annibynnol, roedd disgwyl 

i’r dysgwyr gwblhau tasg lafar. Y tasgau hyn fyddai’n cael eu defnyddio fel rhan o’r data i fesur 

effeithlonrwydd y dysgu ar-lein a’i gymharu gyda dosbarth WyW. 

 

Bwriad yr ymchwil oedd datblygu strwythur ar gyfer gwersi ar-lein, gan edrych yn fanwl ar y 

rhyngweithio byddai’n digwydd yn y wers honno, ac ail ran y datblygiad oedd datblygu ap i’r 

dysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn annibynnol tu allan i’r wers ddigidol. Roedd disgwyl i’r dysgwyr 

ddefnyddio’r ap a’r adnoddau digidol yn annibynnol (gweler Pennod 4) cyn cwblhau tasgau 

asesu llafar. 

Roedd y tasgau asesu, sef tasg lafar ar ôl pob uned, yn cael eu sgorio/ asesu fel rhan o’r ymchwil 

hwn, ar sail  gwallau iaith penodol. Mae Price (1997, tud 30) yn diffinio ‘gwall’ fel; 

“camddefnydd o eitem ieithyddol (e.e., gair, eitem ramadegol, gweithred leferydd, etc.) 

oherwydd dysgu diffygiol neu anghyflawn.”  

 

http://wlpanarywe.bangor.ac.uk/
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Her arall amlygwyd gan Price (1997) yw’r amrywiaeth ymhlith goddefgarwch unigolion 

gwahanol (e.e. siaradwr cyffredin, athrawon iaith, darlithwyr prifysgol, y to hyn) tuag at wallau 

iaith. Penderfynwyd felly mai’r system sgorio fwyaf addas fyddai addasu canllawiau cynllun 

marcio CBAC o’r arholiad lefel A1 ‘Defnyddio’r Gymraeg- Mynediad.  (Gweler Atodiad 6.)  gan 

eu bod yn cynnig canllaw pendant i farcio'r samplau. 

 

Mae pedair elfen i’r arholiad CBAC ‘Defnyddio’r Gymraeg- Mynediad’ ac mae’r pwysoliad 

marciau ar gyfer yr arholiad yn adlewyrchu’r elfen fwyaf canolog yng nghyrsiau CiO fel yr ategir 

gan Brake (2012) wrth drafod yr arholiad Canolradd, sef yr elfen siarad. Dyma’r 4 rhan (Tabl 

21) a’r pwysoliad marciau ar eu cyfer. Mae pedair sgìl yn cael eu profi a’r pedwar prawf yn 

orfodol. 

Tabl 21: Addasiad o gynllun marcio arholiad CBAC Defnyddio’r Gymraeg Mynediad (CBAC) 

Prawf Llafar    55%  220 marc 

Prawf Gwrando   20%  80 marc 

Prawf Darllen a Llenwi Bylchau 15%  60 marc 

Prawf Ysgrifennu   10%  40 marc 

 

 

Mae’r cynllun marcio cenedlaethol yn rhoi 55% o’r pwysoliad ar sgiliau llafar yn yr arholiad lefel 

Mynediad. Mae hyn yn unol ag egwyddorion cyffredinol cyrsiau CiO o greu siaradwyr Cymraeg, 

gyda phwyslais ar siarad.  Hefyd, o ganlyniad i’r pwysoliad hwn, mae’r cynllun marcio yn 

priodoli ei hun yn addas iawn i’r astudiaeth hon, gan mai cymharu samplau llafar y grwpiau yw 

un o’r prif elfennau wrth gasglu’r data. 
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Wrth asesu’r elfen lafar (Tabl 21) yn arholiad CBAC ‘Defnyddio’r Gymraeg Mynediad’  mae dwy 

elfen i’r cynllun marcio sef ynganu a chywirdeb. Mae Brake (2012, tud 28) wedi amlygu pump 

o agweddau sy’n codi o wallau dysgwyr ar lefel Canolradd y dylid craffu arnyn nhw’n benodol 

yn ei astudiaeth gychwynnol, ond mae  tair o’r agweddau hyn yn bwysig a pherthnasol wrth 

sgorio samplau llafar yr ymchwil hwn ar lefel A1, sef: 

• Ffonoleg- gwallau’n ymwneud ag ynganu 

• Morffoffonoleg- gwallau’n ymwneud â threiglo geiriau 

• Cystrawen- gwallau’n ymwneud â rhoi geiriau at ei gilydd a ffurfio brawddeg 

 

Mae’r tair agwedd uchod yn benthyg eu hunain yn addas i drefn farcio arholiad CBAC 

‘Defnyddio’r Gymraeg Mynediad’. Y drefn arferol ydy bod yr arholiad yn cael ei farcio gan dîm 

o farcwyr allanol sydd wedi derbyn hyfforddiant (CBAC 2011 tud 2 ac 11, gweler Atodiad 5), ac 

mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn diwtoriaid CiO, neu’n gyn-diwtoriaid sydd bellach wedi ymddeol, 

felly mae gan bob marciwr brofiad o’r maes. Penderfynwyd mai defnyddio addasiad o’r 

canllawiau marcio ar gyfer yr arholiad fyddai'r cam rhesymegol ar gyfer sgorio’r gwaith a 

gasglwyd fel rhan o’r astudiaeth. 

 

Mae 55% o farciau’r arholiad yn cael eu rhoi am yr elfen lafar, ac mae’r elfen lafar wedi ei 

rhannu i bedwar cwestiwn. Yn y cwestiwn cyntaf rhoddir marciau am yr ynganu yn unig ac am 

y tri chwestiwn i ddilyn rhoddir marciau am gywirdeb (gweler Atodiad 5). Nid yw ynganu yn 

cael ei farcio felly yng nghwestiwn 2, 3 a 4. 
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Er mwyn sgorio’r samplau llafar yn yr arbrawf hwn, penderfynwyd cyfuno’r ddwy elfen o 

gynllun asesu CBAC (Atodiad 5, tud 11) a chreu canllaw marcio newydd wedi ei seilio ar system 

farcio y prawf llafar CBAC ‘Defnyddio Fy Nghymraeg Mynediad’. 

 

Roedd canllaw sgorio'r samplau llafar yn yr astudiaeth hon yn cyfuno’r ddwy elfen o gynllun 

marcio CBAC ‘Defnyddio Fy Nghymraeg Mynediad’, gan roi sylw i ynganu a chywirdeb ar gyfer 

pob un sampl. Roedd y samplau yn derbyn marc allan o 20. Rhannwyd y marciau fel â ganlyn 

mewn addasiad o’r cynllun marcio gwreiddiol: 

 

Tabl 22: Addasiad o gynllun marcio Defnyddio Fy Nghymraeg Mynediad (2017) ar gyfer yr astudiaeth hon. 

Marc Cywirdeb Ynganu 

10 Ymateb mewn brawddeg gywir yn 

ddidrafferth 

Ynganu’n rhwydd ar gyflymder 

naturiol 

8 Ymateb yn weddol gywir, ond gan 

wneud gwall bychan 

Ynganu’n dda ar gyflymdra 

derbyniol  

6 Ymateb yn weddol gywir, ond gan 

wneud gwall sy’n effeithio ar ystyr 

Ynganu’n dderbyniol er yn araf 

4 Ymateb yn briodol, ond gan 

ddefnyddio amser anghywir 

Ynganu’n ddealladwy i raddau yn 

unig 

2 Ymateb yn briodol, ond heb lunio 

brawddeg 

Ynganu’n aneglur ac yn araf 

 

Bydd pob sampl llafar gan bob unigolyn yn derbyn marc allan o 10 am y ddwy elfen ar sail y 

cynllun sgorio hwn. Bydd dadansoddiad manwl o’r canlyniadau yn cael eu trafod ym Mhennod 

9. 

Ystyriaethau Marcio Samplau Llafar 
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Er bod pwyslais cyrsiau CiO ar greu siaradwyr, mae elfennau iaith ragnodol gref i’r cynllun 

marcio. Mae’r system farcio yn tynnu marciau oddi ar ddysgwyr am gamgymeriadau iaith 

sylfaenol, e.e. treiglad anghywir.  O safbwynt  disgrifiadol neu wrthrychol, byddai modd dadlau 

bod rhai o’r marciau sy’n cael eu tynnu yn annheg, gan fod nifer o’r elfennau ieithyddol hyn yn 

cael eu hystyried yn ‘gywir’ o ddydd i ddydd, ac nad ydyw yn amharu ar ystyr y frawddeg mewn 

unrhyw fodd. Mae Tabl 23 yn amlygu sut fyddai gwallau posib yn cael eu marcio. 

 
Tabl 23: Enghreifftiau o sut fyddai samplau llafar yn cael eu marcio 

Marc Cywirdeb Enghreifftiau o Sampl 5 
Trafod Manylion Personol 

10 Ymateb mewn brawddeg gywir yn 

ddidrafferth 

Dw i’n byw yng Ngwynedd. 

8 Ymateb yn weddol gywir, ond gan 

wneud gwall bychan 

Dw i’n byw’n Gwynedd.  

6 Ymateb yn weddol gywir, ond gan 

wneud gwall sy’n effeithio ar ystyr 

Dw i’n pwy yn Wynedd. 

4 Ymateb yn briodol, ond gan 

ddefnyddio elfen anghywir e.e. 

amser anghywir 

Dach byw yng Ngwynedd. 

2 Ymateb yn briodol, ond heb lunio 

brawddeg 

Yn Wynedd byw 

 

Mae ynganu yn elfen bwysig yn y broses o sgorio’r samplau llafar yr astudiaeth hon, dengys yr 

heriau a berir gan ynganu i’r rheini sy’n ddysgwyr CiO mewn sawl astudiaeth flaenorol. Mae 

Andrews (2011, tud 52) yn nodi bod 55.5%  o ddysgwyr yn nodi bod ynganu yn ‘anodd’ neu’n 

‘anodd iawn’. Mae Rees a Morris (2018 tud 42) yn nodi bod astudiaethau o leferydd dysgwyr 

CiO yn brin iawn, ond bod nifer o’r anawsterau sydd yn codi yn y llenyddiaeth yn rhai cyffredin 

(Brake, 2012 tud 35-36), (Pearce, 2015). Mae’r pwyntiau isod yn amlygu’r elfennau a godwyd 



 

 198 

o waith Brake (2012) sy’n arddangos y gwallau ffonolegol a godwyd yn ei astudiaeth sy’n 

berthnasol wrth ddadansoddi canlyniadau’r astudiaeth hon. 

 

Gwallau Ynganu 

• Deuseiniaid Seisnigaidd 

• Drysu rhwng dau air sy’n debyg i’w gilydd 

• Defnyddio’r gair anghywir 

• Y ffrwydrolen felar ddi-lais [k] yn lle’r ffrithiolen ddi-lais felar [X]  
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Tabl 24: Tabl yn dangos addasiad o grwpiau seiniau gwallau ynganu dysgwyr CiO (Rees a Morris, 2018) 

Grŵp Sain Enghreifftiau Posib 

Cytseiniaid nad ydynt yn bodoli’n 
Saesneg 

Caffael [ɬ]  <ll> 
 

Caffael [χ]  <ch> 
 

Caffael [r]̥ <rh> 
 

Rheolau ffonolegol nad ydynt yn 
Saesneg rhai dysgwyr 

Rolio [r] <r> 
 
Ynganu [r] <r> ar ôl llafariaid 
 

Llafariaid syml a yngenir fel 
deuseiniaid yn Saesneg 

Ynganu [a] <a>  
 

Ynganu [o] /[ c ] <o> yn y sillaf olaf 
 

Deuseiniaid nad ydynt yn bodoli yn 
Saesneg 

Ynganu [ɨu]/[iu]  <yw> 
 
Ynganu [ou] <ow> 
 
Ynganu <eu>, <ae> neu <ei>  fel [eɨ]/[ei] yn y goben 
acennog, yn hytrach nag fel [ai] <ai> 
 

Amwysedd yn yr orgraff Gymraeg <y> a’r seiniau [ɨ]/[i] 
 

Geiriau Tebyg i’r Saesneg E.e. angel, partner, pur ayb 
 

Arall Y sain [ŋ] <ng>  yn hytrach na [ŋg] mewn geiriau fel 
[əŋanɨ]/[əŋani] ‘ynganu’ a [kəŋ c r] ‘cyngor’ 
 

Y seiniau [m] <mh> , [n] <nh> , [ŋ] <ng>  a [ŋ] <ngh> a 
sbardunir gan dreiglad trwynol 
 

 

Roedd disgwyl i bob dysgwr oedd yn rhan o’r astudiaeth gwblhau dau sampl ar ddiwedd pob 

uned ddysgu, sef taflen waith ysgrifenedig ar sail cynnwys yr uned, ac addasiad o’r daflen waith 

ar lafar. 

 

Cynnwys y cwrs WyW 
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Cwrs 30 wythnos am 2.5 awr yr wythnos oedd y cwrs hwn. Roedd y cwrs yn cael ei gynnal yn y 

prynhawn (roedd y cyrsiau ar-lein digidol yn cael eu cynnal ar ddau amser gwahanol yn ystod 

y prynhawn hefyd). Roedd y cwrs WyW yn dilyn unedau'r cwrs WLPAN (gweler tud 229 am fwy 

o wybodeth). 

 

Mae Tabl 25  yn amlygu yr hyn sy’n debyg neu’n wahanol yn y ddau fath o gwrs. 

 

Tabl 25: Amlinelliad i'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y cwrs DOB a'r cwrs WyW 

 Cwrs DOB Cwrs WyW 

Cynnwys: WLPAN 
Prifysgol Bangor   

Hyd gwers 1 awr 2.5 awr 

Hyd y cwrs 10 wythnos 30 wythnos 

Amser astudio annibynnol 

(yn wythnosol) 

120 munud 0 

Gwaith Pâr x  

Cyfleon ailadrodd patrymau  
  

Gwaith Cartref llafar 
 x 

Gwaith Cartref Ysgrifenedig 
  

Tasgau Gwrando 

annibynnol gorfodol 

 x 

Tiwtorial 
 x 
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Targed i ddefnyddio’r 

Gymraeg tu allan i’r wers 

x  

Negeseuon atgoffa o waith 

astudio annibynnol 

 x 

 

Er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd y cwrs ar-lein, penderfynwyd ar ddull gwerthuso fyddai'n 

caniatáu (i) y gallu i fesur effeithlonrwydd dylunio a datblygu dosbarth CiO llwyr ddigidol ac ar-

lein (ii) y gallu i fesur cynnydd y dysgwyr, a (iii) y gallu i gymharu profiadau a chyraeddiadau'r 

sampl ymchwil gyda phrofiadau a chyraeddiadau’r sampl rheoli. Amlinellir y broses o ddewis a 

dethol ac o lunio'r dull arfaethedig yn y penodau nesaf.
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 Pennod 7: Y Sampl 
 

Braslun o’r dosbarthiadau ymchwil, proffiliau’r dysgwyr a defnydd y dysgwyr o’r dechnoleg a 

gafodd ei datblygu ar gyfer yr ymchwil. 

 

Cyflwyniad 
 

Bydd y bennod hon yn disgrifio’r samplau a recriwtiwyd ar gyfer yr astudiaeth. Bwriad yr 

astudiaeth oedd cynnig 10 wythnos o wersi Cymraeg ar-lein i garfan o ddysgwyr Cymraeg ar 

lefel Dechreuwyr A1. Gan fod y samplau ymchwil yn gaeth i’r samplau sydd i’w canfod o fewn 

dosbarthiadau CiO, recriwtiwyd y cyfranogwyr trwy ddull samplo cyfleus (convenience 

sampling).   

 

Roedd pob dysgwr wedi cydsynio i fod yn rhan o’r ymchwil ac yn caniatáu i’w samplau a’u 

gwybodaeth gael eu cynnwys fel rhan o ddata'r astudiaeth hon. Cynigiwyd y ddarpariaeth i’r 

dysgwyr fel model ‘Peilot 10 wythnos’, roedd disgwyl iddynt gwblhau holiaduron a bod yn rhan 

o diwtorialau fyddai’n darparu data pellach ar gyfer yr astudiaeth. Trafodwyd materion 

moesegol yn ym mhennod 4. 

 

Roedd un sampl (y grŵp arbrofi) yn derbyn 1 awr o wers Gymraeg gyda’u grŵp ar Skype bob 

wythnos am gyfnod o 10 wythnos. Roedd disgwyl i’r sampl gymryd rhan yn y rhyngweithio 

electroneg a drafodwyd ym Mhennod 2 yn ystod y wers a chwblhau ymarferion gwaith cartref 

ar yr ap, cyn cwblhau’r ail ran o waith cartref sef gwaith llafar a gwaith ysgrifenedig. 
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Er mwyn cymharu llwyddiant y cwrs ar-lein gyda dosbarth WyW, casglwyd yr un samplau llafar 

ac ysgrifenedig oddi wrth sampl o ddysgwyr o ddosbarth lefel Mynediad A1 yn y gymuned a’u 

marcio dan yr un meini prawf (y grŵp rheoli). Yn y ddau grŵp, marciwyd perfformiad y dysgwyr 

ar-lein yn unol â’r un meini prawf penodol (gweler yn ddiweddarach yn y bennod hon). 

 

Bydd y bennod hon yn amlygu proffiliau a chefndir y dysgwyr yn y naill gategori (ar-lein DOB ac 

WyW) yn unigol. 

 

Defnyddir ffugenwau ar gyfer pob dysgwr oedd yn rhan o’r astudiaeth hon wrth eu trafod yn 

unigol. 

 

Grŵp arbrofol: Y Dosbarth Digidol ar-lein 
 

Fel y nodwyd ym Mhennod 2, mae niferoedd dysgwyr cyrsiau CiO yn amrywiol. Er mwyn casglu 

data digonol i fedru llunio casgliadau dibynadwy ar eu cynnydd y bwriad oedd sicrhau lleiafswm 

o 10 ym mhob grŵp. Recriwtiodd y dosbarth ar-lein cyntaf wyth o ddysgwyr, gyda chwech o’r 

rheiny yn cwblhau digon o unedau i gynnig data ar gyfer yr astudiaeth. Flwyddyn yn 

ddiweddarach, casglwyd data pellach gydag ail garfan o ddysgwyr ar-lein. Y tro hwn, llwyddodd 

chwe dysgwr pellach i gwblhau digon o unedau i fedru cynnig data i’r astudiaeth. At ei gilydd, 

felly, llwyddwyd i recriwtio 12 dysgwr i’r grŵp arbrofol.  Mae’r grŵp arbrofol, felly, yn dilyn 

cynnydd dau ddosbarth ar-lein gwahanol, dros gyfnod o ddau floc o ddeg wythnos dros gyfnod 

o flwyddyn a hanner. 

 

Disgrifir proffiliau pob dysgwr yn y rhan hon fesul dosbarth. Ar gychwyn yr ymchwil, roedd 

pedwar o ddysgwyr ychwanegol, ond roedd diffyg gwybodaeth a’r ffaith iddynt beidio mynychu 
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mwy nag un sesiwn ar-lein yn golygu nad oedd modd casglu gwybodaeth amdanynt. Ni 

chynhwysir unrhyw ganlyniadau sy’n berthnasol i’r pedwar dysgwr yna o fewn y canlyniadau. 

 

Dosbarth DOB 1 
 

Dosbarth DOB 1 oedd y dosbarth cyntaf i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Roeddent yn 

derbyn awr o wers ar Skype bob wythnos ac roedd disgwyl iddynt gwblhau gwaith dysgu 

annibynnol drwy gyfrwng yr ap a chwblhau gwaith siarad ac ysgrifennu. 

 

Tabl 26: Tabl yn crynhoi proffiliau Dysgwyr Dosbarth DOB 1 

Cod y 
Dysgwr 

Categori 
Oed 

Rhyw Nifer o ieithoedd 
eraill maent wedi 
eu dysgu (ar 
wahân i Saesneg) 

Cyfle 
Ymarfer 

Lleoliad byw ar 
hyn o bryd  

            

D.D1  
Mared 

31-40 Benyw 0 x 
Sir Gaer 

D.D 2 
Martha 

61+ Benyw 1 x 
Sir Northampton 

D.D 3 
Dafydd 

51-60 Gwryw  0 Oes 
Sir Conwy 

D.D 4 
Arwel 

51-60 Gwryw 1 x 
Sir Gaer 

D.D 5 
Marged 

61+ Benyw  2 Oes 
Sir Efrog 

D.D 6 
Gwilym 

61+ Gwryw  2 x 
Sir Gaerhirfryn 

 

Dosbarth DOB 1 Dysgwr 1 (D.D1 Mared) 
 

Dysgwr benywaidd yn y categori oed 31-40 oedd Mared. Nid oedd ganddi unrhyw brofiad 

blaenorol o ddysgu’r iaith Gymraeg. Rhesymau teuluol oedd ganddi dros ddysgu Cymraeg. 

Roedd Mared yn  byw yn Sir Gaer, Lloegr, ardal a chanddi ddim siaradwyr Cymraeg naturiol. 

Nid oedd ganddi felly unrhyw gyfle i ymarfer y Gymraeg tu allan i’r cyfleoedd a roddwyd drwy’r 

cwrs Cymraeg ar-lein. Ni roddodd Mared unrhyw wybodaeth am ei maes gwaith, ond mae’n 

mailto:patriciahunter69@aol.co.uk
mailto:bradley@bradleynoble.co.uk
mailto:malcedmondson@gmail.com
mailto:janrickman1@googlemail.com
mailto:andersonproof@gmail.com
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hysbys ei bod yn gweithio llawn amser. Nid ydy Mared yn medru siarad unrhyw ieithoedd eraill 

heblaw am Saesneg. 

 

Roedd yr astudiaeth hon yn cael ei chynnal dros gyfnod cychwynnol o 10 wythnos. Cofrestrodd 

Mared ar gyfer y cwrs ar-lein 10 wythnos gyda 5 dysgwr arall. 

 

Mynychodd Mared yr 8 gwers gyntaf, gan gwblhau’r gwaith ychwanegol yn wythnosol tan iddi 

beidio mynychu ar wythnos 9. 

 

Dosbarth 1 DOB Dysgwr 2 (D.D 2 Martha) 
 

Nid oedd gan Martha unrhyw brofiad blaenorol o ddysgu’r iaith. Rhesymau teuluol oedd ganddi 

dros ddysgu’r iaith gan fod ei mab wedi priodi Cymraes iaith gyntaf. Roedd teulu Martha yn 

byw yn ardal Bangor, ardal ac iddi 64.3% o siaradwyr Cymraeg (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 

2013). Roedd Martha’n byw yn ardal Northampton, felly nid oedd cyfle i ymarfer tu allan i’r 

cyfleoedd a roddwyd drwy’r cwrs ar-lein, ac eithrio pan oedd hi’n ymweld ag ardal Bangor. 

Roedd ganddi wyres 4 oed roedd hi’n ei gwarchod bob mis, felly’n teithio i Fangor ar gyfer 

hynny. Dyma’r rheswm pam bod Martha am ddysgu’r Gymraeg. Roedd Martha wedi ymddeol, 

ond roedd yn gweithio fel athrawes cyn ymddeol. Roedd Martha’n medru siarad Ffrangeg ac 

wedi ei dysgu fel ail-iaith. 

 

Mynychodd Martha bob gwers dros y cyfnod cychwynnol o 10 wythnos, gan gwblhau’r gwaith 

ychwanegol yn wythnosol. Parhaodd i fynychu’r gwersi ar-lein hyd at derfyn y cyfnod ymchwil. 

 

Dosbarth DOB 1 Dysgwr 3 (D.D 3 Dafydd) 
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Nid oedd gan Dafydd unrhyw brofiad blaenorol o ddysgu’r iaith, ond roedd yn byw yn ardal 

Dyffryn Conwy ble mae 61% o’r boblogaeth yn medru siarad Cymraeg (Swyddfa Ystadegau 

Gwladol, 2013). Roedd Dafydd yn medru ymarfer siarad Cymraeg tu allan i’r strwythur ar-lein 

gyda theulu a ffrindiau yn yr ardal yr oedd yn byw ynddi. Ei resymau dros ddysgu Cymraeg oedd 

i fedru meithrin dealltwriaeth sylfaenol i fedru cyfathrebu yn y Gymraeg. Roedd Dafydd yn 

gweithio fel Rheolwr Prosiect, ac nid oedd yn medru mynychu dosbarth WyW yn yr ardal 

oherwydd ymrwymiadau gwaith. Nid oedd Dafydd yn siarad unrhyw iaith arall heblaw am 

Saesneg. 

 

Mynychodd Dafydd y gwersi ar-lein hyd at wythnos 6 ble y penderfynodd nad oedd yn medru 

ymrwymo i’r gwersi oherwydd ymrwymiadau gwaith a’i fod yn teithio gormod, ac yn colli 

gwersi o ganlyniad. 

 

Dosbarth DOB 1 Dysgwr 4 (D.D 4 Arwel) 
 

Roedd Arwel wedi mynychu gwersi Cymraeg yn y gorffennol, ond yn ystyried ei hun ar lefel 

Mynediad A1 o hyd. Roedd Arwel yn byw yn Sir Gaer, Lloegr, ble roedd unrhyw gyfle i ymarfer 

y Gymraeg tu allan i gyfleoedd y ddarpariaeth ar-lein yn brin. Fodd bynnag, roedd gan Arwel 

deulu yr oedd yn medru siarad Cymraeg â hwy. Roedd Arwel wedi ymddeol ac yn teithio i 

Gymru’n wythnosol i warchod ei wyrion a’i wyresau oedd yn cael eu magu ar aelwyd Gymraeg. 

Dyma brif gyfleoedd Arwel i ymarfer y Gymraeg. Nid oedd ganddo unrhyw ieithoedd eraill 

heblaw am Saesneg. 
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Mynychodd Arwel y gwersi ar-lein tan wythnos 5, ond ni wnaeth gwblhau unrhyw waith cartref 

ar ffurfiau’r samplau llafar ac ysgrifennu. Ni roddodd Arwel eglurhad dros adael y cwrs ar 

wythnos 5. 

 

Dosbarth DOB 1 Dysgwr 5 (D.D 5 Marged) 
 

Roedd Marged yn byw yn Sir Efrog, Lloegr, felly nid oedd ganddi gyfleoedd ymarfer yn yr ardal 

tu allan i’r rhyngweithio a gafwyd drwy’r cwrs ar-lein. Roedd gan Marged gysylltiadau teuluol 

cryf ag ardal Rhuthun, Sir Ddinbych, ble mae 41.7% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg (Swyddfa 

Ystadegau Gwladol, 2013) felly roedd cyfle i ymarfer yma’n wythnosol pan oedd Marged yn 

ymweld â theulu. Nid oedd hi  wedi mynychu dosbarth Cymraeg yn y gorffennol, ond roedd 

ganddi ymwybyddiaeth elfennol o’r Gymraeg ers yr oedd hi’n blentyn. Roedd Marged yn siarad 

Cymraeg gyda’i nain pan oedd hi’n blentyn, ond nid oedd wedi derbyn unrhyw addysg Gymraeg 

ffurfiol yn ystod ei bywyd. Nid oedd Marged yn medru siarad unrhyw iaith arall heblaw am 

Saesneg. 

 

Mynychodd Marged bob gwers dros y cyfnod cychwynnol o 10 wythnos, gan gwblhau’r gwaith 

ychwanegol yn wythnosol. Parhaodd Marged i fynychu’r gwersi ar-lein ar ôl i’r cyfnod ymchwil 

ddod i ben. 

 

Dosbarth DOB 1 Dysgwr 6 (D.D 6 Gwilym) 
 

Roedd Gwilym yn byw yn Sir Gaerhirfryn, Lloegr. Nid oedd gan Gwilym unrhyw gyfle i ymarfer 

y Gymraeg yn yr ardal hon ac eithrio’r cyfleoedd i ryngweithio drwy’r ddarpariaeth ar-lein. 

Roedd Gwilym yn dysgu Cymraeg gan ei fod yn ymweld ag ardal Eryri yn gyson er mwyn mynd 
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ar wyliau cerdded. Roedd yn awyddus i fedru defnyddio’r iaith yn y siopau a’r tafarndai lleol yn 

yr ardal honno. Yr ymweliadau hyn oedd prif gyfleoedd Gwilym i fedru ymarfer siarad yr iaith 

tu allan i’r dosbarth ar-lein. Roedd Gwilym wedi ymddeol, ac arferai weithio fel athro ieithoedd 

modern mewn ysgol uwchradd cyn iddo ymddeol. Roedd Gwilym yn medru siarad Eidaleg a 

Ffrangeg ynghyd â Saesneg. 

 

Mynychodd Gwilym bob gwers dros y cyfnod cychwynnol o 10 wythnos, gan gwblhau’r gwaith 

ychwanegol yn wythnosol. Parhaodd Gwilym i fynychu’r gwersi ar-lein ar ôl i’r cyfnod ymchwil 

ddod i ben. 

 

Roedd Dosbarth DOB 1, felly, yn cynnig sampl amrywiol o ddysgwyr yn ôl oed, cefndir iaith a 

phrofiadau cyfredol (a blaenorol) gyda’r Gymraeg. Fel y nodir uchod, roedd cyfraddau 

cwblhau’r cwrs, a chyfraddau cwblhau’r gwaith annibynnol gartref sy’n ganolog i’r data ar gyfer 

yr astudiaeth hon, hefyd yn amrywiol. 

 

Dosbarth DOB 2 
 

Roedd Dosbarth DOB 2 yn dysgu Cymraeg ar-lein flwyddyn yn ddiweddarach na Dosbarth DOB 

1. Rhoddwyd hyn amser i ddatblygu ac addasu materion oedd wedi achosi heriau i Ddosbarth 

DOB 1, megis materion technegol, mynediad i adnoddau ar amrywiol blatfformau, strwythur y 

dosbarth ar-lein (Gweler Pennod 9 Casgliadau am ddadansoddiad llawn). 

 

Tabl 27: Tabl yn crynhoi Proffiliau Dysgwyr Dosbarth 2 

Cod y 
Dysgwr 

Categori 
Oed 

Rhyw Nifer o 
ieithoedd eraill 
maent wedi eu 

Cyfle 
Ymarfer 

Lleoliad byw ar hyn o 
bryd  
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dysgu (ar wahân 
i Saesneg) 

D.D  7 
Arwyn 

41-50 Gwryw   0 Oes 
Bangor Gwynedd 

D.D 8 
Eleri 

31-40 Benyw  0 x 
Sir y Fflint 

D.D 9 
Gwen 

18-30 Benyw   0 Oes 

Llundain 

D.D 10 
Ynyr 

51-60 Gwryw   0 x Rhannu ei amser 
rhwng Yr Amwythig a 
Meirionnydd 

D.D 11 
Elan 

31-40 Benyw  0 Oes Sir Rhondda Cynon 
Taf 

D.D 12 
Sara 

31-40 Benyw  1 x 
Awstralia 

 

Dosbarth DOB 2 Dysgwr 7 (D.D7 Arwyn) 
 

Roedd Arwyn yn byw yn ardal Bangor, Gwynedd ble mae 81.2% o’r boblogaeth yn medru siarad 

Cymraeg (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2013). Nid oedd Arwyn wedi mynychu gwersi Cymraeg 

yn y gorffennol ac nid oedd ganddo wybodaeth flaenorol o’r iaith. Roedd Arwyn yn gweithio 

fel llawfeddyg yn yr ysbyty lleol. Prif resymau Arwyn  dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau 

teuluol a rhesymau yn ymwneud â’r gwaith. Roedd gan Arwyn gyfle i ymarfer tu allan i 

strwythur y gwersi ar-lein gyda’i deulu gan fod ei blant yn mynychu’r ysgol Gymraeg yn lleol. 

Roedd ganddo hefyd gyfle i ymarfer yn y gwaith. Roedd Arwyn yn medru siarad Ffrangeg a 

pheth Almaeneg. 

 

Fel oedd y drefn gyda Dosbarth DOB 1, roedd yr astudiaeth yn cael ei chynnal gyda Dosbarth 

DOB 2 dros gyfnod cychwynnol o 10 wythnos. Cofrestrodd Arwyn ar gyfer y cwrs ar-lein 10 

wythnos gyda 5 dysgwr arall. 
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Mynychodd Arwyn bob gwers dros y cyfnod cychwynnol o 10 wythnos, gan gwblhau’r gwaith 

ychwanegol yn wythnosol. Parhaodd Arwyn i fynychu’r gwersi ar-lein ar ôl i’r cyfnod ymchwil 

ddod i ben. 

 

Dosbarth DOB 2 Dysgwr 8 (D.D.8 Eleri) 
 

Roedd Eleri yn byw yn Sir y Fflint ond ni roddodd wybodaeth bellach am yr union leoliad. Mae 

13.2% o boblogaeth Sir y Fflint yn medru siarad Cymraeg (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2013). 

Rhesymau yn ymwneud â’r teulu a’r gwaith oedd gan Eleri dros ddysgu Cymraeg gan ei bod 

wedi priodi Cymro oedd yn siarad Cymraeg ac yn gobeithio magu’r plant i siarad Cymraeg. Nid 

oedd Eleri wedi datgelu gwybodaeth am ei gwaith. Roedd Eleri yn medru ymarfer siarad 

Cymraeg tu allan i ddarpariaeth y cwrs ar-lein gydag aelodau o’i theulu. Nid oedd Eleri yn siarad 

unrhyw iaith arall heblaw am Saesneg. 

 

Mynychodd Eleri y 10 wythnos o wersi ond roedd yn absennol yn rheolaidd ac nid oedd yn 

llwyddo i gwblhau’r gwaith astudio annibynnol oedd yn ofynnol i’r rheini oedd am gwblhau’r 

cwrs 10 wythnos. Mae data Eleri wedi eu cynnwys yn y canlyniadau. 

 

Dosbarth DOB 2 Dysgwr 9 (D.D.9 Gwen) 
 

Roedd Gwen yn byw yn Llundain. Roedd Gwen yn fyfyriwr meddygol a’i rhesymau dros ddysgu 

Cymraeg oedd ei bod yn gobeithio gweithio fel meddyg yng ngogledd Cymru ar ôl cymhwyso 

fel meddyg. Roedd ganddi gysylltiadau teuluol ag ardal Gwynedd, ac yn medru ymarfer siarad 

Cymraeg tu allan i ddarpariaeth y cwrs ar-lein gyda’i mam oedd yn dod o’r ardal honno’n 

wreiddiol. Nid oedd y Gymraeg wedi ei throsglwyddo i Gwen fel iaith yn y cartref.  Nid oedd 
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Gwen wedi mynychu gwersi Cymraeg yn y gorffennol, ac nid oedd ganddi wybodaeth o 

ieithoedd eraill. 

 

Cwblhaodd Gwen y cyfnod o 10 wythnos yn llwyddiannus gan barhau i fynychu’r dosbarth ar-

lein yn dilyn y cyfnod hwn. 

 

Dosbarth DOB  2Dysgwr 10 (D.D.10 Ynyr) 

Nid oedd Ynyr yn byw yng Nghymru, ond roedd yn ymweld ag ardal Meirionnydd yn wythnosol. 

Roedd Ynyr yn gweithio fel Milfeddyg. Rheswm Ynyr dros ddysgu Cymraeg oedd ei fod yn 

ymweld â Chymru’n rheolaidd ac yn awyddus i fedru siarad yr iaith pan fyddai’n ymweld. Nid 

oedd ganddo gyfleoedd i ymarfer tu allan i’r ddarpariaeth ar-lein oni bai am yr achlysuron y 

byddai’n ymweld â Chymru. Nid oedd gan Ynyr wybodaeth o ieithoedd eraill ac eithrio Saesneg. 

 

Llwyddodd i fynychu’r 6 sesiwn gyntaf, ond nid oedd yn medru cwblhau’r cwrs ar ôl gwers 6 

oherwydd ymrwymiadau eraill. Amser felly oedd ei reswm dros beidio cwblhau’r 10 wythnos. 

Bydd data Ynyr yn cael ei gynnwys yn y sampl. 

 

Dosbarth DOB 2 Dysgwr 11 (D.D11 Elan) 

 

Roedd Elan yn byw yn ardal Rhondda Cynon Taf. Dyma’r unig ddysgwr o’r ddau ddosbarth oedd 

yn byw yn ne Cymru. 12.3% o boblogaeth Rhondda Cynon Taf sy’n siarad Cymraeg (Swyddfa 

Ystadegau Gwladol, 2013). Roedd Elan yn gweithio fel fferyllydd yn yr ardal. Roedd ganddi ferch 

oedd yn mynychu ysgol gynradd leol, cyfrwng Cymraeg. Prif resymau Elan dros ddysgu siarad 

Cymraeg oedd er mwyn cefnogi ei merch ac er mwyn ailgysylltu â’i gwreiddiau Cymraeg ei hun. 
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Tu allan i strwythur y cwrs ar-lein, roedd Elan yn medru siarad Cymraeg gyda’i merch oedd yn 

mynychu ysgol Gymraeg leol. Nid oedd Elan  yn medru siarad unrhyw ieithoedd ychwanegol i 

Saesneg. 

 

Llwyddodd i fynychu’r deg sesiwn gyntaf, ond ni pharhaodd â’r cwrs ar-lein yn dilyn y cyfnod 

cychwynnol. Roedd y gwahaniaethau tafodieithol yn her i Elan. Ni lwyddodd i gwblhau’r 

samplau gwaith cartref yn llawn sy’n golygu bod bylchau yn y sampl data hwn. 

 

Dosbarth DOB 2 Dysgwr 12 (D.D.12 Sara)  

 

Sara oedd yr unig ddysgwr oedd yn rhan o’r cyfnod 10 wythnos gwersi ar-lein nad oedd yn byw 

yn y Deyrnas Gyfunol. Roedd Sara’n byw yn Awstralia. Roedd hi’n awyddus i ddysgu Cymraeg 

gan fod ganddi gysylltiadau teuluol â Chymru ac yn gobeithio dychwelyd i fyw i Gymru yn y 

dyfodol. Nid oedd gan Sara gyfle i siarad Cymraeg tu allan i gyfleoedd y cwrs ar-lein. Nid oedd 

Sara yn siarad unrhyw iaith arall heblaw am Saesneg. 

 

Cwblhaodd Sara y 10 gwers ar-lein gan barhau i ddysgu Cymraeg ar-lein am gyfnod dilynol. Ni 

wnaeth Sara lwyddo i gwblhau pob sampl llafar angenrheidiol ond llwyddodd i ddefnyddio’r ap 

i gefnogi ei dysgu. 

 

Grŵp Rheoli: Y Dosbarth  (WyW) 
 

Er mwyn creu cymhareb ystyrlon o’r samplau llafar, roedd rhaid casglu’r un samplau llafar gan 

grŵp rheoli, sef dosbarth WyW. Roedd y dosbarth yn derbyn gwers am 2.5 awr bob prynhawn 
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dydd Mercher yn ardal Bangor. Roedd 9 ar y cofrestr, ond dim ond 6 wnaeth gytuno i fod yn 

rhan o’r sampl rheoli. Casglwyd yr un samplau gan y dosbarth WyW dros gyfnod o 10 wythnos 

drwy gyfres o ymweliadau gan yr ymchwilydd i’r dosbarth bob wythnos yn recordio'r un 

samplau ag yr oedd disgwyl i’r dosbarthiadau DOB gwblhau. 

 

Wrth gasglu’r samplau, daeth i’r amlwg nad oedd y dosbarth WyW yn symud drwy’r unedau'r 

un mor gyflym â’r dysgwyr ar-lein, felly mae tri sampl yn llai wedi eu casglu gan y sampl rheoli 

dros gyfnod o ddeg wythnos. Trafodir hyn yn fanylach ym Mhennod 9 y casgliadau. 

 

Mae Tabl 28 yn crynhoi prif fanylion proffiliau’r dosbarth WyW. 

 

Tabl 28: Tabl yn crynhoi Proffiliau Dysgwyr Dosbarth 3 Y Sampl Rheoli 

 

 

 

 

Cod y 
Dysgwr 

Categori 
Oed 

Rhyw Nifer o ieithoedd 
eraill maent wedi 
eu dysgu (ar 
wahân i Saesneg) 

Cyfle Ymarfer Lleoliad byw ar hyn 
o bryd  

WyW 1 
Gwawr 

31-40 Benyw   0 Teulu, 
cymuned, 
gwaith 

Bangor, 
Gwynedd 

WyW 2 
Anghar
ad 

18-30 Benyw  0 Teulu, 
cymuned 

Caernarfon, 
Gwynedd 

WyW 3  
Manon 

31-40 Benyw  0 Teulu, 
cymuned, 
gwaith 

 Ynys Môn 

WyW 4 
Cathrin 

41-50 Benyw  0 Gwaith Ynys Môn 

WyW 5 
Lois 

31-40 Benyw  0 Teulu, 
cymuned 

Bangor, 
Gwynedd 

WyW  
6 
Heledd 

18-30 Benyw 0 Teulu, 
cymuned, 
gwaith 

Bangor, 
Gwynedd 
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Dosbarth WyW Dysgwr 1 (WyW 1 Gwawr) 

Nid oedd gan  Gwawr unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd  Gwawr  

yn byw yn lleol i ardal Bangor a phrif resymau'r dysgwr  dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau 

teuluol, i fedru cefnogi’r plant yn yr ysgol ac er mwyn medru cymdeithasu yn y gymuned a 

defnyddio’r iaith yn y gwaith. 

 

Dosbarth WyW Dysgwr 2 (WyW 2 Angharad) 

Nid oedd gan Angharad unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd 

Angharad yn byw yn lleol i ardal Caernarfon a phrif resymau'r dysgwr dros ddysgu Cymraeg 

oedd rhesymau teuluol, i fedru cefnogi ei phlant ifanc yn yr ysgol ac er mwyn medru 

cymdeithasu’n lleol. 

 

Dosbarth WyW Dysgwr 3  (WyW 3 Manon) 

Nid oedd gan Manon unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd Manon 

yn byw yn lleol i ardal Ynys Môn a phrif resymau'r dysgwr  dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau 

teuluol, i fedru cefnogi ei phlant, rhesymau yn gysylltiedig â’r gwaith ac er mwyn medru 

cymdeithasu’n lleol. 

 

Dosbarth WyW Dysgwr 4 (WyW 4 Cathrin) 

Nid oedd gan Cathrin unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd Cathrin 

yn byw yn lleol i ardal Ynys Môn a phrif resymau’r dysgwr dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau 

yn ymwneud â’r gwaith gan ei bod yn gweithio fel meddyg yn lleol. 

 

Dosbarth WyW Dysgwr 5  (WyW 5 Lois) 
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Nid oedd gan Lois unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd Lois yn byw 

yn lleol i ardal Bangor a phrif resymau’r dysgwr dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau teuluol, 

i fedru cefnogi’r plentyn ifanc yn y feithrinfa a’r ysgol. 

 

Dosabrth WyW Dysgwr 6  (WyW 6 Heledd) 

Nid oedd gan Heledd unrhyw wybodaeth o ieithoedd eraill heblaw am Saesneg. Roedd Heledd 

yn byw yn lleol i ardal Bangor a phrif resymau'r dysgwr dros ddysgu Cymraeg oedd rhesymau 

yn ymwneud â’r teulu a’r gwaith. 

 

Nodweddion y Ddau Grŵp DOB v WyW 
 

Roedd rhai gwahaniaethau amlwg rhwng y grwpiau DOB a’r Sampl Rheoli WyW. Dyma'r prif 

wahaniaethau a adnabuwyd yn ystod casglu’r samplau. 

 

Oedran y Grwpiau 
 

Roedd oedran dysgwyr y dosbarthiadau DOB yn unig yn gyffredinol uwch na’r dosbarth WyW. 

Mae’r graff yn Ffigwr 40 yn dangos rhaniad y dysgwyr dros y grwpiau oedran. 



 

 216 

 

Ffigwr 41: Graff yn cymharu grwpiau oed y Dosbarthiadau DOB v WyW 

 

Lleoliad Byw'r Grwpiau 
 

Roedd pob dysgwr o’r sampl WyW yn byw yn lleol i ardal y dosbarth ym Mangor, yn amlwg 

roedd hyn i’w ddisgwyl gan eu bod yn gorfod mynychu’r dosbarth bob wythnos. Roedd y sampl  

DOB yn dra gwahanol gyda dim ond 25% yn byw yng Nghymru. Roedd 1 dysgwr yn y sampl 

DOB yn byw tu allan i Gymru a’r Deyrnas Gyfunol ac yn dysgu o Awstralia, gweler Ffigwr 41. 
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Ffigwr 42: Graff yn dangos man byw DOB v WyW yn ystod yr astudiaeth 

 

Cymhareb Rhyw 
 

Roedd 100% o’r sampl WyW yn ddysgwyr benywaidd tra bod cymysgedd yn y sampl DOB ar-

lein. Yn y dosbarth DOB 1 roedd y sampl wedi ei rannu’n 50% (n=3) o ddysgwyr gwrywaidd a 

50 % yn ddysgwyr benywaidd, gyda’r sampl yn y dosbarth DOB 2 wedi eu rhannu’n 60% (n=4) 

benywaidd a 40 % (n=2) yn ddysgwyr gwrywaidd. 

 

Yn dilyn trosolwg hwn o’r sampl, bydd Pennod 9 yn archwilio canlyniadau’r astudiaeth yn fanwl, 

gan edrych ar ganlyniadau dysgwyr unigol ac ar ganlyniadau fesul carfan unigol sef y dosbarth 

DOB 1, dosbarth DOB 2 a’r sampl rheoli WyW.
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Pennod 8: Canlyniadau  
 

Bwriad yr astudiaeth hon oedd ceisio ail-greu rhyngweithio dosbarth yn ddigidol ar-lein ar gyfer 

dysgwyr ar lefel Mynediad (A1 lefelau CEFR) sy’n cael eu hadnabod fel dechreuwyr pur. Yn y 

bennod hon, edrychir ar astudiaethau achos o bob dysgwr yn y 3 grŵp: sef  grwpiau  DOB1 , 

DOB2 a’r grŵp rheoli WyW (gwelir Pennod 4  am drafodaeth fanwl o’r fethodoleg). 

 

Wrth gyflwyno’r canlyniadau bydd ymhlygiadau sy’n codi o’r data’n cael eu goleuo; bydd rhain 

yn bwydo i’r drafodaeth derfynol ac yn cael eu trafod ymhellach yn y trafodaethau clo. 

 

 Achosion Unigol 
Bydd y bennod hon wedi ei rhannu i edrych ar bob dysgwr o fewn dosbarth DOB 1, pob dysgwr 

yn nosbarth DOB 2 ac yna pob dysgwr yn y dosbarth WyW. Bydd y rhannau yn edrych ar eu 

proffiliau, ffactorau a effeithiodd gyfraddau presenoldeb a rhesymau dros beidio cwblhau 

elfennau o fewn yr astudiaeth. Ceir hefyd ddadansoddiad ansoddol o bob dysgwr o ran 

cywirdeb iaith ac ynganu yn y samplau llafar gofynnol. Er bod y gwallau a welir ar brydiau yn 

wallau nad ydynt yn cael eu hystyried yn ‘wallau’ mewn cyd-destun iaith ddisgrifiadol heddiw, 

mae Cynllun Marcio CBAC - Defnyddio Fy Nghymraeg Mynediad - yn marcio mewn modd mwy 

rhagnodol, a fyddai’n golygu bod dysgwr yn colli marc am y camgymeriadau a welir. 

Penderfynwyd defnyddio egwyddorion y cynllun marcio hwn, gan mai dyma fformat marcio ar 

gyfer arholiadau llafar y lefel hon, ond dylid cadw’r modd hwn o farcio mewn ystyriaeth wrth 

ddehongli’r data. 

 

Mae Tabl 28  yn rhestru pob un o’r dysgwyr yn ôl grŵp, gyda’u ffugenwau a’u safleoedd o fewn 

y sampl cyfan o ran marciau cyfartalog y samplau llafar.  
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Tabl 29: Manylion y Dysgwyr yn y Tri grŵp Astudiaeth 

Carfan Enw  Safle cyfartalog ar 

gyfer marciau 

cywirdeb ac 

ynganu n/18 

Lleoliad Math o Ysgogiad 

Integreiddiol 

(Integrative) v  

Pragmataidd/ 

Offerynnol 

(Instrumental) 

 

DOB 1 D.D.1 (Mared) 11 Sir Gaer Integredig 

DOB 1 D.D.2 

(Martha) 

4 Northampton Integredig 

DOB 1 D.D.3 

(Dafydd) 

14 Sir Conwy Integredig 

DOB 1 D.D.4 (Arwel) 18 Sir Gaer Integredig 

DOB 1 D.D.5 

(Marged) 

1 Sir Efrog Integredig 

DOB 1 D.D.6 

(Gwilym) 

3 Sir Gaerhirfryn Integredig 

DOB 2 D.D.7 (Arwyn) 9 Bangor Pragmataidd 

DOB 2 D.D.8 (Eleri) 17 Sir Gaer Integredig 

DOB 2 D.D.9 (Gwen) 10 Llundain Pragmataidd 

DOB 2 D.D.10 (Ynyr) 7 Amwythig Integredig 

DOB 2 D.D.11 (Elan) 5 Sir Rhondda 

Cynon Taf 

Pragmataidd 
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DOB 2 D.D.12 (Sara) 2 Awstralia Integredig 

WyW WyW1 

(Gwawr) 

15 Bangor, 

Gwynedd 

Integredig 

WyW WyW2 

(Angharad) 

16 Caernarfon, 

Gwynedd 

Integredig 

WyW WyW3 

(Manon) 

13  Ynys Môn Integredig a 

phragmataidd 

WyW WyW4 

(Cathrin) 

8 Ynys Môn Pragmataidd 

WyW WyW5 (Lois) 12 Bangor, 

Gwynedd 

Integredig 

WyW WyW6 

(Heledd) 

6 Bangor, 

Gwynedd 

Integredig 

 

Canlyniadau Unigol Dosbarth DOB 1 

 

Roedd chwe dysgwr yn nosbarth DOB 1. Mae’r rhan nesaf yn dadansoddi canlyniadau pob 

dysgwr (D.D.n) yn unigol yn ôl dwy agwedd benodol: 

o Cefndir y dysgwr  

o Dadansoddiad ansoddol o gywirdeb ac ynganu  

Gwelir Pennod 7 am broffiliau manwl pob dysgwr (D.D.n) 

 

D.D. 1 (Mared) 
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Derbyniwyd saith sampl llafar i’w dadansoddi gan Mared  allan o ddeg posib. Ni dderbyniwyd 

sampl ar Wythnos 6, Wythnos 9 nac Wythnos 10, ac nid oedd hi yn bresennol ar yr un o’r 

wythnosau hyn. Golygai absenoldeb Mared ar Wythnos 9 a 10 nad oedd wedi presenoli wrth 

gyflwyno yr elfennau iaith a welir yn Nhabl 30. 

Tabl 30: Cynnwys Iaith Wythnos Ddysgu Naw a 10 

Wythnos Naw Meddiant 

Mae gen i/ Does gen i ddim 

Wythnos 10 Amser presennol 3ydd person 

Mae o/ Mae hi 

 

Roedd cyfradd presenoldeb Mared felly yn is nag 80%. Ni dderbyniwyd unrhyw eglurhad dros 

ei habsenoldeb a ni chafwyd cyswllt pellach yn dilyn Wythnos 8. Ni throsglwyddodd Mared i’r 

cwrs dilynol yn dilyn y cynllun peilot. 

 

Tiwtorialau 

Roedd dau gyfle i’r dysgwyr yn ystod y cwrs DOB 1 am diwtorial un i un gyda'r tiwtor. Ni soniodd 

Mared am unrhyw broblemau gyda’r cwrs yn ystod tiwtorial Wythnos 4 a nodwyd ei bod yn 

hapus gyda’r cwrs a’r cynnwys. Yn ystod y tiwtorial, gosodwyd targed i Mared weithio ar 

ynganu yn enwedig seiniau yr <y> ac <u> dros yr wythnosau nesaf, cyn y ceir cyfle i drafod 

cynnydd pellach yn nhiwtorial Wythnos 9.  Defnyddiodd Mared yr ap ymarfer am 50% o’r 

astudiaeth, hyd at Wythnos 5. Mae trafodaeth lawn ar ddefnydd yr ap yn ddiweddarach yn y 

bennod hon. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb Iaith ac Ynganu Mared 



 

 222 

Cafwyd saith sampl llafar gan Mared o 10 gofynnol. Roedd tri sampl nad oedd hi wedi eu 

trosglwyddo, dau oherwydd absenoldeb. Eto, yn yr un ffordd ag y gwelwyd gyda’r defnydd o’r 

ap, roedd hi’n cwblhau gofynion y cwrs yn llawn hyd at Wythnos 5. 

 

Roedd cywirdeb iaith Mared yn gyson uwch na safon ei hynganu. Ni chofnodwyd unrhyw 

gamgymeriadau iaith yn Sampl 1  na Sampl 4. Gwelwyd hefyd ei bod yn llwyddo i ddwyn i gof 

batrymau blaenorol yn dda iawn mewn cwestiynau ble’r oedd gofyn i’r dysgwr wneud hynny 

e.e. Sampl 4. (Gweler Atodiad 6 ar gyfer cynnwys y sampl). 

 

Gwelwyd fod prif wallau cywirdeb Mared yn ymwneud ag ystyr neu wallau cystrawennol e.e. 

dryswch rhwng geiriau tebyg yn y Gymraeg a’r Saesneg  ac ychwanegu ‘yn’ diangen at 

frawddeg. 

 

Tabl 31: Gwallau Iaith Mared 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

O lle dach chi’n dweud?  O le dach chi’n dŵad? 

Wyt ti’n isio coffi? Wyt ti isio coffi? 

 

 

Roedd marc cyfartalog ynganu Mared yn 6.9/10; y  marc isaf o’r holl sampl ynganu ar draws y 

tri grŵp profi. Roedd ei marc ynganu yn gyson is na marc cywirdeb y samplau llafar a marc 

defnydd ap Mared drwy gyfnod yr astudiaeth. Gwelwyd amrediad o amrywiol wallau o fewn 

proffil camgymeriadau ynganu Mared o drafferthion gyda seiniau’r <y> i’r deuseiniaid yn cael 

eu cam-ynganu.  
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Tabl 32: Gwallau Ynganu Mared 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

Dw i’n ddim yn hoffi gw[aɪ]n. Dw i ddim yn hoffi gwin. 

[bju:]  /bɨʊ/ ar gyfer byw 

C[aɪ]gybi Caergybi 

 

 

Nid oedd rhain yn gamgymeriadau anghyffredin i ddysgwyr lefel A1, ac roedd modd deall ystyr 

pob sampl heb drafferth. 

 

Gwelwyd felly bod cyfranogiad Mared yn uchel iawn yn ystod pum wythnos gyntaf yr 

astudiaeth. Gwelwyd mwy o absenoldebau a diffyg yn ei defnydd o’r dechnoleg ymarfer yn 

dilyn Wythnos 5. Roedd cywirdeb iaith Mared yn well na’i chywirdeb ynganu, gyda seiniau ble 

ceir amwysedd yn yr orgraff Gymraeg e.e. <y> ac <u> neu seiniau nad ydynt yn bodoli’n y 

Saesneg e.e. ch /χ/ yn rhoi cryn anhawster iddi. 

 

 

D.D. 2 (Martha) 
 

Roedd Martha’n awyddus iawn i fedru cyfathrebu’n y Gymraeg gyda ei hwyres, ac nid oedd 

eisiau teimlo ei bod yn methu bod yn rhan o gymuned y teulu oedd yn byw yng ngogledd 

Cymru. Roedd y rhesymau hyn yn arwain at gymhelliant integredig cryf iawn, oedd yn elfen 

greiddiol wrth yrru Martha yn ei blaen i ddysgu Cymraeg.  
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Er mai Saesneg oedd iaith gyntaf Martha, roedd hi’n medru siarad Ffrangeg. 

 

Derbyniwyd y deg sampl llafar i’w dadansoddi gan Martha a hynny allan o ddeg posib. Yn 

anffodus, oherwydd problemau technegol, nid oedd tair o’r ffeiliau sain yn gweithio. Felly, nid 

oedd modd gwrando ar y samplau llafar ar gyfer Wythnos3, 6 a 9. Rhoddwyd marc cyfartalog 

iddi ar gyfer y tri sampl hynny.  

 

Roedd presenoldeb Martha yn 100% drwy’r holl gwrs peilot. Trosglwyddodd hi i gwrs dilynol 

oedd yn parhau i’r lefel nesaf o ddysgu yn dilyn cwblhau’r astudiaeth hon. 

 

Tiwtorialau  

Mynychodd Martha’r ddau diwtorial gyda’r tiwtor. Cafwyd trafodaethau adeiladol am gynnydd 

Martha a strwythur y cwrs. 

 

Yn nhiwtorial Wythnos 4, nododd Martha ei bod yn mwynhau’r dosbarth DOB 1. Nododd bod 

cyflymder y cwrs yn addas a bod y deunyddiau astudio annibynnol o gymorth. Nododd bod 

system sgorio pwyntiau’r ap yn peri dryswch ar adegau, gan iddi ateb pob cwestiwn yn  gywir, 

ond methu llwyddo i ennill marciau llawn yn yr ap ymarfer. Nododd Martha bod elfennau 

technolegol o’r cwrs e.e. recordio’r sampl llafar yn heriol ar brydiau oherwydd diffyg yn ei 

sgiliau technoleg. Nododd Martha bod defnyddio amryw adnoddau digidol gwahanol ar 

wahanol blatfformau yn medru bod yn ddryslyd. 
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Yn y tiwtorial ar Wythnos 9, trafodwyd cynnydd Martha. Nid oedd ganddi unrhyw bwyntiau 

iaith na gramadeg i’w codi.  Nododd awydd cryf i barhau i gwrs dilynol. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb iaith ac ynganu Martha 

Yn gyffredinol, roedd marciau cywirdeb Martha yn uwch nag ei marciau ynganu er i’r ddau farc 

fod yn gymharol uchel. Er hynny, roedd ambell sampl ble’r oedd y marc ynganu fymryn yn uwch 

na’r marc cywirdeb, gyda’r marciau’n amrywio o sampl i sampl ac wrth i’r dysgwr fynd ymlaen 

drwy’r unedau dysgu. Ar ddau achlysur, derbyniodd Martha’r un sgôr am y cywirdeb a’r 

ynganu. 

 

Martha dderbyniodd y marc cywirdeb uchaf o holl sampl yr astudiaeth gyda marc cywirdeb 

cyfartalog o 91%. Prin iawn oedd unrhyw wallau gramadegol a wnaed ganddi. Os oedd gwall 

yn cael ei wneud, mân wall oedd hwnnw, ac yn aml iawn gwall nad oedd disgwyl i ddysgwr ar 

lefel gychwynnol A1 wybod amdano e.e. methu defnyddio’r treiglad trwynol yn gywir ar ôl yr 

arddodiaid ‘yn’ + enw lle (e.e. Yn Gwynedd (yng Ngwynedd)) a threiglo’r ferf yn ddiangen ar ôl 

‘yn’ rediadol e.e Dan ni’n fynd.  

 

Gan bod Martha yn teithio i Gymru yn rheolaidd ac yn treulio amser gyda theulu sy’n siarad 

Cymraeg, mae’n bosib ei bod yn clywed elfennau ychwanegol o’r iaith nad ydynt wedi eu 

cyflwyno fel rhan o’r cwrs CiO hyd yma, ond yn hytrach yn eu clywed ar yr aelwyd Gymraeg yn 

ystod y cyfnodau ymweld hyn. Mae Sgitheanach ac Alba (2013) yn cyfeirio at bwysigrwydd dod 

yn rhan o gymuned a’r dymuniad hwnnw i  fod yn rhan o gymuned fel ffactor pwysig iawn i 

gymhelliant dysgwr sy’n dysgu unrhyw ail-iaith, fel yr ategir gan Cho et al (1997) neu Kanno a 

Norton (2003). 
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Ymhlygiad 1: Mae’r ymdeimlad o fod eisiau bod yn rhan o’ gymuned Gymraeg yn effeithio ar 

gymhelliant dysgwyr DOB yr astudiaeth. 

 

Llwyddodd Martha i ddwyn i gof mwyafrif y dysgu blaenorol ar gyfer y samplau llafar ble yr 

oedd angen gwneud hynny, a derbyniwyd ymateb ymestynnol pan oedd angen yn ystod 

Wythnos 4 ac Wythnos 9.  

 

Cofnodwyd chwe chamgymeriad cystrawennol neu ramadegol gan Martha.  Roedd tri o’r 

gwallau hyn yn ymwneud â threiglo, un gwall cenedl enw (nid ydy cenedl enwau yn cael eu 

cyflwyno i ddysgwyr ar lefel A1 yr astudiaeth hon) gyda’r gwallau eraill yn codi o elfennau 

cystrawennol fel: 

 

Dan ni’n fynd Milton (hepgor yr arddodiaid + treiglad) 

 

Er i farc ynganu Martha fod yn uchel, nid oedd mor uchel a’i marc cywirdeb. Daeth Martha i’r 

wythfed safle o fewn yr holl sampl gyda sgôr ynganu o 8.1 (81%)  allan o 10. Eto, gwelwyd i 

gamgymeriadau ynganu Martha fod o’r math disgwyliedig i ddysgwr ar y lefel hon.  Mae Brake 

(2012 tud 35-36) yn trafod anawsterau dysgwyr Cymraeg wrth ynganu seiniau’r [χ] <ch> ac [ɬ] 

<ll> yn ei astudiaeth ef. Cyfeiria Rees a Morris (2018 tud 42) at yr astudiaeth hon yn benodol 

gan gyfeirio at y rhwystrau segmentaidd sydd i’w gweld yn codi ymhlith dysgwyr ar lefel 

Canolradd (C1) wrth ynganu. Ond gwelir y rhwystrau hyn gyda Martha sydd ar lefel Mynediad; 

cynhyrcha hi’r ffrwydrolyn felar ddi-lais [k]  yn ‘chwarae’ a ‘wnaethoch chi’ yn lle’r ffrithiolen 
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wfwlar ddi-lais [χ] <ch>. Ond hefyd gwelwn Martha’n defnyddio’r ffrithiolen wfwlar ddi-lais [χ]  

yn hytrach na’r ffrithiolen ochrol ddi-lais [ɬ] <ll> a glywn wrth iddi ynganu’r  gair ‘Lle’. 

 

Felly, gwelir yma yr un patrwm ag a welwyd gyda Mared o ran marciau cywirdeb iaith a bod 

marciau Martha yn uwch yma na’i marciau ynganu. Roedd Martha ymysg y cyfranogwyr gorau 

o ran yr astudiaeth gyflawn, gan ei bod yn presenoli ac yn cyflwyno’r gwaith ymarfer fel yr oedd 

disgwyl, ynghyd â llwyddo i ennill marciau cyson uchel. 

 

Ymhlygiad 2: Mae angen  symleiddio a chanoli’r technolegau sy’n cefnogi’r astudio annibynnol. 

 

D.D. 3 (Dafydd)  
 

Mynychodd Dafydd 60% o’r gwersi ar-lein. Ar ddechrau’r cyfnod dysgu, nododd yr awydd i 

ddysgu Cymraeg ers rhai blynyddoedd ond bod teithio gyda’r gwaith yn ffactor oedd yn peri 

rhwystr. Gofynion gwaith oedd y rheswm dros beidio medru mynychu 40% o’r gwersi. Roedd 

o yn hedfan yn aml, felly nid oedd modd mynychu gwersi ar-lein os oedd o yn gorfod dal awyren 

i leoliad gyda ei waith. Daeth ei absenoldeb cyntaf ar Wythnos 4, a bu’n absennol eto ar 

Wythnos 6, 9 a 10. Mae cydberthynas rhwng yr absenoldebau, cyfraddau cwblhau’r ap ymarfer 

a’r samplau llafar a gasglwyd. Ni throsglwyddodd Dafydd i’r cwrs dilynol yn dilyn cyfnod yr 

astudiaeth. 

 

Tiwtorialau 

Yn ystod tiwtorial Wythnos 4 roedd Dafydd yn mwynhau’r cwrs ar-lein ac yn falch o fod wedi 

medru dod o hyd i ffordd hyblyg o ddysgu Cymraeg gan bod gofynion ei swydd yn golygu llawer 
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o deithio. Roedd yn mwynhau defnyddio’r ap ymarfer ac yn teimlo ei fod o gymorth i ymarfer 

tu allan i’r dosbarth. Trafodwyd cynnydd Dafydd ac roedd yn teimlo bod y gwersi ar-lein yn 

cynyddu ei hyder a’i fod yn fwy parod i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Roedd yr 

adnoddau astudio annibynnol yn gymorth, gan y gallai edrych ar y rhain ar amser oedd yn 

gyfleus iddo. 

 

Yn ystod tiwtorial Wythnos 9, nid oedd modd trafod cynnydd Dafydd ar yr iaith ymhellach 

oherwydd na dderbyniwyd unrhyw samplau llafar nac unrhyw ddata o’r ap ymarfer ers 

Wythnos 4.  Trafodwyd absenoldebau a’r bylchau yn ei waith. Nododd Dafydd bod ganddo wir 

awydd i ddysgu’r iaith, ond gan bod ei gyfradd absenoldeb yn uchel erbyn ail hanner y cwrs, 

teimlodd nad oedd yn medru parhau gyda’r gwersi ar-lein gan nad oedd yn medru dal i fyny 

gyda’r gwaith yn briodol. Roedd yn ymwybodol o’r bylchau yn y gwaith astudio annibynnol 

erbyn Wythnos Naw ac roedd gofynion swydd Dafydd yn golygu nad oedd amser i ymarfer y 

Gymraeg yn ddigonol er mwyn medru parhau gyda’r cwrs ar-lein yn llawn.  Ni ddychwelodd 

Dafydd i’r cwrs dilynol ar ôl cyfnod yr astudiaeth, ond cynigiodd eglurhad dros hyn a dangos 

awydd i ailgydio â’r dysgu pan fyddai pethau’n haws yn y gwaith. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o wallau Cywirdeb ac ynganu Dafydd 

Derbyniwyd y pedwar sampl llafar cyntaf gan Dafydd, ond, oherwydd absenoldebau cyson yn 

dilyn Wythnos 4, ni dderbyniwyd mwy o samplau llafar ganddo. Roedd Dafydd yn byw yng 

ngogledd Cymru ac yn awyddus i siarad Cymraeg gyda’i bartner ac yn y gymuned leol. Roedd y 

sgil llafar yn bwysig i’w datblygu i Dafydd yn ôl gwybodaeth gychwynnol a dderbyniwyd. Er nad 

oedd yn meddu ar ieithoedd eraill ac mai Saesneg oedd ei unig iaith arall, roedd wedi nodi bod 
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ganddo wybodaeth elfennol iawn o’r Gymraeg cyn dechrau ar y cwrs ar-lein. Roedd wedi nodi 

ei fod yn hyderus wrth ddefnyddio cyfarchion syml bob dydd. 

 

Cafodd Dafydd farciau llawn am gywirdeb y sampl cyntaf. Nid yw hyn yn syndod gan iddo 

ddatgan lefel o hyder gyda chynnwys ieithyddol Sampl Un cyn dechrau’r dosbarth DOB sef 

cyfarchion syml a chyflwyno. Ac eithrio Sampl Un, mae marc cywirdeb Dafydd yn is yn y tri 

sampl arall o’u cymharu â’r marciau ynganu oherwydd iddo fethu ateb gofynion llawn y tasgau 

llafar.  Gwelir ambell wall treiglo sy’n golygu bod rhaid iddo golli marciau am gywirdeb, ond 

diffyg gallu i ddwyn patrymau blaenorol i gof sy’n gyfrifol am hyn, gan lynu at y patrymau syml 

cychwynnol yn unig wrth ymateb i ofynion tasg e.e. tasg Sampl Pedwar ble mae gofyn am 

ddefnyddio’r holl batrymau’n ymestynnol, sy’n dylanwadu’n bennaf ar golli marciau cywirdeb, 

neu ond ymateb i’r dasg ynganu yn Sampl 2. Golygai hyn felly, er iddo lwyddo i ennill marciau 

cywirdeb uchel gyda rhannau o’r samplau llafar, daeth Dafydd yn y 17eg safle o fewn y sampl 

o ran cywirdeb iaith. 

 

Daeth Dafydd i’r trydydd safle o fewn y sampl cyfan gyda’r marc ynganu. Er iddo beidio gadael 

samplau yn dilyn Wythnos 4, roedd marc cyfartalog ynganu Dafydd yn uchel ar 90%. Rhaid 

cofio bod Dafydd yn byw yng Nghymru o fewn dalgylch y darparwr lleol (Dysgu Cymraeg GO) 

a’i fod yn dod o’r Alban yn wreiddiol. Rho hyn ymwybyddiaeth wahanol i Dafydd i gymharu â 

gweddill y sampl hefyd, gan ei fod yn ymwybodol o gysylltiad y Gymraeg gyda Gaeleg yr Alban. 

Er nad ydy Dafydd yn medru siarad yr iaith honno, mae’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg fel ei 

fod yn medru dod yn rhan o’r gymuned Gymraeg yn ei ardal leol. 
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Ymhlygiad 3: Roedd dysgwyr DOB oedd yn byw mewn ardal ble’r oedd y Gymraeg i’w chlywed 

yn profi llai o anawsterau ynganu na’r dysgwyr oedd yn byw mewn ardal lle nad oedd yr iaith 

i’w chlywed tu allan i’r gofod dysgu. 

 

Nid oedd Dafydd yn profi anawsterau gyda rhai o seiniau’r Gymraeg sy’n medru peri problemau 

i ddysgwyr megis y ffrithiolen fwlar ddi-lais [] <ch> neu’r ffrithiolen ochrol ddi-lais [ɬ] <ll>, 

rowlio yr <r> neu seiniau’r llafariaid.  Mae’r ffaith ei fod yn dod yn wreiddiol o’r Alban i’w 

glywed yn dylanwadu ar ei ynganiad (gweler ynganiad Capel Curig). Gwelwyd fod Dafydd  hefyd 

yn cael trafferthion gyda ynganu’r sain [s], dylanwad y Saesneg [z] ar yr [s], ynghyd â’r 

deuseiniaid.  Nid oedd amrediad mawr i wallau Dafydd, ond roedd yr un rhai a welir isod yn 

codi’n gyson yn y samplau cychwynnol a gasglwyd. 

 

Tabl 33: Gwallau Ynganu Dafydd 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

Cap[ʊ]l Curig Capel Curig 

Y[z]byty Ysbyty 

a pry[z]ir Prysur 

[duːɪ]  Dw i 

 

D.D.4  (Arwel)  
 

Roedd Arwel wedi derbyn gwersi Cymraeg am gyfnod yn y gorffennol, ond roedd yn ystyried 

ei hun yn ddechreuwr pur. Rhesymau teuluol oedd gan Arwel dros ddysgu Cymraeg. Roedd 

presenoldeb Arwel yn isel iawn. Ni dderbyniwyd unrhyw samplau llafar ganddo  ac felly ni 

dderbyniwyd tystiolaeth briodol i fesur ei gynnydd. Roedd Arwel yn bresennol yn chwe sesiwn 
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gyntaf yr astudiaeth sef Wythnos 1 i 6. Er iddo bresenoli mewn chwe sesiwn ni wnaeth 

drosglwyddo i gwrs parhad. Golygai diffyg cyfranogiad Arwel nad oes unrhyw ddata ystyrlon 

i’w ddadansoddi ganddo, ac eithrio defnydd ap a phresenoldeb. Penderfynwyd cadw Arwel fel 

rhan o’r sampl gan bod ei ddiffyg cyfranogiad yn elfen werthfawr i’w thrafod yn ddiweddarach 

yn y casgliadau. Mae Neumeier (2005) yn trafod agwedd dysgwyr tuag at ddysgu gyda 

thechnoleg, yn amlwg mae agwedd Arwel at y cwrs DOB yn ffactor pwysig. Gellir dadlau nad 

oedd o wir yn edrych ar ddisgwyliadau’r cwrs o bell mewn modd o ddifri. 

 

Ymhlygiad 4: Nid oedd ymrwymiad dysgwyr DOB i’r cwrs ar y cyfan gystal â’r dosbarth WyW. 

 

Tiwtorialau 

Ni fynychodd Arwel unrhyw diwtorial a ni chynigiwyd eglurhad dros beidio mynychu. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o wallau iaith ac ynganu Arwel 

Ni dderbyniwyd samplau llafar gan Arwel felly nid oes modd edrych ar ei wallau mewn modd 

ansoddol, felly nid oes modd asesu cynnydd Arwel o fewn meini prawf llawn yr astudiaeth hon, 

er hynny bydd presenoldeb a’i ddefnydd o’r ap ymarfer yn cael eu hystyried o fewn canlyniadau 

carfan DOB 1.  

 

D.D.5 (Marged)  
 Roedd presenoldeb Marged yn 100% a mynychodd pob sesiwn o’r 10 sesiwn ddysgu ar-lein. 

Trosglwyddodd hi i’r cwrs dilynol. Derbyniwyd pob sampl llafar yn gyflawn gan Marged. Er i 

sgôr Marged fod yn is ar rai o’r unedau yn yr ap ymarfer, mae hi’n llwyddo i gyflawni’n uchel 

ym mhob agwedd o’r elfennau angenrheidiol yn y cwrs ar-lein. O fewn yr astudiaeth gyflawn, 
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Marged oedd y dysgwr wnaeth ennill y marc ynganu uchaf o 95% a hi oedd yn y 3ydd safle o 

ran marc cywirdeb iaith gyda 86% ar gyfartaledd. 

 

Tiwtorialau 

Yn ystod tiwtorial Wythnos 4 trafodwyd cynnydd a barn Marged ynglŷn â’r cwrs DoB. Roedd 

hi’n mwynhau’r cwrs ac yn falch iawn o’r cyfle i fedru dysgu Cymraeg o bell. Roedd dysgu 

Cymraeg wedi bod yn adduned ganddi ers ymddeol, ond oherwydd rhesymau daearyddol nid 

oedd mynychu dosbarth yn bosib. Nododd Marged bod strwythur y cwrs yn gweithio’n dda. 

Trafodwyd yr elfennau dysgu annibynnol ac roedd Marged yn gweld yr ap ymarfer yn adnodd 

defnyddiol. Trafodwyd samplau llafar Marged yn y tiwtorial ac roedd hi’n hapus gyda’r cynnydd 

a’r adborth a roddwyd. 

 

Yn ystod tiwtorial Wythnos 9, trafodwyd y ffaith bod Marged yn parhau i fwynhau’r cwrs ac yn 

awyddus i barhau i’r cwrs nesaf a fyddai’n mynd ymlaen i orffen lefel Mynediad 1. Teimlodd ei 

bod yn gwneud cynnydd da erbyn hyn. Roedd Marged yn gweld yr elfen o adael samplau llafar 

yn fuddiol gan bod hyn yn gorfodi’r dysgwr i ddefnyddio’r iaith lafar a gwrando’n ôl ar ei hun 

cyn anfon y sampl i’r tiwtor; rhywbeth o bosib na fyddai’n ei wneud heb ei fod yn faes gorfodol 

o’r cwrs o bell, yn enwedig gan fod Marged yn byw tu allan i Gymru. 

 

Roedd Marged yn parhau i ddefnyddio’r ap ymarfer ac yn gweld yr ap yn gyfrwng adolygu da.  

Trafodwyd marciau’r samplau llafar a chynnydd Marged ac roedd hi’n hapus gyda’i chynnydd 

a’r adborth. Roedd hi’n credu bod y ffaith bod y Gymraeg wedi cael ei defnyddio gan aelodau 

o’r teulu pan oedd hi’n blentyn yn gymorth wrth ynganu’r Gymraeg ac yn golygu bod seiniau 

mwy heriol megis []  a [ɬ] yn fwy cyfarwydd iddi. 
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Dadansoddiad Ansoddol o farciau Cywirdeb ac Ynganu Marged 

Derbyniwyd pob sampl llafar gan Marged a rhoddwyd marc i bob sampl yn unol â chynllun 

sgorio’r astudiaeth hon fel y trafodwyd ym Mhennod 7. Roedd Marged wedi nodi bod datblygu 

sgiliau llafar yn elfen bwysig iawn ac yn un o’i blaenoriaethau wrth ddysgu Cymraeg. Er nad 

oedd Marged yn byw yng Nghymru, roedd wedi clywed yr iaith yn cael ei defnyddio pan oedd 

yn blentyn yn ymweld â Chymru. 

 

Roedd hi’n llwyddo i ennill marciau uchel yn gyson gyda’r samplau llafar o ran cywirdeb iaith. 

Roedd Marged yn y 3ydd safle o ran marciau cywirdeb y sampl cyfan. Eto, gan bod y system 

farcio yn rhoi fframwaith pendant i’r marciau a roddir, gellid ystyried bod tynnu marciau am 

rai o’r gwallau a wnaed gan Marged sy’n ddysgwr ar lefel A1 yn haearnaidd e.e. peidio treiglo’n 

feddal ar ôl y person (cyntaf unigol)  yn Sampl Tri  (Ga i gwin plis?). Ond dyrannwyd marciau 

pawb o fewn y sampl fel hyn. Gwelwyd mai gwallau treiglo oedd yn cyfrif am fwyafrif o 

gamgymeriadau iaith Marged e.e.:  

 

Tabl 34: Gwallau Iaith Marged 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Ga i paned o coffi? Ga i baned o goffi? 

Ga i peint o gwrw? Ga i beint o gwrw? 

Mae gynno ni dau hogyn Mae gynno ni ddau hogyn. 

Oes gen ti pres? Oes gen ti bres? 
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Mae marc ynganu Marged yn gyson uchel. Roedd acen Gymraeg naturiol i’w chlywed yn ei 

samplau llafar ac eithrio rhai o’r samplau cychwynnol ble gwelwyd bod Marged yn cael 

anhawster gyda seiniau gwahanol yr <y>.  

 

Tabl 35: gwallau Ynganu Marged 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

C[ʊ]sgod C[ə]sgod 

[ʊ]sbyty [ə]sbyty 

b[juː]  b[ɨʊ]. 

 

Clywir dylanwad y Saesneg ar ambell air, oedd yn debyg yn y Gymraeg a’r Saesneg e.e. gyda’r 

gair Angel clywir yr <n> ac yna’r <g> yn galed wrth iddi ynganu A[ŋg]el yn hytrach na chlywed 

yr <ng> Gymraeg a[ŋ]el.  Hefyd caed problem ar ddechrau’r cwrs gyda’r ddeusain o fewn y gair 

Byw .  

 

Marged oedd â’r marc ynganu uchaf o’r holl sampl astudio a ni chofnodwyd unrhyw wallau 

ynganu ar ôl Wythnos 6. 

 

Ymhlygiad 5: Roedd gwybodaeth neu amlygiad blaenorol i’r iaith yn fanteisiol i ddysgwyr DOB 

wrth ynganu seiniau’r orgraff Gymraeg nad ydynt yn bodoli’n y Saesneg e.e. []  a [ɬ]  

 

Cwblhaodd Marged bob elfen angenrheidiol o’r cwrs a phresenolodd ym mhob gwers ar-lein 

fel oedd yn ddisgwyliadwy o ddysgwyr y cwrs o bell. Marged oedd â’r marciau cywirdeb iaith a 
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chywirdeb ynganu uchaf o’r holl sampl (DOB1, DOB2 a WyW). Roedd cywirdeb iaith ac ynganu 

Marged yn gydradd o ran y marciau y llwyddodd i’w sgorio. 

 

D.D. 6 (Gwilym) 
 

Mae Gwilym yn ymweld â gogledd Cymru yn rheolaidd ar gyfer gwyliau ac mae’n awyddus i 

ddysgu’r Gymraeg er mwyn medru sgwrsio gyda’r bobl leol. Llwyddodd i gyflwyno pob sampl 

llafar a chwblhau pob uned ymarfer gan gwblhau gofynion yr astudiaeth yn llawn. Roedd 

presenoldeb Gwilym yn 100%. Presenolodd ym mhob gwers ar-lein a phob tiwtorial oedd yn 

cael ei gynnig fel rhan o’r pecyn ar-lein. Yn dilyn cyfnod 10 wythnos yr astudiaeth hon, 

parhaodd Gwilym i ddysgu Cymraeg i’r lefel nesaf. 

 

Tiwtorialau 

Mynychodd Gwilym y ddau diwtorial, y cyntaf ar Wythnos 4 a’r ail ar Wythnos 9. Cafwyd 

trafodaethau yn y tiwtorialau am y cwrs a’i gynnydd. 

 

Yn ystod tiwtorial Wythnos 4, trafodwyd strwythur y cwrs ar-lein a’r ap ymarfer. Roedd Gwilym 

yn mwynhau defnyddio’r adnoddau atodol ar-lein. Roedd yn cwblhau’r ap ymarfer yn 

wythnosol ar ôl gweithio drwy’r deunyddiau atodol ar wlpanarywe. Trafodwyd samplau llafar 

Gwilym a rhoddwyd adborth ar y rhain. 

 

Rhai o’r pwyntiau datblygu a gododd Gwilym oedd ei fod yn ansicr o’r system sgorio gyda’r ap 

a bod hyn yn achosi dryswch, gan ei fod yn ateb pob cwestiwn yn gywir ar adegau, ond dal yn 

colli marciau. Pwynt arall gododd Gwilym oedd y byddai’n gweld dwy sesiwn awr o hyd yr 

wythnos yn fanteisiol yn hytrach nag awr bob wythnos. 
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Erbyn y tiwtorial yn Wythnos 9, roedd Gwilym yn parhau i fwynhau’r cwrs ar-lein ac roedd y 

strwythur yn gweithio’n dda iddo. Roedd yn falch o’r cyfle i fedru dysgu Cymraeg mewn 

dosbarth ar-lein er nad oedd yn byw yng Nghymru. Roedd o’n hoff o strwythur y gwersi ar-lein 

ac yn teimlo bod cynnydd yn cael ei wneud yn y gwersi.  

 

Ymhlygiad 6: Mae lle i archwilio darparu sesiwn ychwanegol bob wythnos i’r dosbarth DOB 

gyda thiwtor er mwyn dwysáu’r addysgu. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o gywirdeb ac ynganu Gwilym 

Derbyniwyd pob sampl llafar gan Gwilym a thrafodwyd y samplau llafar yn llawn yn nhiwtorial 

Wythnos 4 a 9. Roedd Gwilym yn yr ail safle o fewn yr holl sampl gyda’r marc cywirdeb ac yn y 

pedwerydd safle o fewn yr holl sampl gyda’i farc ynganu. Roedd Gwilym yn ddysgwr da, roedd 

yn llwyddo i gwblhau pob uned ymarfer ac yn presenoli ym mhob gwers ar-lein. 

 

Roedd marc cyfartalog Gwilym am gywirdeb yn 9 neu 90%. Mae Tabl 36 yn arddangos 

camgymeriadau iaith Gwilym. Camgymeriadau syml a geir ganddo, camgymeriadau 

disgwyliadwy i ddysgwr ar lefel A1. Eto, oherwydd system farcio’r astudiaeth hon, golygai ei 

fod yn colli marc am ambell gamgymeriad treiglo sy’n ymddangos yn rhagnodol i ddysgwr ar y 

lefel hon. Wedi dweud hynny, rhoddir sylw i’r elfennau iaith a’r treigladau’n benodol sy’n colli 

marciau iddo yn Samplau Dau, Tri, Pump a Chwech:  
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Tabl 36: Gwallau Iaith Gwilym 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Ga i dau hanner Ga i ddau hanner. 

Dw i’n byw yn Gwynedd Dw i’n byw yng Ngwynedd. 

Dw i’n aros adre i darllen. Dw i’n aros adre i ddarllen. 

 

Derbyniodd Gwilym farc ynganu cyfartalog o 8.5 (85%). Gwilym oedd yn y 4ydd safle o fewn yr 

holl sampl gyda’r marciau ynganu. Gwelir ei fod yn gweld seiniau’r <y> a’r <u> yn heriol a 

chlywir dylanwad y Saesneg ar ei ynganu gyda rhai elfennau o’r iaith. Roedd ei wallau mwyaf 

cyffredin yn ymwneud â’r deuseiniaid, amwysedd seiniau a dylanwad y Saesneg ar ei ynganiad, 

gwelir Tabl 37 gydag enghreifftiau megis ysbyty, du, cyngor.  

 

Tabl 37: Gwallau Ynganu Gwilym 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

duːɪ  dwiː  

D[uː] d[ɨ] 

puːɪ pɨr 

juː  ɨʊ  

cy[ŋg]o[∅] cy[ŋ]o[r] 

Y[z]byty y[s]byty 

teil[uː] teul[ɨ] neu [i] 

 

Canlyniadau Unigol Dosbarth DOB 2 
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Bydd y rhan nesaf yn edrych ar bob dysgwr o fewn Dosbarth DOB 2 yn unigol, gan edrych ar eu 

proffiliau, ffactorau a effeithiodd gyfraddau presenoldeb a rhesymau am beidio cwblhau 

elfennau o fewn yr astudiaeth ynghyd ag edrych ar eu gwallau iaith ac ynganu mewn modd 

ansoddol. Roedd chwe dysgwr yn nosbarth DOB2. Mae’r rhan nesaf yn dadansoddi canlyniadau 

pob dysgwr (D.D.n) yn unigol. Newidiwyd drefn y tiwtorialau i ddosbarth DOB 2, gan gynnig un 

tiwtorial ar Wythnos 5 yn unig gan bod presenoldeb yn y tiwtorialau unigol yn isel gyda charfan 

DOB 1. 

 

D.D. 7 (Arwyn) 
 

Rhesymau gwaith a theulu oedd gan Awryn dros ddysgu’r Gymraeg. Roedd strwythur y gwersi 

DOB yn gweddu i Arwyn oherwydd gofynion gwaith a gofal plant. Nid oedd Arwyn yn medru 

ymrwymo i fynychu dosbarth WyW yn wythnosol. Roedd yn aml yn mynychu’r gwersi o safle 

ei swyddfa neu pan oedd yn gofalu am y plant. Roedd ei bresenoldeb a’i ddefnydd o’r ap 

ymarfer yn 100%. Er hynny gwelwn fod ei sgôr wrth ddefnyddio’r ap ymarfer yn amrywio gyda 

marciau y samplau llafar a’r sgôr ymarfer yn is ar Wythnos 3 ac Wythnos 8. Er bod ganddo 

amserlen waith ac amserlen deuluol brysur iawn, roedd Arwyn yn llwyddo i bresenoli a 

chwblhau’r samplau llafar ar-lein yn wythnosol. Roedd cyfnodau yn y gwersi ar-lein pan oedd 

Arwyn yn gwrando’n unig yn hytrach na chymryd rhan weithredol yn y wers, gan bod 

cyfrifoldebau eraill yn golygu nad oedd yn medru bod yn rhan ryngweithiol lawn o’r wers ar-

lein. Trafodir hyn yn fanylach wrth amlygu trafodaethau a gafwyd yn y tiwtorial. Parhaodd i 

gwrs parhad yn dilyn Wythnos 10 yn yr astudiaeth hon. 

 

Ymhlygiad 7: Mae fformat cwrs DOB yn fwy addas i gefnogi cynnydd dysgwyr sy’n methu 

presenoli mewn dosbarth WyW oherwydd ymrwymiadau gwaith a theulu. 
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Tiwtorialau 

Mynychodd Arwyn diwtorial ar Wythnos 5. Trafodwyd ei gynnydd a fformat y cwrs dysgu ar-

lein. Roedd Arwyn yn pwysleisio bod y math hwn o gwrs yn addas iawn ar gyfer ei anghenion. 

Roedd yn golygu medru presenoli pan fyddai gwneud hynny mewn dosbarth WyW yn amhosib 

oherwydd gofynion ‘ar alw’ y gwaith neu gyfrifoldebau gofal plant. Mae’n werth nodi yma bod 

Arwyn yn gweithio yn y maes iechyd. Nododd Arwyn ei fod yn ddiolchgar i weddill y dosbarth 

ar-lein eu bod yn hapus iddo wrando ar y wers o bryd i’w gilydd, gan nad oes modd ymuno yn 

y dull llawn gan bod amgylchiadau gwaith nad oedd modd eu rhagweld yn codi.  

 

Roedd Arwyn yn hapus gyda’r cynnydd a wnaed, ac yn teimlo ei fod yn datblygu’n briodol ac 

yn dod yn fwy hyderus wrth adnabod seiniau’r Gymraeg. Roedd yn gweld y tasgau siarad 

wythnosol yn gymorth, gan ei fod yn golygu bod yn rhaid iddo ddefnyddio’r ap ymarfer cyn 

recordio’r samplau. Nododd bod cyfarchion syml yn dod yn haws, a’i fod yn barod yn teimlo’n 

fwy hyderus wrth gyfarch cleifion yn y Gymraeg. Roedd Arwyn yn bwriadu medru parhau gyda’r 

cwrs ar ddiwedd y cyfnod o 10 wythnos a’i obaith fyddai gorffen lefel A1. 

 

Gosodwyd targed llafar i Arwyn weithio ar y nodweddion ynganu oedd wedi codi yn ystod y 

pum wythnos gyntaf, gan roi sylw i’r seiniau Cymraeg cywir.  

 

Nododd Arwyn ei fod yn mwynhau defnyddio’r ap ymarfer a’i fod yn adnodd defnyddiol gan 

bod modd cwblhau rhan o’r uned ymarfer yn ystod cyfnod rhydd a gorffen yr uned yn 

ddiweddarach.  
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Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb ac Ynganu Arwyn  

Derbyniwyd pob sampl llafar gan Arwyn. Roedd yn y 9fed safle o fewn yr holl samplau a 

gasglwyd fel rhan o’r astudiaeth hon, gyda marc cywirdeb a marc ynganu yn disgyn yn yr un 

safle o fewn y sampl cyfan (9/18) ac felly yn ei roi ar flaen ail draean y sampl cyflawn. Er nad 

oedd Arwyn yn dod o fewn y garfan o ddysgwyr oedd yn ennill y marciau uchaf o fewn y sampl 

astudio, roedd ystadegau eraill megis presenoldeb a chyfranogiad yn y gwaith astudio 

annibynnol yn uchel iawn (100%).  

 

Derbyniwyd 10 sampl ganddo ac roedd ei farc cyfartalog am gywirdeb yn 7.8 neu 78%. 

Gwelwyd cymysgfa o gamgymeriadau yn codi yn samplau llafar Arwyn o ran cywirdeb iaith. Er 

mai camgymeriadau treiglo a welir amlaf, mae negyddu a chysylltu elfennau o’r brawddegau 

hefyd yn achosi trafferth iddo. Roedd anhawster wrth dreiglo yn y man priodol ar brydiau, a 

gwelwyd hefyd broblemau gyda’r gystrawen a chysylltu brawddeg e.e. hepgor y ferf neu 

ddefnyddio’r arddodiaid anghywir. Ar adegau nid yw ystyr gair neu frawddeg yn gwneud 

synnwyr o fewn cyd-destun y frawddeg. 

 

Tabl 38: Gwallau Iaith Arwyn 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Mi wnes i mynd Mi wnes i fynd 

Mae gynno ni dau ci Mae gynno ni ddau gi 

Dan ni’n Forest of Dean Dan ni’n mynd i Forest of Dean 

Lle dach chi’n mynd yn wyliau Lle dach chi’n mynd ar wyliau? 

Dw i’n licio neud i dafarn Dw i’n licio mynd i’r dafarn. 
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Sgen ti bras? Sgen ti bres? 

 

Gwelwyd Arwyn yn ennill marc ynganu cyfartalog o 8 (80%). Roedd ei farc ynganu yn uwch na’i 

farc cywirdeb. Er hynny, o fewn y garfan gyfan, roedd Arwyn dal yn perfformio fel y dysgwr 

oedd yn y 13eg safle, ac o fewn traean isaf marciau’r sampl ynganu. Y deuseiniaid a seiniau yr 

<y> <u> ac <ch> oedd yn achosi y mwyaf o anhawster ynganu i Arwyn. 

 

Tabl 39: Camgymeriadau Ynganu Arwyn 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

D[uːɪ]  dw[iː]  

D[uːɪ] Dwy 

Mi wne[z] i Mi wnes i 

cy[ŋg]o[∅] cy[ŋ]o[r] 

Dw i’n mynd ar [i] bws Dw i’n mynd ar [y] bws. 

D[uːɪ] hogan Dwy hogan 

 

Er i gyfranogiad a phresenoldeb Arwyn fod ymhlith y gorau o’r holl sampl, roedd ei farciau llafar 

cyfartalog yn dod i’r nawfed safle o fewn yr holl sampl, o fewn ail draean y marciau uchaf. Fel 

y dangoswyd yn y dadansoddiad uchod, gwallau treiglo, a chysylltu brawddegau ynghyd â 

seiniau’r Gymraeg wrth ynganu oedd prif rwystrau Arwyn rhag ennill marciau uwch yn y 

samplau llafar, er bod cywirdeb iaith Arwyn yn well na’i ynganu’n gyffredinol. 

 

Dysgwr Digidol 8 “Eleri” 
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Cwblhaodd Eleri 50% o’r samplau llafar disgwyliedig, y nifer isaf o fewn sampl dosbarth DOB 2. 

Roedd cyfradd presenoldeb Eleri ymysg yr isaf yn y dosbarth DOB2, gydag Eleri ond yn 

presenoli yn 60% o’r gwersi yn unig. Yn dilyn Wythnos 7, ni ddychwelodd i’r dosbarth ar-lein. 

Ni fynychodd y tiwtorial ar Wythnos 5 chwaith. 

 

Gan bod cymaint o fylchau yn sampl data Eleri, mae’r data sydd ar gael i’w ddadansoddi’n brin 

ar ei chyfer.  Yn anffodus ni roddodd Eleri unrhyw eglurhad dros y bylchau ac ni dderbyniwyd 

eglurhad dros ymadael â’r cwrs yn gynnar ar ôl Wythnos 7 chwaith. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb ac Ynganu Eleri  

Roedd Eleri yn yr 16eg safle o fewn yr holl samplau llafar a gasglwyd ac a farciwyd fel rhan o’r 

astudiaeth hon, gyda dau ddysgwr arall yn unig yn dod yn is nac Eleri yn y tabl canlyniadau. 

Roedd Eleri ar waelod y tabl ar gyfer holl ystadegau yr astudiaeth yn nosbarth DOB 2, mae hyn 

yn cynnwys presenoldeb, cyfranogiad a marciau cywirdeb iaith ac ynganu. 

 

Derbyniwyd pum sampl gan Eleri ac roedd ei marc cyfartalog am gywirdeb iaith yn saith neu 

70%. Eto, gwelir mai camgymeriadau cyffredin iawn i ddysgwr ar ddechrau lefel A1 a wnaed 

ganddi. Rhaid nodi er bod bylchau yn y samplau llafar a dderbyniwyd gan Eleri, llwyddodd i 

fedru ymateb yn ymestynnol yn Sampl 7 gan ddwyn i gof mwyafrif y patrymau blaenorol er bod 

mân gamgymeriadau i’w clywed yn ei sampl. Gwallau treiglo, defnyddio gair Saesneg neu 

ddrysu rhwng cysyllteiriau, gwelir mai cymysgfa o gamgymeriadau oedd yn codi o samplau 

llafar Eleri. Ceir enghreifftiau ble roedd dylanwad y Saesneg yn amlwg, ynghyd ag enghreifftiau 

o wallau yn ymwneud gyda chysylltu brawddeg neu gystrawen:  
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Tabl 40: Gwallau Iaith Eleri 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Ga i paned Ga i baned? 

Ga i un win Ga i un gwin? 

Lle dach chi’n mynd ar holiday? Lle dach chi’n mynd ar wyliau? 

Be wyt ti’n licio caffi? Wyt ti’n licio coffi? 

Yfory dw i’n mynd ar parc Yfory dw i’n mynd i’r parc. 

Dw i’n mynd ar dafarn. Dw i’n mynd i’r dafarn. 

 

 

Gwelwyd Eleri yn ennill marc ynganu cyfartalog o saith eto (70%). Gwelir bod dylanwad y 

Saesneg yn effeithio’n drwm ar ynganiad Eleri boed hynny yng nghyd-destun y deuseiniaid neu 

y seiniau rheini sydd ddim i’w clywed yn y Saesneg megis yr [ɬ] a’r [χ] neu’r [ŋ] yng nghanol gair 

neu dreiglad trwynol. 

 

Roedd sain yr <y> yn achosi problemau iddi. Gwelwyd hefyd broblemau gyda’r ffrithiolyn 

ochrol [ɬ] lle oedd [kl] yn cael ei ynganu. Roedd y deuseiniaid yn peri problem iddi hefyd. 

 

Tabl 41: Gwallau Ynganu Eleri 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

[ʊm]ddeol [əm] yn ymddeol 

[uː]  [ɨː] yn un 

[kl]oegə Lloegr 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_uvular_fricative
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_nasal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_lateral_fricative
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[kl]e wyt ti’n byw? Lle wyt ti’n  byw? 

[kl]e wyt ti’n mynd ar wyliau? Lle wyt ti’n mynd ar wyliau? 

[kl]le wyt ti’n mynd dydd Sadwrn? Lle wyt ti’n mynd dydd Sadwrn? 

P[aɪ]nt peint 

  

 

Nid oedd presenoldeb Eleri yn uchel, gyda hi’n presenoli yn 60% o’r gwersi ar-lein yn unig. 

Cwblhaodd Eleri lai na 10% o’r gwaith astudio annibynnol ac unedau ymarfer yr ap. Eleri oedd 

y dysgwr wnaeth berfformio wannaf o ran cywirdeb iaith ac ynganu o fewn Dosbarth DOB 2. 

 

D.D. 9 (Gwen) 
Mae Gwen yn ddysgwr unigryw i’r sampl gan mai hi oedd y dysgwr ieuengaf o’r holl sampl (22 

oed), ond hefyd yr unig ddysgwr wnaeth ddim lawrlwytho 'r ap ymarfer na’i ddefnyddio o gwbl.  

Roedd cyfradd presenoldeb Gwen yn 100%. Mynychodd bob gwers ar-lein a trosglwyddodd i’r 

cwrs parhad yn dilyn y 10 wythnos gychwynnol. 

 

Tiwtorialau 

Mynychodd Gwen y tiwtorial ar Wythnos Pump o’r dysgu. Nododd nad oedd yn defnyddio’r ap 

ymarfer gan nad oedd ei ffôn yn cefnogi’r ap yn llawn. Nododd ei bod yn gweld y gwaith astudio 

annibynnol ar-lein yn gymorth a bod yr adnodd wlpanarywe yn golygu ei bod yn medru 

cwblhau elfennau o’r uned ar amser sy’n gyfleus. Nododd Gwen byddai’n fuddiol cael deunydd 

ymarfer yr ap ar y cyfrifiadur ar ffurf gwe-blatfform. Byddai canoli’r holl declynnau ac adnoddau 

sy’n rhan o’r cwrs DOB yn gwneud y broses ddysgu yn haws i’r dysgwr yn hytrach na bod angen 
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cofio’r amrywiol safleoedd gwe, neu apiau, ac yna bod rhai ddim yn gweithio ar ddyfeisiadau 

gwahanol. 

 

Wrth drafod ei chynnydd, nododd Gwen bod fformat y cwrs DOB ar-lein yn gweithio’n arbennig 

o dda iddi hi. Roedd yr awr o gyswllt gyda thiwtor yn golygu bod gan y dysgwr fwy o hyder wrth 

fynd ymlaen i astudio gyda’r deunyddiau annibynnol. Roedd awr benodol bob wythnos ar gyfer 

y dosbarth yn gweddu’n dda iddi gan byddai’n anodd ymrwymo i gyfnod hirach rhwng mynychu 

darlithoedd a mynychu lleoliad gwaith yn yr ysbyty lleol. 

 

Roedd Gwen yn gweld yr elfen lafar o recordio samplau llafar yn gymorth, gan bod yr elfen hon 

o’r cwrs yn ei gorfodi i ddefnyddio’r iaith lafar, rhywbeth nad ydy Gwen yn hyderus yn ei 

wneud. Yr her fwyaf iddi ar hyn o bryd ydy’r ffaith nad oes modd clywed na defnyddio’r 

Gymraeg tu allan i’r gofod rhithiol gan ei bod yn byw tu allan i Gymru. Roedd yr ap yn gyfrwng 

o fewn y pecyn digidol i gynnig ymarfer siarad a defnyddio’r patrymau a gyflwynwyd, a hefyd 

ymateb i sain a rhyngweithio  gyda’r ap drwy ddefnyddio’r patrymau a ddysgwyd. Mae’r elfen 

gymdeithasol yn elfen ganolog i amrywiol ddysgwyr iaith newydd, ac nid oedd gan Gwen y 

rhwydwaith cymdeithasol hwn i ymarfer siarad Cymraeg.  Rhesymau pragmataidd oedd yn 

cymhell Gwen i ddysgu Cymraeg, gan ei bod am ddatblygu gyrfa yn y byd meddygol yng 

ngogledd Cymru, felly byddai data defnydd Gwen wrth ddefnyddio’r ap wedi bod yn ddata 

defnyddiol petai ar gael o fewn yr astudiaeth hon gan y byddai’n dod ag elfen fwy cymdeithasol 

i’r DOB.  

 

Trafodwyd cynnydd Gwen yn ystod tiwtorial Wythnos Pump. Roedd Gwen yn cytuno bod yr 

elfennau ieithyddol gramadegol yn dod yn haws iddi na’r elfen ynganu. Cytunwyd bod angen 
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rhoi sylw i seiniau’r Gymraeg, a pheidio gadael i’r Saesneg ddylanwadu ar yr ynganu  cymaint. 

Eto, pwysleisiodd bod byw tu allan i Gymru yn gwneud hyn yn fwy heriol gan nad oedd clywed 

yr iaith o gwbl tu allan i ofodau rhithiol y cwrs DOB. 

 

Ymhlygiad 8: Mae diffyg amlygiad i’r iaith tu allan i’r gofod rhithiol yn heriol i’r dysgwyr 

ddatblygu eu Cymraeg yn enwedig os nad ydynt yn defnyddio’r ap ymarfer.  

 

Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb ac Ynganu Gwen  

Derbyniwyd 10 sampl llafar cyflawn gan Gwen. Roedd ei marciau cyfartalog ar gyfer cywirdeb 

iaith a chywirdeb ynganu yn amrywio.  Llwyddodd Gwen i ennill marc cyfartalog o 8.3 (83%) ar 

gyfer cywirdeb iaith, ond roedd ei marc cyfartalog ar gyfer ynganu’n is sef 7.2 (72%).  Gwelir 

bod marciau Gwen yn amrywio cryn dipyn o uned i uned gydag amrediad y marciau ynganu yn 

mynd o 40% ar Wythnos Pump i 100% ar Wythnos Naw. 

 

Mae marciau cywirdeb iaith Gwen yn >70%  drwy’r holl sampl. Gwelir mai gwallau disgwyliadwy 

a wneir ganddi yn enwedig wrth edrych ar ddata samplau 2, 3 a 4. Gellid gweld tynnu marciau 

am beidio treiglo yn llym iawn ar ddysgwr cychwynnol A1, ond penderfynwyd ar gynllun marcio 

pendant iawn ar gyfer samplau’r astudiaeth a rhoddwyd sylw i’r elfennau iaith hyn yn y gwersi 

ar-lein. 

 

Wrth i Gwen symud ymlaen drwy’r unedau dysgu, gwelir y gwallau yn newid i fod yn fwy 

cystrawennol eu naws; gwelir hi’n hepgor geiriau allweddol o’r cwestiwn e.e. ‘be’ yn Sampl 5, 

neu ddefnyddio’r arddodiaid anghywir fel y gwelir yn digwydd fwy nag unwaith yn Sampl 6 a 7. 

Byddai’r elfennau hyn wedi codi yn yr ap ymarfer, felly gellir gweld y diffyg ‘rhyngweithio’ hwn 
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gyda’r ap yn rhan o’r eglurhad dros y gwallau iaith hyn, yn enwedig gan bod lefel ei 

chyfranogiad i’r elfennau eraill a’i phresenoldeb yn uchel iawn. 

 

Gwelir cystrawen y Saesneg yn dylanwadu ar ymatebion llafar Gwen hefyd, gyda enghraifft o 

beidio hepgor yr ‘yn’ gyda’r ‘wedi’ yn amser y presennol. 

 

Tabl 42: Gwallau Iaith Gwen 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Ga i paned o de? 

 

Ga i baned o de? 

Ga i paned o coffi? 

 

Ga i baned o goffi? 

Dw i’n mynd ar Ffrainc. 

 

Dw i’n mynd i Ffrainc 

Dach chi’n neud heno? 

 

Be dach chi’n neud heno? 

Dw i’n mynd adre yn Suffolk. 

 

Dw i’n mynd adre i Suffolk 

Mae o yn wedi blino. Mae o wedi blino. 

 

Wrth edrych ar farciau ynganu Gwen, gwelir mai dylanwad y Saesneg ydy’r brif her iddi. Gwelir 

caffael y seiniau [ɬ] <ll> a [χ] <ch> yn heriol. Mae geiriau sy’n debyg i eiriau Saesneg yn achosi 

problemau iddi (gwelir Sampl 2, 4 a 5 yn Atodiad 6) ynghyd ag ynganu llafariaid unsain Cymraeg 

([a], [o]) sy’n cael eu hynganu fel deuseiniaid yn y Saesneg (gweler Sampl 7 a 9) yn profi 
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anhawster mawr i Gwen. Profodd hi hefyd gryn anhawster ar Wythnos 5 gyda chaffael sain yr 

[χ] <ch>, roedd hyn yn ei baglu hi ar sawl achlysur. 

 

Ymhlygiad 9: Mae seiniau tebyg rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yn profi mwy o anhawster 

ynganu i’r grwpiau DOB 

 

Tabl 43: Gwallau Ynganu Gwen 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

[bju:] B[ɨʊ] 

Bl[iː]n[oʊ]  Bl[ɪ]n[ɔ] 

 

Roedd Gwen yn y degfed safle o ran marciau cywirdeb ac ynganu o fewn yr holl sampl astudio, 

gyda marciau cywirdeb ar gyfartaledd yn uwch na’i marciau ynganu. Roedd prif wallau ynganu 

Gwen yn rhai cyffredin i ddysgwyr Cymraeg. 

 

D.D. 10 (Ynyr) 
 

Cymhelliant integredig oedd yn gyrru Ynyr i ddysgu Cymraeg, roedd yn awyddus i fedru dod yn 

rhan o’r gymuned yn ardal Dolgellau pan oedd ar ei wyliau yno. Nid oedd dosbarth WyW yn 

opsiwn iddo gan ei fod yn byw tu allan i Gymru. Roedd Ynyr yn presenoli a chyfranogi’n dda yn 

ystod tair sesiwn gyntaf y cwrs, ond collodd ddwy sesiwn ar ganol y cwrs. Roedd hyn yn achosi 

pryder iddo, ac roedd yn ei gweld yn anodd sicrhau ei fod yn parhau i gwblhau’r gwaith ar yr 

un cyflymder â phawb arall. Daeth bwlch arall ym mhresenoldeb Ynyr ar Wythnos 7 ac 8 ac ar 

ôl mynychu’r wers ar-lein ar Wythnos 9, penderfynodd Ynyr beidio parhau â’r cwrs hwn gan 
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obeithio dechrau ar gwrs newydd ac ailweithio drwy’r holl unedau cychwynnol. Roedd Ynyr yn 

teimlo ei fod wedi colli gormod o wersi ac felly ei fod yn dal pawb arall yn ôl. Roedd cyfradd 

presenoldeb Ynyr ar y cyfan yn 60%. 

 

Tiwtorialau 

Trafodwyd strwythur y cwrs, y gwaith annibynnol a’i gynnydd yn ystod y tiwtorial. Roedd Ynyr 

yn mwynhau’r cwrs er ei fod yn teimlo bod gofynion y cwrs yn ‘demanding’. Roedd yn 

defnyddio’r ap ymarfer yn wythnosol ac yn gweld yr adnoddau ar wlpanarywe yn ddefnyddiol. 

 

Roedd Ynyr yn mwynhau’r dosbarth, er ei fod yn teimlo fod pawb yn cymryd mwy o amser i 

ymlacio gyda’i gilydd mewn amgylchedd ar-lein. Y prif rwystr iddo ar hyn o bryd oedd diffyg 

cyfleon siarad, teimlai byddai medru mynychu cwrs bloc am ddiwrnod i drochi ei hun yn yr iaith 

yn gymorth. 

 

Teimlai bwysau i ymateb yn ystod y wers, a theimlai os oedd unrhyw oedi yn y wers ar-lein bod 

hynny’n effeithio ar dempo y wers i bawb arall. Roedd yn mwynhau’r cyfleon drilio ac ailadrodd 

yn y wers ar-lein ac yn teimlo bod hyn yn un o’r elfennau gorau am y wers ar-lein. 

 

Wrth drafod ei gynnydd yn y samplau llafar, nododd ei fod yn gweld ei waith llafar yn gwella, 

yn enwedig yr ynganu. Nododd bod yr adnoddau dysgu annibynnol yn gymorth wrth ymarfer. 

Nododd byddai’n defnyddio uned ymarfer yn yr ap dair neu bedair gwaith cyn cyflwyno’r sampl 

llafar. Cytunodd bod angen iddo rhoi sylw fwy manwl i dreiglo ac elfennau cystrawennol syml 

wrth ffurfio brawddegau byrion. 
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Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb ac Ynganu Ynyr  

Cyflwynodd Ynyr 7 sampl llafar yn ystod y 10 wythnos gychwynnol. Ni chyflwynodd sampl llafar 

ar Wythnos 1, 9 na 10. Roedd Ynyr yn rhannu’r 7fed safle (7/18) o fewn yr holl sampl o ran ei 

farciau cywirdeb ac ynganu gyda marc cyfartalog o 8.3/10. Roedd ynganu Ynyr yn gyffredinol 

well na’i gywirdeb iaith, gyda phob marc ynganu’n <80% ac eithrio Wythnos 7. 

 

Roedd Ynyr yn hepgor rhannau o’r frawddeg ar adegau oedd yn golygu nad oedd y frawddeg 

yn cysylltu’n gywir. Roedd yn drysu rhwng berfau tebyg e.e. wnes a es. Roedd dryswch mewn 

ystyr ar brydiau gan fod Ynyr yn drysu rhwng geiriau Cymraeg oedd yn swnio’n debyg e.e. teulu 

a talu, gwin a gwyn. 

 

Tabl 44: Gwallau Iaith Ynyr 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Mi nes i i’r Dolgellau. Mi wnes i fynd i Ddolgellau 

Wnaethoch chi teulu’r bil? Wnaethoch chi dalu’r bil? 

Dw i ddim yn licio gwyn. Dw i ddim yn licio gwin. 

 

Eto, roedd marc cyfartalog ynganu Ynyr yn 8.3 (83%), safle’r canolrif ar gyfer yr holl sampl. 

Wrth edrych ar ei farciau ynganu gwelir mai dylanwad y Saesneg ar ynganiad y Gymraeg oedd 

y prif reswm dros rhan fwyaf o’r gwallau ynganu a geir yn ei samplau. Anhawster wrth gaffael 

seiniau’r Gymraeg, dylanwad y Saesneg ar lafariad syml, ynghyd ag amwysedd gyda seiniau’r 

<y>, <i> ac <u>. Ac eithrio Sampl 7, roedd marciau ynganu Ynyr yn gyson dros yr 80%. 
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Roedd enghreifftiau o Ynyr yn methu caffael sain yr [ɬ] <ll> e.e. Yn Nolge[l]au. Roedd dylanwad 

y Saesneg i’w glywed ar ei ynganu:  

 

Tabl 45: Gwallau Ynganu Ynyr 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

Gweith[iːoʊ]  Gweithi[ɔ] 

C[ʊm]ru C[ə]mru 

 

D.D. 11 (Elan) 
Derbyniwyd 70% o’r samplau llafar gan Elan ond rhoddwyd eglurhad yn ymwneud â phwysau 

gwaith a gofal plant dros beidio cwblhau y samplau llafar ar Wythnos 4, 9 a 10. Roedd 

presenoldeb Elan yn 100%. Mynychodd bob gwers yn ystod y cyfnod peilot o 10 wythnos. Aeth 

hi ymlaen i fynychu’r cwrs parhad.  

 

Tiwtorialau 

Mynychodd Elan y tiwtorial ar Wythnos 5. Nododd ei bod yn mwynhau’r cwrs ar-lein, a bod 

awr yr wythnos, er yn gyfnod byr, yr unig gyfnod y gallai hi ei roi i ddysgu Cymraeg oherwydd 

cyfrifoldebau eraill.  

 

Roedd Elan yn hapus gyda’r cynnydd roedd hi yn ei wneud yn y gwersi. Nododd bod y cwrs yn 

gymorth i ddatblygu ei hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg, yn enwedig patrymau cyfarwydd 

roedd hi yn eu clywed yn yr ardal o bryd i’w gilydd. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o Gywirdeb ac Ynganu Elan  
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Cwblhaodd Elan 7 sampl llafar allan o 10 oedd yn ofynnol. Nododd mai prysurdeb gwaith oedd 

yn gyfrifol am fethu cyflwyno pob sampl. Roedd marciau cywirdeb ac ynganu Elan yn amrywio 

o sampl i sampl, gyda’i marciau cywirdeb iaith yn gyffredinol uwch na’i marciau ynganu.  

 

Roedd Elan o fewn y traean uchaf o’r holl sampl o ran cywirdeb iaith ac ynganu, a hi oedd y 

dysgwr o’r grŵp Dosbarth o Bell 2 (DOB2) oedd â’r marc cywirdeb uchaf o 86%, neu’r 5ed safle 

o’r holl sampl. Roedd hi hefyd yn y 5ed safle o fewn marciau’r grwpiau cyfan gyda marc ynganu 

o 84%. 

 

Marciau Cywirdeb  

Prin iawn oedd y camgymeriadau iaith a wnaed gan Elan. Camgymeriadau disgwyliadwy oedd 

llawer o’r rhain i ddysgwr A1. Roedd mwyafrif o gamgymeriadau Elan yn dod yng nghategori y 

treiglo, er bod strwythur ei brawddegau yn gywir ac yn llifo’n dda, roedd ambell wall treiglo yn 

colli marciau iddi yn y samplau llafar e.e. Mi nes i gweithio. Gwelwyd ambell wall arall yn codi 

o ran cysylltu brawddegau, ble yr oedd Elan yn defnyddio’r arddodiaid anghywir, neu’n drysu 

rhwng ystyr geiriau oedd yn arwain at frawddeg nad oedd yn gwneud synnwyr o fewn y cyd-

destun:  

Tabl 46: Gwallau Iaith Elan 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Dw i’n mynd gweithio fory Dw i’n gweithio fory. 

Dw i’n mynd i tafarn Dw i’n mynd i’r dafarn 

Lle wyt ti’n mynd ar gwyliau? Lle wyt ti’n mynd ar wyliau? 
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Roedd marciau ynganu Elan yn dangos amrediad eang rhwng y marciau uchaf yn Sampl 1, 4 a 

7 o’u cymharu â’r marciau is 60% yn samplau 3 a 6. Er bod Elan yn dod o Gymru ac yn byw yng 

Nghymru, roedd dylanwad y Saesneg yn gryf ar ei hynganu fel y mae’r enghreifftiau Nhabl 48 

yn ddangos. Gwelir Elan yn ynganu geiriau syml fel <parc> a <Bangor> gyda dylanwad y Saesneg 

ar yr ynganiad (Sampl 3 a 5). Roedd dryswch hefyd wrth gaffael seiniau’r gytsain ffrwydrol [k] 

pan yn ceisio ynganu <c> a’r ffrithiolen felar ddi-lais [χ] <ch> (cytsain nad yw’n bodoli’n 

Saesneg) hefyd, ble byddai gair syml fel <ci> yn cael ei ynganu gyda sain yr [χ]. Gwelwyd hefyd 

enghreifftiau o broblemau gyda’r <ll> felly yn cynhyrchu pabe[l] yn lle pabe[ɬ].  

 

Tabl 47: Gwallau Ynganu Elan 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

P[ɑː]k p[ar]c 

Ba[ŋgə] Ba[ŋgɔr] 

pabe[l] pabe[ɬ]. 

[χ]i [k]i 

 

D.D. 12 (Sara) 
 

Sara oedd yr unig ddysgwr o’r holl sampl oedd yn byw tu allan i Gymru a’r Deyrnas Gyfunol. Er 

i gyfradd presenoldeb Sara fod yn 100% ac iddi fynychu pob gwers ar-lein, roedd cyfranogiad 

Sara i’r gwaith annibynnol o ddefnyddio’r ap ymarfer a recordio samplau llafar yn is na’r hyn 

oedd yn ddisgwyliadwy. Derbyniwyd chwe sampl llafar ganddi, a llwyddodd i gwblhau’r ap 

ymarfer hyd at Wythnos Naw. Ni wnaeth Sara drosglwyddo i gwrs parhad.  Gellid rhesymu bod 

y gwahaniaeth amser rhwng Cymru ac Awstralia yn effeithio ar gymhelliant Sara. 
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Tiwtorialau 

Ni fynychodd Sara diwtorial ar Wythnos 5. Ond mynegodd bod y gwahaniaeth amser rhwng 

Awstralia a Chymru yn gwneud mynychu gwersi’n fwy heriol. Roedd mynychu’r gwersi ar-lein 

yn bwysig iddi felly roedd yn fodlon mynychu rheini er bod yr amser yn anghyfleus. Nid oedd 

yn awyddus i gael tiwtorial ar Wythnos 5, roedd Sara’n teimlo’n hapus gyda’r ffordd roedd yn 

datblygu drwy’r cwrs ar-lein, ac nid oedd am drafod unrhyw fater pellach mewn tiwtorial, er 

bod anogaeth i wneud hynny yn rhan o’r cwrs DOB. 

 

Marciau Cywirdeb Iaith ac Ynganu Sara 

Roedd yna wahaniaeth rhwng marciau cywirdeb iaith ac ynganu Sara. Mae’n wir nodi mai hi 

oedd y dysgwr DOB wnaeth arddangos y gwahaniaeth mwyaf rhwng marciau cywirdeb iaith a 

marciau ynganu. Roedd Sara yn yr 2il safle o’r sampl cyflawn gyda’r marc ynganu oedd yn 9.4 

ar gyfartaledd, ond roedd hi’n y degfed safle o ran cywirdeb iaith o fewn y sampl cyfan, neu yn 

y trydydd safle o fewn dosbarth DOB2 gyda marc cyfartalog o 8.2 (82%).  

 

Gwelir mai camgymeriadau treiglo oedd yn codi amlaf yn samplau llafar Sara. Nid oedd unrhyw 

wallau iaith yn y sampl cyntaf, ac ni dderbyniwyd y pedwar sampl olaf ganddi. Gwelwyd 

dryswch gyda strwythur cystrawennol y frawddeg yn Sampl 2 a 5, ble’r oedd Sara’n drysu 

rhwng geiriau sy’n cysylltu rhannau o’r frawddeg neu batrwm. Hefyd, gwelwyd Sara’n gwneud 

y camgymeriad cyffredin hwnnw ymysg dysgwyr lefel A1 o ddefnyddio ‘yn’ gyda ‘wedi’. 
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Tabl 48: Gwallau Iaith Sara 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Mi nes i mynd Mi nes i fynd 

Mi nes i darllen Mi nes i ddarllen 

Mi nes i bwyd (bwyta) Mi nes i fwyta 

Dw i’n mynd i wylio efo cariad fi. Dw i’n mynd ar wyliau efo’r cariad 

Ga i paned te Ga i baned o de 

Dw i’n wedi ymddeol Dw i wedi ymddeol 

 

Er bod sampl llafar Sara yn llai na’r hyn oedd yn ddisgwyliadwy, gyda’r pedwar sampl olaf heb 

gael eu cyflwyno, roedd safon ei hynganu’n dda iawn yn y samplau a dderbyniwyd. Dylanwad 

y Saesneg ar eiriau oedd yn debyg yn y ddwy iaith oedd y brif her iddi, e.e. Awstralia neu’r gair 

Doctor. Gwelwyd enghreifftiau o drafferth wrth ynganu’r [r] yn dilyn llafariad e.e. cwrw, Porth. 

Ond ar y cyfan roedd ynganu Sara yn dda iawn a daeth i’r ail safle ynganu o fewn y sampl cyfan. 

 

Tabl 49: Gwallau Ynganu Sara 

Ynganiad y sampl Ynganiad Cywir 

[ɒ]strl[eɪ]lia [aʊ]str[a]lia 

Doct[ə] Doct[ɔr] 

c[uː] c[ʊrʊ] 

p[ɔː]th p[ɔr]th 

 

Canlyniadau Unigol Dosbarth WyW 
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Er mwyn casglu samplau llafar y dosbarth WyW, roedd yr ymchwilydd yn ymweld â’r dosbarth 

yn wythnosol am gyfnod o 10 wythnos. Roedd y dosbarth WyW yn dilyn yr un cwrs â’r dosbarth 

ar-lein, a hefyd yn ddechreuwyr pur. Cwrs dwy awr yr wythnos oedd hwn, oedd yn rhedeg am 

30 wythnos (blwyddyn ddysgu academaidd CiO). 

 

Gan mai dosbarth traddodiadol oedd hwn, ac nid dosbarth ar-lein, nid oedd gofynion ar y 

dosbarth WyW i gwblhau’r ap ymarfer. Roedd disgwyl iddynt ddilyn y cwrs yn y ffordd arferol 

gan gwblhau’r unedau a gwaith cartref dan arweiniad y tiwtor. Er i’r ymchwilydd fynychu’r 

dosbarth am 10 wythnos, dim ond 7 uned o samplau a gasglwyd gan y dosbarth WyW. Daeth 

i’r amlwg yn fuan iawn yn y broses astudio bod y dosbarth WyW yn symud drwy unedau 

dysgu’n llawer arafach na’r cwrs DOB. Felly, nid oedd y dysgwyr yn medru cwblhau gofynion 

samplau llafar Unedau 8, 9 a 10 erbyn Wythnos 10, gan nad oeddent wedi mynd ymhellach 

na’r seithfed uned astudio. 

 

Bydd y dadansoddiad unigol o bob dysgwr WyW yn y rhan nesaf. Bydd y rhain yn edrych ar 

bresenoldeb a marciau’r samplau llafar. Mae hefyd yn bwysig nodi, os oedd aelod o’r dosbarth 

WyW yn absennol ar wythnos ble y recordiwyd sampl llafar, roedd modd iddynt recordio’r 

sampl hwnnw'r wythnos ganlynol. Nid oedd hyn mor hawdd gyda’r dosbarthiadau DOB, gan 

nad oedd gan yr ymchwilydd berchnogaeth lawn dros gasglu’r data, roedd yn rhaid i’r dysgwr 

wneud hynny ei hun oherwydd y pellter daearyddol. 

 

Ymhlygiad 10:  Nid oedd tracio a datblygu cynnydd dysgwyr DOB mor hawdd â’r dosbarth 

WyW. Roedd y tiwtor yn gorfod ymddiried mwy yn y dysgwyr DOB i gymryd perchnogaeth dros 

ofynion y cwrs oedd yn heriol ar adegau oherwydd y pellter daearyddol. 
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Mae’n amlwg bod rhai patrymau yn ymddangos o fewn y carfannau gwahanol. Bydd trafodaeth 

ymhelaethech o hyn ym Mhennod 9. 

Bydd y rhan nesaf yn edrych ar wallau pob dysgwr o’r dosbarth WyW yn unigol. 

 

Dysgwr WyW 1 (Gwawr) 
 

Wrth ddadansoddi atebion Gwawr, gwelwyd sawl enghraifft o fethu ymateb yn llawn i ofynion 

y tasgau llafar. Yn fynych, nid oedd Gwawr yn medru ffurfio brawddegau llawn wrth fynd yn ei 

blaen drwy’r unedau. 

 

Presenoldeb a Pharhad 

Roedd presenoldeb Gwawr yn 80% dros gyfnod yr astudiaeth, ac roedd dal yn y dosbarth yn 

dilyn Wythnos 10 pan ddaeth cyfnod dilyn y dosbarth WyW i ben. Roedd presenoldeb Gwawr 

yn is na phawb ac eithrio un aelod arall o’r grŵp WyW. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o wallau iaith ac ynganu Gwawr 

Nid oedd Gwawr yn deall gofynion y tasgau llafar; roedd dryswch wrth ateb cwestiynau yn 

amlwg wrth i ystyr ei hatebion ddangos peth amwysedd.  

 

Nid oedd Gwawr yn medru defnyddio elfennau iaith oedd yn codi yn yr unedau e.e. treigladau 

a’r treiglad trwynol ar Wythnos 5, ble’r oedd cynnwys yr uned yn canolbwyntio’n benodol ar 

yr elfennau ieithyddol hyn. Nid oedd Gwawr yn medru ffurfio brawddegau cyflawn ac roedd 

problemau amlwg gyda chystrawen gyflawn a chysylltu brawddegau wrth ymateb i gwestiynau 

megis 
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‘Lle wyt ti’n byw? / Lle wyt ti’n siopa?”: 

Tabl 50: Gwallau Iaith Gwawr 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Mama adra mam aros adra dw i 

Dw i’n byw yn Chester Dw i’n byw yng Nghaer 

Dw i’n byw yn Bangor Dw i’n byw ym Mangor 

Byw yn Fali (hepgor y ferf Dw i) Dw i’n byw yn Fali 

Siopa Lidl Dw i’n siopa’n Lidl 

 

Gan nad oedd Gwawr wedi medru ymateb yn briodol i ofynion pob tasg, roedd rhai o’r samplau 

yn arddangos llai o batrymau iaith nag y disgwylid eu gweld mewn sampl e.e. Sampl 4 ble’r 

oedd gofyn iddi ymateb yn ymestynnol gyda’r patrymau a ddysgwyd hyd at yr uned ddysgu 

honno.  

 

Gwelir problemau’n codi gyda chaffael y sain [r] a’r llafariaid, ynghyd â dylanwad y Saesneg yn 

llesteirio’r ynganu’n gyson. Caed problemau wrth gaffael y seiniau [ɬ] a [χ] hefyd.  

Ynghyd ag amwysedd gyda’r sain gyfatebol i’r graffem [y] /Deuseiniaid fel y mae Tabl 51 yn ei 

ddangos. 

Tabl 51: Gwallau Ynganu Gwawr 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

C[aɪ]gybi C[aɪ]rgybi 

Ab[iː]t[ə]w[i] Ab[ɛr]t[a]w[ɛ] 

Doct[ə] Doct[ɔr] 
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[kl]e da[k] [k]i'n byw? [ɬ]e da[χ] [χ]i’n byw? 

Lle w[iː]t ti'n mynd ar wɪl[iː] Lle [ʊɪ]t ti’n mynd ar wyl[iːa]? 

 

Roedd Gwawr yn profi problemau wrth ddwyn i gof batrymau iaith o’r unedau blaenorol ac 

roedd marc cyfartalog Gwawr am gywirdeb iaith ac ynganu yn 73% , y 15fed safle o’r holl sampl 

(15/18). 

 

Dysgwr WyW 2 (Angharad) 
 

 

Angharad oedd y dysgwr gwannaf o’r grŵp WyW. Roedd gan ddau ddysgwr o’r grŵp DOB 

farciau is na hi, ond roedd un o’r rheini oherwydd ni dderbyniwyd unrhyw samplau llafar gan 

Angharad er mwyn dyfarnu marc. Er i Angharad bresenoli’n dda yn y sesiynau, roedd hi’n profi 

problemau gyda’r tasgau llafar.  Roedd presenoldeb Angharad yn 90%. Collodd un sesiwn yn 

unig yn ystod y cyfnod astudio. Aeth Angharad ymlaen i barhau gyda’r cwrs yn dilyn Wythnos 

10.  

 

Eto, wrth ddadansoddi ymatebion samplau llafar Angharad, gwelwyd yn fynych nad oedd y 

dysgwr yn deall gofynion y cwestiwn, neu yn methu ag ymateb yn llawn i ofynion y dasg (Sampl 

3, 6 a 7). Dechreuodd Angharad yn gryf heb unrhyw wallau o gwbl yn y ddau sampl cyntaf. Ond 

wrth fynd ymlaen drwy’r unedau dysgu, gwelwyd atebion pytiog o un gair ar brydiau, neu ateb 

gydag amser anghywir. Gwelwyd gwallau’n codi oherwydd problemau gydag amser y ferf, 

negyddu, defnydd cywir o arddodiaid a dylanwad y Saesneg. Roedd arddodiaid yn peri problem 

iddi, ynghyd â phroblemau rhyngweithiol oedd yn codi o ddylanwad y Saesneg , ynghyd â 

methiant i ddefnyddio’r cymal negyddol yn gywir. 



 

 260 

Tabl 52: Gwallau Iaith Angharad 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Cwestiwn: Be wnaethoch chi wythnos 

diwethaf?  

Ateb: Dw i’n mynd i nofio.  

 

 

 

Mi es i i nofio. 

Mae o’n Tim Tim ydy o. 

Dan ni’n fynd ar Caernarfon Dan ni’n mynd i Gaernarfon 

Dw i’n retired. Dw i wedi ymddeol 

Dw i’n byw Chester. Dw i’n byw yng Nghaer 

Dw i’n ddim yn gweithio. Dw i ddim yn gweithio. 

 

Roedd dylanwad y Saesneg i’w glywed yn gryf ar ynganu Angharad fel y gwelir o’r enghreifftiau 

sy’n dilyn yn Nhabl 54, yn enwedig gyda’r deuseiniaid a chaffael seiniau unigryw'r orgraff 

Gymraeg.  Roedd sain yr [χ] ar gyfer <ch> a’r [ɬ] ar gyfer <ll> yn achosi problemau iddi, ac roedd 

amwysedd gyda sain yr <u> i’w glywed hefyd. 

 

Tabl 53: Gwallau Ynganu Angharad 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

[eː]r   [ɑɨɾ] (aur) 

[iː ɹ]  [ə r]̥ (yr) 

D[uːɪ] D[wiː]  

[kl]undain [ɬ]undain 
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[ʊn] (Ga i [ʊ]n lemonêd) [ən] (Ga i un lemonêd) 

k[eː]gybi C[ɑɨr]gybi 

 

Roedd Angharad yn profi problemau wrth ateb mewn brawddegau cyflawn synhwyrol. Nid 

oedd Angharad yn medru dwyn patrymau blaenorol i gof yn effeithiol ac roedd dylanwad y 

Saesneg yn llesteirio cywirdeb iaith ac ynganu Angharad. 

 

Angharad oedd y wannaf o’r grŵp WyW a hefyd daeth i’r 16eg o’r holl sampl (16/18) 

 

Dysgwr WyW 3 (Manon) 
 

 

Roedd Manon yn byw yn yr ardal leol ac yn awyddus i ddysgu Cymraeg am resymau teuluol a 

rhesymau yn ymwneud â’r gwaith, felly roedd Manon yr unig un o’r holl sampl oedd yn dysgu 

oherwydd dau fath o gymhelliant sef cymhelliant pragmataidd ynghyd â rhesymau cymhelliant 

integredig hefyd. Roedd Manon ymhlith y garfan wannaf o’r holl sampl gyda marciau ei 

samplau llafar. Roedd hi ymhlith yr hanner gwannaf yn y garfan WyW hefyd, ac yn y 13eg safle 

o’r holl sampl. 

 

Roedd presenoldeb Manon yn 100% a pharhaodd i fynychu’r dosbarth Cymraeg yn dilyn cyfnod 

yr astudiaeth gychwynnol hon. Casglwyd pob sampl llafar gan Manon ar gyfer yr astudiaeth. 

 

Dadansoddiad ansoddol o gywirdeb iaith ac ynganu Manon 

Er i Manon ymdrechu i ymateb i bob tasg lafar, roedd ateb mewn brawddegau cyflawn, ystyrlon 

yn peri problemau iddi. Roedd Manon yn tueddu i gamddeall cwestiynau syml, yn defnyddio 
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geiriau Saesneg fel rhan o’r frawddeg Gymraeg ac yn hepgor berfau allweddol sy'n creu 

brawddegau cyflawn. Gwelwyd adegau - e.e. Sampl 3 a 4 - pan lwyddodd Manon i ymateb i 

ofynion llafar y sampl heb unrhyw broblemau, ond wrth fynd ymlaen drwy’r unedau, gwelwyd 

fod dwyn patrymau blaenorol i gof yn heriol. 

 

Roedd enghreifftiau o broblemau gyda’r arddodiaid, ynghyd â strwythurau brawddegau a 

pherson y ferf. Nid oedd Manon yn medru defnyddio’r treiglad trwynol, ac weithiau roedd 

enghreifftiau o broblemau gydag ystyr brawddegau e.e. heb ddeall y cwestiwn, neu ateb hynod 

amwys. Gwelwyd problemau gyda ffurfio brawddegau negyddol, ble’r oedd Manon yn ymateb 

mewn cyfres o eiriau yn hytrach na strwythur cystrawennol derbyniol. 

 

Ymhlygiad 11: Roedd y dosbarth WyW yn fwy parod i fynegi eu hunain yn bytiog a gwyro oddi 

wrth y patrwm craidd. 

 

Tabl 54: Gwallau Iaith Manon 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Dw i’n mynd i’r bws Dw i’n mynd ar y bws. 

Dw i’n mynd ar coginio heno Dw i’n mynd i goginio heno 

Dach chi’n byw.  Dw i’n byw  

Be wyt ti’n yfed? 

 

Ti isio yfed traeth ti. 

Be wyt ti’n yfed? 

 

Ateb amwys ei ystyr. 

Dim weithio fi Dw i ddim yn gweithio 
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Gwelwyd bod caffael seiniau’r orgraff Gymraeg yn broblematig i Manon. Roedd caffael 

seiniau’r ffritholen felar ddi-lais [χ] <ch> a’r ochrolen ddi-lais  [ɬ] <ll> yn achosi problemau iddi. 

Clywyd dylanwad y Saesneg ar ynganiad ei llafariaid, a chlywyd amwysedd cyson wrth ynganu 

[y] fel y mae Tabl 55 yn ei ddangos. Ac roedd dylanwad y Saesneg i’w glywed ar y llafariad ar 

ddiwedd geiriau pan oedd [θ] yn cael ei ynganu’n hytrach nag [ð] 

 

Tabl 55: Gwallau Ynganu Manon 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

[χanɪχ] i Me[θ] [ɬ]ane[rχ]  y Me[ð]  

Efo pwy da[k] [k]i’n gweithio Efo pwy da[χ] [χ]i’n gweithio?  

M[ʊ]n[ɛθ] M[ə]n[ɪð] 

 

C[ʊ]sgod c[ə]sgod  

[ɪ]n[ɪ]s [ə]n[ɪ]s   

Ef[oʊ] Ef[ɔ] 

Lic[iːoʊ] Lici[ɔ] 

Gweith[iːoʊ] Gweithi[ɔ] 

Doct[ə] Doct[ɔr] 

Cwm Ne[θ] Cwm Ne[ð]  

me[θ] Me[ð] 
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Roedd ffurfio brawddegau cyflawn ac ystyrlon yn heriol i Manon a gwelwyd amrywiaeth o 

elfennau ynganu oedd yn achosi problemau iddi. Eto, gwelwyd bod Manon yn aelod arall o’r 

dosbarth WyW oedd ymhlith y garfan isaf o’r holl sampl o ran marciau cywirdeb iaith ac ynganu 

sef y 13eg safle. 

 

Dysgwr WyW4 (Cathrin) 
 

Roedd Cathrin yn dysgu Cymraeg oherwydd rhesymau’n ymwneud â’r gwaith, eto roedd ei 

chymhelliant hi’n deillio o resymau pragmataidd. Cathrin oedd yn yr 8fed safle o ran marciau'r 

samplau llafar,  gyda’r ail farc uchaf o’r grŵp rheoli WyW. 

 

Presenoldeb a Pharhad 

Er i Cathrin lwyddo i ennill marciau lled uchel yn y samplau llafar, hi oedd â’r lefel presenoldeb 

isaf o’r grŵp WyW a hynny ar 70%. Er hynny, parhaodd gyda’r cwrs yn dilyn cyfnod yr 

astudiaeth. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o wallau iaith ac ynganu Cathrin 

Roedd Cathrin yn llwyddo i ymateb i’r tasgau llafar yn briodol gan fedru ymateb i gwestiynau 

syml a ffurfio ambell frawddeg ymestynnol pan oedd gofyn gwneud hynny. Er hynny, gwelwyd 

erbyn Wythnos 6 bod Cathrin yn ei gweld yn anodd dwyn i gof eiriau Cymraeg ac yn methu 

gorffen brawddegau ar brydiau. Gellir priodoli hyn i’w habsenoldebau erbyn Wythnos 6. 

 

Roedd mwyafrif gwallau iaith Cathrin yn ymwneud felly â ffurfio brawddegau ystyrlon a 

chyflawn. Gwelwyd dryswch wrth gysylltu rhannau o frawddeg. Roedd dylanwad y Saesneg i’w 

glywed yn gyson gyda defnydd o air Saesneg yn lle gair Cymraeg y dylid ei wybod. Roedd ei 
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chystrawen a’i gallu i ffurfio brawddegau cyflawn yn dioddef erbyn Wythnos 6  gyda’r gwallau 

mwy mynych a’r gystrawen yn rhywbeth nad oedd Cathrin yn medru ei datblygu yn synhwyrol 

fel rhan o’r cynnwys dysgu. 

 

Tabl 56: Gwallau Iaith Cathrin 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Dw i’n siarad dipyn ci. Dw i’n siarad efo’r ci. 

Ga i paned o de Ga i baned o de 

Dw i’n gweithio something Cyngor. 

 

Dw i’n gweithio yn y cyngor. 

Pwy gweithio efo? Efo pwy dach chi’n gweithio? 

 

Dw i’n mynd a Portiwgal wyliau. 

 

Dw i’n mynd ar wyliau i Bortiwgal. 

 

Gwelwyd Cathrin yn cael problemau wrth ynganu geiriau syml Cymraeg oherwydd dylanwad y 

Saesneg ar ei hynganu. Roedd seiniau’r llafariaid yn cael eu llesteirio’n aml gan yr hyn fyddai’n 

cael ei ddweud yn Saesneg, roedd dylanwad y Saesneg yn gryf ar eiriau tebyg yn y ddwy iaith 

gyda Cathrin yn ynganu’r gair fel y Saesneg. 

 

Tabl 57: Gwallau Ynganu Cathrin 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

[mɪnɪt] Munu[d] 
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E[f]o E[v]o 

Gweith[iːoʊ]  Gweithi[ɔ] 

b[juː] B[ɨʊ] 

 

Cathrin oedd â’r gyfradd presenoldeb isaf dros y cyfnod astudio gyda hi’n colli tair gwers WyW. 

Er hynny, roedd Catrin yn meddu ar yr ail farc uchaf ar gyfartaledd o’r grŵp WyW ac yn yr 8fed 

safle o’r holl sampl. Wrth ddadansoddi ei samplau llafar, llunio brawddegau ystyrlon oedd yn 

achosi mwyaf o broblemau iaith i Cathrin gyda dylanwad y Saesneg yn dylanwadu fwyaf ar ei 

hynganu. 

 

Dysgwr WyW5 (Lois) 
 

Roedd Lois yn dysgu Cymraeg am resymau teuluol felly cymhelliant integredig oedd yn gyrru 

ei hawydd i ddysgu Cymraeg. Roedd hi’n byw yn lleol i ardal y dosbarth er ei bod yn dod o Loegr 

yn wreiddiol. Roedd presenoldeb Lois yn 100%. Mynychodd pob gwers dros gyfnod yr 

astudiaeth a pharhaodd gyda’r dysgu ar ôl cyfnod yr astudiaeth. 

 

Dadansoddiad Ansoddol o wallau iaith ac ynganu Lois 

Daeth Lois i’r 12fed safle o’r holl astudiaeth gyda’r marciau cywirdeb iaith ac ynganu. Roedd ei 

hynganu ar y cyfan lawer yn well na’i marc cywirdeb iaith. Gwelwyd camgymeriadau cyson 

wrth ffurfio brawddegau cyflawn neu wrth ddefnyddio elfennau ieithyddol fel y treiglad 

trwynol.  

 

Yn yr enghreifftiau isod, gellid dadlau bod elfennau o gywirdeb iaith a chywirdeb ynganu’n 

effeithio ar yr hyn a glywir. Mewn samplau diweddarach, gwelir bod cynhyrchu’r ffrithiolen 
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ochrol ddi-lais [ɬ] yn heriol iddi. Gellir dadlau felly, mai dylanwad y Saesneg sydd ar yr ynganiad 

a glywn yn y sampl (London) yn hytrach na diffyg gwybodaeth am y treiglad trwynol fyddai wedi 

arwain at yr ynganiad cywir o Lundain. Roedd dryswch cyson o ran trefn geiriau neu drefn 

gystrawennol brawddeg  wrth iddi geisio ffurfio cwestiwn neu ateb, er nad yw’n cymylu’r ystyr 

yn ormodol, mae trefn y geiriau yn anghywir, neu ddewis y gair anghywir (e.e. arddodiaid i yn 

hytrach nac ar) yn drysu’r ystyr. 

 

Tabl 58: Gwallau Iaith Lois 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Yn Lundain Yn Llundain 

Yn Gwynedd Yng Ngwynedd 

Efo pwy gweithio dach chi’n? Efo pwy dach chi’n gweithio? 

Dw i’n mynd i’r bws Dw i’n mynd ar y bws 

 

Roedd dylanwad y Saesneg i’w glywed ar ynganu Lois, gydag elfennau yn ymwneud â’r 

deuseiniaid, caffael seiniau’r orgraff Gymraeg neu amwysedd gyda’r seiniau i gyd-fynd â’r <u> 

ac <y> yn broblematig iddi.  Roedd sain y ffritholen felar ddi-lais [χ] <ch> yn  peri problemau i 

Lois, gyda'r hyn a fyddai’n cael ei ddisgrifio fel dylanwad y Saesneg yn dylanwadau ar yr 

ynganiad fel y gwelir o’r cofnod yn Nhabl 59. 

 

Tabl 59: Gwallau Ynganu Lois 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

Ab[iː]t[ə]w[i] ab[ɛr]t[a]w[ɛ] 



 

 268 

P[iːɛ]  p[ɨɾ] 

D[ɪ]inion d[ə]nion 

p[ɹuːsə] pr[ə]s[ɨr] 

Os gwelw[k] yn dda Os gwelw[χ] yn dda 

 

Roedd ynganu Lois yn well na’i chywirdeb iaith yn gyffredinol gyda ffurfio brawddegau cyflawn 

ystyrlon y brif her iddi.  

 

Dysgwr WyW6 (Heledd) 
 

Roedd Heledd yn dysgu Cymraeg am resymau teuluol. Heledd oedd y dysgwr oedd yn 

perfformio orau o’r grŵp dysgu WyW, a daeth i’r 6ed safle o ran cyfartaledd marciau cywirdeb 

iaith ac ynganu o fewn y sampl cyfan. Roedd Heledd yn bresennol yn 90% o’r gwersi yn ystod 

cyfnod yr astudiaeth. Parhaodd hi i ddysgu Cymraeg yn dilyn y cyfnod astudiaeth hefyd. 

 

Ymhlygiad 12: Roedd cyfradd parhad y dosbarth WyW yn uwch na’r dosbarth DOB. 

 

Dadansoddiad ansoddol o wallau iaith ac ynganu Heledd 

Roedd marc cywirdeb iaith Heledd ychydig yn uwch na’i marc ynganu. Gwelwyd mai’r brif her 

i Heledd oedd cofio geiriau syml Cymraeg er mwyn ffurfio brawddegau cyflawn. Roedd tuedd 

i ddefnyddio’r gair Saesneg. Roedd elfennau cystrawennol o ffurfio brawddeg yn achosi ambell 

her iddi, ac roedd adegau pan nad oedd ystyr yn glir, felly roedd ymatebion nad oedd yn briodol 

i’r dasg yn cael eu cynnig mewn ymateb i dasg lafar. 
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Nid oedd yn medru defnyddio’r treiglad trwynol yn gywir (heb ddeall nad oedd [ɬ]  yn treiglo’n 

drwynol) camgymeriad a welwyd gan aelodau eraill o’r dosbarth WyW. 

 

Tabl 60: Gwallau Iaith Heledd 

Cynnwys iaith y Sampl Cynnwys iaith Cywir 

Dw i’n gweithio i council 

 

Dw i’n gweithio i’r cyngor. 

Dw i’n mynd yn [i k[ɑː]  

 

Dw i’n mynd yn y y c[ar] 

 

Dw i’n mynd i’r bws 

 

Dw i’n mynd ar y bws. 

Le dach chi’n gweithio  O le dach chi’n dŵad yn wreiddiol? 

 

Lle dach chi’n mynd i wyliau? 

 

Lle dach chi’n mynd ar wyliau? 

 

Yn Lundain 

 

Yn Llundain 

 

Ond  wedi dweud hynny, roedd anarferolrwydd y cynnig a gafwyd yn y sampl gan Heledd  yn 

arddangos bod y dysgwr yn ymwybodol bod cyfnewid seinegol cymhleth i fod i ddigwydd yma, 

ond ei bod hi wedi dewis y sain anghywir [χ] yn hytrach na [ŋ], gweler yr enghraifft yn Nhabl 

61. Dylanwad y Saesneg oedd y prif ddylanwad ar wallau ynganu Heledd. Gwelwyd hefyd 

enghraifft bod caffael rhai o seiniau unigryw'r orgraff Gymraeg yn golygu ei bod yn colli marciau 
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ar adegau. Mae Tabl 61 yn arddangos yr anawsterau roedd Heledd yn eu profi gydag ynganu 

[r] <r> ar ôl llafariaid e.e. /ɨ/ neu /ə/. 

 

Tabl 61: Gwallau Ynganu Heledd 

Ynganiad y Sampl Ynganiad Cywir 

Yn [χ]wynedd Y[ŋ]  [ŋ]wynedd 

Ym [mɒθ madək] Ym  [m̥ɔɾθmadɔɡ] (Mhorthmadog) 

[ɪ]n [l]un[ˈ]dain  [ə]n [ˈɬ]undain 

Pry[ziə] pr[ə]s[ɨr] 

[i] k[ɑː] y c[ar] 

 

Roedd cywirdeb ynganu Heledd yn well na’i chywirdeb iaith gyda dylanwad y Saesneg yn  brif 

reswm dros fwyafrif o wallau Heledd o ran iaith ac ynganu. 

 

 

 

Canlyniadau Defnydd Ap yn yr Astudiaeth 

 
Bydd y rhan nesaf yn edrych ar ddefnydd ap pob dysgwr DOB yn unigol cyn cynnig trosolwg o’r 

canlyniadau unigol. 

 

Fel rhan o’r pecyn digidol llawn roedd disgwyl i bob dysgwr gwblhau uned astudio ac ymarfer 

ar yr ap yn wythnosol. Roedd strwythur y pecyn dysgu digidol wedi ei gynllunio fel bod rhaid 

iddynt gwblhau’r uned ymarfer cyn recordio’r sampl llafar oedd yn cael ei farcio am gywirdeb 
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iaith ac ynganu. Roedd gofynion yr astudio annibynnol yn cael eu cyflwyno’n eglur i bob dysgwr 

ar ddechrau’r cwrs. 

 

Fel yr amlygwyd ym Mhennod 3, roedd yr ap wedi ei gynllunio a’i ddatblygu’n ofalus gydag 

egwyddorion rhyngweithio dosbarth ac yn fwy penodol rhyngweithio'r dosbarth CiO dan sylw, 

a bwriad yr ap oedd ail-greu'r elfennau hyn i’r dysgwyr rheini oedd ddim yn medru presenoli 

mewn dosbarth WyW. Roedd yn bwysig felly bod y dysgwyr yn defnyddio’r ap er mwyn profi 

manteision llawn y cwrs DOB. 

 

Mae  Ffigwr 43 a Ffigwr 44 yn dangos defnydd y carfannau DOB o’r ap dros gyfnod yr 

astudiaeth. Gwelwn mai 42% (n=5) o’r holl sampl wnaeth lwyddo i ddefnyddio’r ap ymarfer yn 

wythnosol am gyfnod cyflawn yr astudiaeth. Ni ddefnyddiwyd yr ap o gwbl gan un dysgwr o’r 

sampl. 

 

Gwelwyd defnydd mwy cyson o’r ap gan yr ail garfan o ddysgwyr DOB er i’r dysgwr wnaeth 

beidio llwytho’r ap o gwbl ddod o’r garfan honno. 
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Ffigwr 43: Graff yn dangos Sgôr Defnydd Ap Wythnosol Dysgwyr DOB 1 

 

 

 

Ffigwr 44: Graff yn dangos Sgôr Defnydd ap Wythnosol Dysgwyr DOB 2 

 

Eto, fel y nodwyd ym Mhennod 5, roedd strwythur y pecyn dysgu digidol yn cynnwys tiwtorial 

un i un gyda’r tiwtor i drafod cynnydd y dysgwr, ond hefyd i drafod y defnydd o’r dechnoleg. 

Bydd y rhan nesaf yn edrych ar ddefnydd ac adborth unigol y dysgwyr am yr ap. 
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Canlyniadau unigol Dysgwyr DOB gyda’r Ap Ymarfer 
 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.1 (Mared) 

 

Defnyddiodd Mared yr ap yn gyson am bedair wythnos gyntaf y cwrs. Methodd gwblhau’r uned 

ymarfer ar wythnos 5. Yn dilyn wythnos 5, ni wnaeth Mared ddefnyddio’r ap o gwbl. 

 

Wrth drafod defnydd yr ap gyda Mared yn y tiwtorial, nododd bod yr ap ymarfer yn gymorth a 

bod y templedi geirfa yn fanteisiol er mwyn clywed y gair wrth ymarfer ac ailadrodd. Roedd yn 

hoffi’r ffaith bod modd defnyddio’r ap ar amser cyfleus i’r dysgwr, a bod yr ymarferion yn gyfres 

o sgriniau byrion yn cynnig gweithgaredd gwahanol bob tro. Ni wnaeth Mared ymateb i gais y 

tiwtor am ail diwtorial felly ni chafwyd tiwtorial ar Wythnos 9. 

 

Ymhlygiad 13: Roedd yr ap yn gyfrwng defnyddiol i ymarfer geirfa ar amser cyfleus. 

 

Tabl 62: Tabl yn dangos Defnydd Sgôr a Chanran Pwyntiau Mared gyda’r ap ymarfer 

D.D.1 

Mared 

Sgôr Posib 

yr ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

ap 

Sampl 1 167 148 100 89 

Sampl 2 84 82 100 98 

Sampl 3 162 86 100 53 

Sampl 4 128 126 100 98 

Sampl 5 71 0 93 0 
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Sampl 6 118 0 0 0 

Sampl 7 206 0 0 0 

Sampl 8 139 0 0 0 

Sampl 9 173 0 0 0 

Sampl 10 155 0 0 0 

 

Gwelir wrth edrych ar Tabl 62 bod Mared  wedi rhoi’r gorau i ymarfer gyda’r ap yn llwyr erbyn 

Wythnos 6 (Sampl 6). Er iddi ddechrau gyda chyfraddau defnydd uchel a sgoriau uchel ar 

Wythnos 1 a 2, gyda’r sgôr yn mynd yn is ar Wythnos 3 gan godi eto ar Wythnos 4. Er iddi 

ymgeisio i ymarfer gyda’r ap ar Wythnos 5, roedd y sgôr yn sero, er iddi gwblhau 93% o’r 

ymarferion. 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan  D.D.2 (Martha) 

 

Nid oedd Martha’n ddysgwr hyderus gyda thechnoleg. Er iddi lwyddo i ddefnyddio’r ap ymarfer 

yn gyson ni pharhaodd i’w ddefnyddio yn dilyn Wythnos 9, er bod ei phresenoldeb a’i 

chyfranogiad yn 100% yn yr holl elfennau eraill. Gweler Tabl 63 am y sgoriau a chyfranogiad 

fesul uned astudio. Nododd Martha ei bod yn parhau i weld defnyddio’r ap ymarfer yn heriol 

ac nad oedd yn hoffi bod amser ymateb i’r cwestiynau ymarfer yn ffactor wrth gyfrifo’r sgôr. 

Nododd Martha yn ystod tiwtorial Wythnos 9 bod y safle we gyda’r adnoddau atodol yn fwy o 

gymorth na’r ap ymarfer. Nododd hefyd byddai cael un safle gwe yn hytrach nag ap, ble’r oedd 

yr adnoddau digidol a’r unedau ymarfer ap i gyd mewn un lle canolog yn gwneud y gwaith 

annibynnol lawer haws i’w gyrchu a’i gwblhau nag amrywiol adnoddau mewn safleoedd 

gwahanol. 
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Tabl 63: Tabl yn dangos Defnydd Sgôr a Chanran Pwyntiau Martha gyda’r ap ymarfer 

D.D.2 

Martha 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

Dysgwr 

gyda’r Ap 

% Cyfradd 

cwblhau 

Unedau'r 

Ap 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 164 100 98 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 126 100 78 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 39* 100 55 

Sampl 6 118 66* 100 56 

Sampl 7 206 182* 100 88 

Sampl 8 139 84 100 60 

Sampl 9 173       

Sampl 10 155       

 

Defnyddiodd Martha’r ap yn gyson hyd at Wythnos 9 pan beidiodd â defnyddio’r ap ymarfer. 

Llwyddodd Martha i gwblhau 100% o’r unedau ymarfer am yr 8 wythnos gychwynnol. Roedd 

hi’n sgorio marciau llawn wrth ymarfer gyda’r ap yn ystod unedau 1, 2 a 4. Roedd ei sgôr yn 

sylweddol is ar unedau ymarfer 3, 5 a 6 , ond er hynny gwelir o ddata  defnydd ap fod Martha 

yn parhau i gwblhau 100% o’r unedau ymarfer ychwanegol. 
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Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.3 (Dafydd) 

 

Defnyddiodd Dafydd yr ap ymarfer am y tair wythnos gyntaf. Llwyddodd i gwblhau pob uned 

ymarfer gan sgorio’n uchel >70% yn y tair uned ymarfer gyntaf fel y gwelir yn Tabl 64.  Yn ystod 

y cyfnod cychwynnol hwn roedd Dafydd yn cwblhau’r samplau llafar ac yn mynychu’r gwersi’n 

gyson. Er hynny, roedd rhesymau Dafydd dros ddysgu Cymraeg yn gadarn ond nid oedd 

amgylchiadau personol ac ymrwymiadau gwaith yn caniatáu iddo gwblhau’r gofynion yn llawn. 

Mewn sgwrs gychwynnol roedd Dafydd wedi datgan y byddai ap yn adnodd defnyddiol iawn 

iddo gan y gallai ymarfer wrth deithio gyda’r gwaith ar amser oedd yn gweddu iddo. 

 

Roedd o’n absennol o’r wers ar-lein ar Wythnos 4, gwelir o’r data isod iddo beidio defnyddio’r 

ap ymarfer o Wythnos 4 ymlaen, gan beidio gadael samplau llafar o Wythnos 4 ymlaen chwaith. 

 

Tabl 64: Sgôr a chyfradd cwblhau Unedau Ymarfer yr Ap Dafydd 

D.D.3 

Dafydd 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

Dysgwr 

gyda’r Ap 

% Cyfradd 

cwblhau 

Unedau'r 

Ap 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 164 100 98% 

Sampl 2 84 84 100 100% 

Sampl 3 162 118 100 73% 

Sampl 4 128 0 0 0 

Sampl 5 71 0 0 0 

Sampl 6 118 0 0 0 
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Sampl 7 206 0 0 0 

Sampl 8 139 0 0 0 

Sampl 9 173 0 0 0 

Sampl 10 155 0 0 0 

 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.4 (Arwel) 

 

Roedd cyfranogiad Arwel i’r holl becyn astudio digidol annibynnol yn isel. Nid oedd yn 

presenoli’n gyson ac nid oedd yn cwblhau’r gwaith astudio annibynnol. Cwblhaodd Arwel dair 

o’r unedau ymarfer yn llawn, gan roi cynnig ar ddwy uned ymarfer arall, ond gan beidio â 

chwblhau’r unedau ymarfer hynny’n llawn.  

 

Gwelwn o’r data yn Tabl 65 bod Arwel yn llwyddo i sgorio’n uchel yn y ddwy uned ymarfer 

gyntaf. Roedd Arwel yn presenoli yn y ddwy wers gyntaf, ond dechreuodd i beidio bod yn 

bresennol ar Wythnos 3, gan ddychwelyd ar Wythnos 4 cyn gadael y cwrs ar Wythnos 5. Ni 

chyfranogodd Arwel o gwbl yn y tasgau samplau llafar. 

 

Tabl 65: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Arwel o’r ap ymarfer 

D.D.4 

Arwel 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgor y 

Dysgwr 

gyda’r Ap 

% Cyfradd 

cwblhau 

Unedau'r 

Ap 

% Sgor 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 162 100 97% 
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Sampl 2 84 84 100 100% 

Sampl 3 162 126 100 78% 

Sampl 4 128 0 13 0 

Sampl 5 71 0 13 0 

Sampl 6 118 0 0 0 

Sampl 7 206 0 0 0 

Sampl 8 139 0 0 0 

Sampl 9 173 0 0 0 

Sampl 10 155 0 0 0 

 

Ni fynychodd Arwel diwtorial un i un gyda’r tiwtor, felly nid oedd modd casglu gwybodaeth am 

ei resymau dros beidio defnyddio’r ap ymhellach nac Uned 5 a pheidio cwblhau ymhellach nac 

Uned 3. Ond mae patrwm pendant rhwng presenoldeb Arwel yn y gwersi a’i ddefnydd o’r ap 

ymarfer. 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.5 (Marged) 

 

Nododd bod yr ap yn adnodd a ddefnyddiai mewn bloc yn hytrach nag yn ddyddiol. Roedd yn 

ffordd dda o adolygu ac roedd Marged yn hoff o’r rhestr geirfa a sain ar ddechrau pob uned 

ymarfer yn yr ap. 

 

Ymhlygiad 14: Mae’r hyblygrwydd a gynigir gan yr ap yn fanteisiol i ddysgwyr iaith sydd am 

ddysgu wrth eu pwysau ar amser cyfleus. 
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Roedd hi’n hoff o fformat yr ap gan fod pob uned ymarfer yn wahanol felly’n golygu gorfod 

defnyddio’r iaith mewn modd gwahanol. Roedd Marged yn defnyddio’r adnoddau ychwanegol 

ar y wefan wlpanarywe ac yn hoffi’r ffaith bod modd argraffu’r unedau. Roedd y gwaith 

gwrando annibynnol yn gymorth iddi hefyd. Nododd Marged byddai llyfryn gramadeg gyda 

mynegai yn gymorth ar ddechrau’r cwrs fel bod modd cyfeirio at elfennau iaith sy’n codi yn y 

cwrs yn haws. 

 

Defnyddiodd Marged yr ap ymarfer yn gyson, a hynny ar gyfer pob uned fel yr oedd disgwyl ei 

wneud. Roedd hi’n cwblhau pob uned ymarfer yn llawn a llwyddodd i ennill sgôr o > 50%  ym 

mhob uned ymarfer. Llwyddodd i sgorio > 80% mewn 6 uned ymarfer. Yn yr unedau ymarfer 

ble sgoriodd Marged sgôr is, 52% yn Uned 1 a 51% yn Uned 5, roedd ei marciau yn y samplau 

llafar dal yn uchel. 

 

Tabl 66: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Marged o’r ap ymarfer 

D.D.5 

Marged 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 87 100 52 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 124 100 77 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 36 100 51 
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Sampl 6 118 118 100 100 

Sampl 7 206 182 100 88 

Sampl 8 139 84 100 60 

Sampl 9 173 149 100 86 

Sampl 10 155 130 100 84 

 

Ymhlygiad 15: Mae fformat amrywiol yr ap yn cefnogi’r dysgu gan nad ydyw’n undonnog. 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.6 (Gwilym) 

 

Cwblhaodd Gwilym 100% o bob uned ymarfer yn yr ap yn wythnosol. Ar y cyfan roedd Gwilym 

yn sgorio’n uchel yn yr ap ac eithrio Wythnos 5 ac Wythnos 8 ble’r oedd ei sgôr yn < 60%. 

Roedd Gwilym wedi lleisio ansicrwydd am y broses sgorio o fewn yr ap yn ystod y tiwtorialau 

gan nodi nad oedd yn sicr sut oedd yn colli marciau mewn rhai unedau.  

 

Tabl 67: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Gwilym o’r ap ymarfer 

D.D.6 

Gwilym 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 158 100 95 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 118 100 73 

Sampl 4 128 128 100 100 
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Sampl 5 71 37 100 52 

Sampl 6 118 114 100 97 

Sampl 7 206 180 100 87 

Sampl 8 139 84 100 60 

Sampl 9 173 146 100 84 

Sampl 10 155 130 100 84 

 

Roedd Gwilym yn cwblhau’r unedau ymarfer yn yr ap ac yn gweld y deunyddiau dysgu 

ychwanegol ar wlpanarywe yn gymorth. Eto, nododd Gwilym y byddai medru cael unedau 

ymarfer yr ap ar wefan yn hytrach nag ar y ffôn yn unig yn gymorth wrth ddysgu’r iaith gan nad 

oedd y ffôn mor hygyrch â hynny iddo ef o ran maint y testun a gofod i ryngweithio gyda’r sgrin. 

 

Ymhlygiad 16: Nid oedd ffôn symudol yn gyfrwng dysgu hygyrch oherwydd problemau oedd yn 

codi o ran maint testun, gofod rhyngweithio. 

 
 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.7 (Arwyn) 

 

Gwnaed defnydd llawn o’r ap ymarfer gan Arwyn. Roedd ei gyfradd cwblhau ar gyfer y 10 uned 

gychwynnol yn 100%. Roedd ei sgôr o fewn yr unedau ymarfer yn amrywio rhwng 59% a 100%. 

Gwelir y sgôr isaf o 59% ar Wythnos 8, a gwelir bod y marciau llafar yn is yr wythnos honno 

hefyd. Llwyddodd i sgorio marciau o 98% neu uwch yn dros hanner yr unedau ymarfer 

(Wythnos 1, 2, 4, 5 a 6). Gellir gweld yma felly berthynas glir rhwng sgoriau uchel yn yr ap 

ymarfer a marciau uwch yn samplau llafar Arwyn. 
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Tabl 68: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Arwyn o’r ap ymarfer 

D.D.7 

Arwyn 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 164 100 98 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 122 100 75 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 70 100 99 

Sampl 6 118 118 100 100 

Sampl 7 206 180 100 87 

Sampl 8 139 82 100 59 

Sampl 9 173 126 100 73 

Sampl 10 155 132 100 85 

 

Trafodwyd yr ap yn nhiwtorialau Arwyn. Mynegodd farn glir bod y templedi rhyngweithiol yn 

gymorth iddo fedru clywed ei hun yn siarad yn Gymraeg a chymharu gyda’r recordiad cywir yn 

yr ap. Roedd yr ap hefyd yn gymorth mawr i’w sgiliau gwrando ac roedd yn teimlo ei fod yn 

medru ymateb i elfennau syml o’r iaith yn fwy hyderus ers dechrau’r cwrs ar-lein e.e. templed 

6 yn Uned 4 oedd yn gymorth i adnabod yr amser drwy gysylltu’r hyn yr oedd yn ei glywed 

gyda’r llun heb unrhyw brompt testun. Bwriad yr ap oedd cynnig gofod rhyngweithiol a 

chyfathrebol i’r dysgwyr fedru ymarfer yr iaith ar amser cyfleus. Trafodwyd eisoes bwysigrwydd 
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y rhyngweithio gyda’r iaith i ddatblygiad yr ail-iaith Walsh (2011) , Van Lier (2014) ac Ellis 

(2009), mae’n amlwg bod rhyngweithio gyda chynnwys yr ap yn gymorth i Arwyn. 

 

Ymhlygiad 17: Roedd y ffaith bod yr ap a’r cynnwys digidol yn cynnig amrywiol gyfleon i 

ddatblygu sgiliau gwrando a siarad yn werthfawr iawn. 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.8 (Eleri) 

 

Nid oedd cyfranogiad Eleri i’r ap ymarfer astudio annibynnol yn uchel. Er iddi gofrestru ar gyfer 

yr ap ymarfer, dim ond un uned ymarfer lwyddodd hi i’w chwblhau gyda sgôr isel o 42%, y sgôr 

isaf o blith holl ddefnyddwyr yr ap ymarfer yn yr astudiaeth gyflawn hon. Er hynny, roedd Eleri’n 

cyfranogi yn elfennau eraill y pecyn ymarfer annibynnol.  

 

Tabl 69: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Eleri o’r ap ymarfer 

D.D.8 

Eleri 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 0 42 0 

Sampl 2 84 0 0 0 

Sampl 3 162 0 0 0 

Sampl 4 128 0 0 0 

Sampl 5 71 0 0 0 

Sampl 6 118 0 0 0 
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Sampl 7 206 0 0 0 

Sampl 8 139 0 0 0 

Sampl 9 173 0 0 0 

Sampl 10 155 0 0 0 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.9 (Gwen) 

 

Gwen oedd y dysgwr ieuengaf o’r holl sampl astudio, ond ni wnaeth Gwen lawrlwytho‘r ap o 

gwbl. Y rheswm dros hyn oedd nad oedd gan Gwen ffôn clyfar oedd yn cefnogi’r ap, ystyriaeth 

sy’n dod â ni’n ôl at un o feini prawf Bates (2005) o ran mynediad i’r cynnwys digidol, pwynt a 

gaiff ei ystyried yn nhrafodaeth y canlyniadau. 

 

Nododd Gwen yr awydd i ddefnyddio’r deunyddiau ymarfer yn yr ap, ond byddai un platfform 

hygyrch ar gyfrifiadur gyda’r holl adnoddau ar gyfer y cwrs yn fanteisiol i ddysgwyr. Mae disgwyl 

i Genhedlaeth Z fod yn gyfarwydd a chyfforddus iawn wrth ddefnyddio’r we a theclynnau 

digidol fel yr ap ymarfer (Alvardo et al, 2016) ond nid oedd Gwen yn arddangos y duedd hon.  

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.10 (Ynyr) 

 

Roedd Ynyr yn defnyddio’r ap ymarfer yn wythnosol. Roedd ei sgôr wrth ddefnyddio’r ap yn 

amrywio o uned i uned, gydag ef yn llwyddo i sgorio dros 85% yn hanner yr unedau ymarfer. 

Gellir gweld o ddata cyfranogiad Ynyr nad oes perthynas amlwg rhwng ei ddefnydd o’r ap 

ymarfer a marciau ei samplau llafar. Ar gyfartaledd cofnododd Ynyr y sgôr isaf yn yr ap ymarfer 

a’r samplau llafar ar Wythnos Wyth, oedd yn dangos perthynas rhwng heriau’r cynnwys. 
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Tabl 70: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Ynyr o’r ap ymarfer 

D.D.10 

Ynyr 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 156 100 93 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 110 100 68 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 42 100 59 

Sampl 6 118 116 100 98 

Sampl 7 206 182 100 88 

Sampl 8 139 64 100 46 

Sampl 9 173 120 100 69 

Sampl 10 155 116 100 75 

 

Cafwyd trafodaethau adeiladol yn y tiwtorial am yr ap, ac roedd Ynyr yn credu bod yr ap yn 

gymorth iddo gydag elfennau o ddysgu’r iaith. Dywedodd bod yr ap yn adnodd da iawn i 

adolygu ac ymarfer geirfa, ac mai’r sgrîn eirfa oedd elfen fwyaf defnyddiol yr ap iddo ef ar y 

cyd â’r tair neu bedair sgrîn cyntaf sef sgriniau gwybodaeth, a gafodd eu disgrifio fel rhai 

defnyddiol iawn. Disgrifiodd y sgriniau hyn fel ‘very concentrated format’. Roedd Ynyr yn gweld 

y sgrîn ‘cymorth geirfa’ yn ddefnyddiol iawn, roedd medru clicio ar y gair a’i glywed yn gymorth 

iddo. 
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Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.11 (Elan) 

 
Roedd Elan yn defnyddio’r ap ymarfer yn rheolaidd gan gwblhau pob uned ymarfer fel yr oedd 

disgwyl. Gwelwyd cydberthynas rhwng marciau samplau llafar Elan a’i marciau yn unedau’r ap 

ymarfer. Roedd marciau samplau llafar Elan yn is ar wythnos Pump, ble gwelwyd sgôr isel yn yr 

ap ymarfer hefyd o 59%. Ar wythnos 1, 4 a 6 roedd Elan yn llwyddo i gael marciau uchel o <80% 

yn y samplau llafar ynghyd â 100% yn yr ymarferion dysgu o fewn yr ap.  

 

Roedd Elan yn mwynhau defnyddio’r ap ymarfer, ac yn hoffi’r ffaith bod modd ‘dip in and out’ 

wrth ddefnyddio’r ap ar adegau cyfleus i’r dysgwr. Roedd hi yn gweld yr amrywiol safleoedd 

oedd yn cadw’r deunyddiau dysgu annibynnol braidd yn ddryslyd, ac felly dyna pam mai’r ap 

ymarfer oedd hi’n ei ddefnyddio’n bennaf wrth ddysgu’n annibynnol. Roedd y templedi 

amrywiol yn cadw’r ymarferion yn ddifyr, ac roedd hi’n mwynhau’r amrywiaeth yn y 

rhyngweithio o fewn yr ap. Nododd Elan ei bod wedi ceisio defnyddio apiau eraill yn y 

gorffennol, ond bod yr ap ymarfer hwn yn gweithio’n well oherwydd yr amrywiaeth, a’r ffaith 

bod tiwtor yn cyflwyno’r elfennau iaith mewn gwers ar-lein, cyn y cyfnod ymarfer annibynnol. 

Byddai Elan yn gwerthfawrogi fersiwn y de o gynnwys yr ap ymarfer. 

 

Ymhlygiad 18: Mae strwythur y wers gyda’r tiwtor yn cyflwyno’r elfennau iaith mewn gwers ar-

lein amserol yn elfen allweddol i gefnogi’r dysgu. 
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Tabl 71: Tabl yn dangos defnydd a sgôr Elan o’r ap ymarfer 

D.D.11 

Elan 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 164 100 98 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 102 100 63 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 42 100 59 

Sampl 6 118 118 100 100 

Sampl 7 206 182 100 88 

Sampl 8 139 80 100 58 

Sampl 9 173 132 100 76 

Sampl 10 155 132 100 85 

 

Defnydd o’r ap ymarfer gan D.D.12 (Sara) 

 

Cwblhaodd Sara bob uned ymarfer yn yr ap hyd at Wythnos 8. Dim ond 28% o’r uned ymarfer 

wnaeth hi gwblhau yn ystod Wythnos 9.  Ni wnaeth hi ddefnydd o’r ap o gwbl ar Wythnos 10. 

Roedd sgôr defnydd ap Sara’n gyson uchel gyda >75% hyd nes Wythnos Wyth. Gwelwyd 

patrwm tebyg gyda’r samplau llafar hefyd, ble’r oedd marc cywirdeb Sara’n sylweddol is ar 

Wythnos 6, cyn iddi beidio gadael samplau llafar yn dilyn hynny.  
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Wrth drafod yr ap yn y tiwtorial, nododd ei bod yn ei weld yn adnodd defnyddiol a’i bod yn hoff 

o fedru ailymweld â chynnwys am gyfnodau byr o amser pan oedd yn gyfleus. Nid oedd gan 

Sara sylwadau negyddol am yr ap o gwbl ac roedd yn mwynhau ei ddefnyddio. 

 

 

Tabl 72:  Tabl yn dangos defnydd a sgôr Sara o’r ap ymarfer 

D.D.12 

Sara 

Sgôr Posib 

yr Ap 

Sgôr y 

dysgwr 

gyda'r Ap 

Cyfradd 

Cwblhau 

Unedau'r 

Ap % 

% Sgôr 

Defnydd 

Ap 

Sampl 1 167 150 100 90 

Sampl 2 84 84 100 100 

Sampl 3 162 126 100 78 

Sampl 4 128 128 100 100 

Sampl 5 71 70 100 99 

Sampl 6 118 118   100 

Sampl 7 206 180 100 87 

Sampl 8 139 84 100 60 

Sampl 9 173 0 28 0 

Sampl 10 155 0 0 0 

 

 

Crynodeb 
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Cyn symud ymlaen i edrych ar ganlyniadau’r carfannau unigol (DOB 1, DOB 2 a WyW) a cheisio 

gweld a oes patrymau mwy cyffredinol yn codi o’r grwpiau hynny, mae lle i grynhoi yr hyn a 

welwyd wrth astudio unigolion. Defnyddiwyd methodoleg astudiaeth achos er mwyn medru 

craffu ar fanylion unigol a chanfod y manylion bychain rheini a fyddai o bosib yn mynd ar goll 

mewn dadansoddi mwy meintiol. 

 

O gasglu data cychwynnol am y dysgwyr DOB daeth i’r amlwg bod pawb ond Arwyn a Dafydd 

yn byw mewn lleoliadau daearyddol oedd yn ei gwneud hi’n amhosib i fynychu dosbarth CiO 

yn y modd WyW. Roedd yr unigolion yn y dosbarthiadau DOB, heblaw am Arwyn a Gwen, yn 

dysgu Cymraeg am resymau intrinsig yn bennaf fel cysylltiadau teuluol gyda Chymru, oedd yn 

golygu ymweld â’r wlad yn rheolaidd.  Mae’n werth nodi yma hefyd mai dim ond Gwen ac 

Arwyn oedd yn dysgu am resymau pragmataidd yn ymwneud gyda’u gwaith, ac roedd y ddau 

yn gweithio yn y maes iechyd. Bydd yr ystyriaeth hon fod cwrs DOB yn gyfrwng defnyddiol i 

bobl broffesiynol yn cael ei hystyried yn y trafodaethau clo. 

 

Gwelwyd Martha, Marged a Gwilym yn gwneud cynnydd cyson. Roedd cysylltiad rhwng 

ymrwymiad y tri i ofynion llawn y cwrs gyda’r tri bob amser yn mynychu’r wers amserol ar-lein 

ac yn cwblhau’r adnoddau digidol oedd yn rhan o’r pecyn astudio annibynnol anghydamserol. 

Ffactor arall sy’n amlwg wrth edrych ar lwybr cynnydd y sampl DOB ydy bod y dysgwyr unigol 

oedd yn ymglymu’n llawn i ofynion astudio y cwrs yn parhau i ddysgu Cymraeg yn dilyn y cyfnod 

peilot. 

 

Roedd presenoldeb ac ymglymiad Mared, Dafydd, Arwel, Eleri ac Ynyr yn isel. Nid oeddent yn 

presenoli yn y gwersi fel y disgwyl ac nid oeddent yn defnyddio’r adnoddau astudio annibynnol 
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fel yr oedd gofyn iddynt wneud.  Mae yna batrwm pendant rhwng cymhelliant, defnydd 

adnoddau digidol a chyrhaeddiad y dysgwyr hyn, ni wnaethant drosglwyddo i gwrs parhad yn 

dilyn y cwrs peilot. 

 

Roedd achos Gwen yn ddiddorol iawn gan nad oedd gan Gwen y galedwedd briodol i gefnogi’r 

defnydd o’r ap. Golygai hynny nad oedd Gwen yn medru rhyngweithio gyda’r cynnwys oedd 

wedi ei ddatblygu’n benodol ar gyfer yr astudiaeth hon drwy gyfrwng yr ap. Roedd Gwen yn 

cyfranogi’n llawn ym mhob agwedd arall o’r cwrs ac wedi ei chymell yn gryf gan resymau 

proffesiynol fel soniwyd eisoes i ddysgu Cymraeg. Ond nid oedd marciau llafar Gwen yn 

adlewyrchu yr un patrwm â dysgwyr eraill oedd yn presenoli cystal, e.e. Martha, sydd yn 

awgrymu bod cyswllt rhwng yr ymarferion yn yr ap a datblygiad sgiliau llafar y dysgwr. Roedd 

Gwen hefyd wedi trafod nad oedd yn teimlo ei bod yn cael digon o gyfleon i gyfathrebu tu allan 

i’r dosbarth yn ystod tiwtorial Wythnos 5. Eto gan nad oedd yn defnyddio’r ap gellid gweld 

cyswllt rhwng y teimlad nad oedd y cwrs yn diwallu ei hanghenion i ddefnyddio’r iaith yn 

gymdeithasol a’r anallu a brofodd Gwen i ryngweithio gyda’r ap dysgu. 

 

Mae’n werth crybwyll Arwel wrth grynhoi’r drafodaeth am unigolion. Roedd cyfranogiad Arwel 

yn isel iawn ym mhob agwedd o’r pecyn DOB. Nid oedd yn ymateb i ofynion y cwrs, nid oedd 

yn presenoli yn ystod y tiwtorialau ac nid oedd yn gadael samplau llafar. Er na ellir tynnu 

cymhariaeth ystyrlon rhwng ei gyfranogiad a’i gynnydd llafar gan na adawodd samplau llafar, 

mae hynny yn ei hun yn adlewyrchu nad oedd yn gweld y cwrs DOB fel rhywbeth i’w gymryd o 

ddifri. Mae agwedd Arwel yn ddifyr i edrych arni o safbwynt egwyddorion Chametsky (2018) 

sydd yn trafod addysgeg oedolion. Nid oedd Arwel yn llwyddo i hunan reoli ei ddysgu ac nid 

oedd ei fwriad dros ddysgu Cymraeg yn hollol eglur o’r dechrau. 
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Mae hyn yn ystyriaeth bwysig i’r dyfodol wrth ddatblygu darpariaeth ddigidol, gan bod meithrin 

perthynas gyda dysgwyr DOB yn profi i fod fwy heriol, yn enwedig wrth geisio cefnogi dysgwr 

gyda amrywiol agweddau o’u siwrnai ddysgu ond hefyd eu grymuso i berchnogi eu dysgu eu 

hunain yn llwyddiannus. 

 

Nid oedd unrhyw unigolion o’r sampl rheoli WyW yn cynnig elfen amlwg i’w thrafod o ran y 

data’n unigol. Ond fel y gwelwn yn rhan nesaf y traethawd, mae cymariaethau a data diddorol 

yn codi o’r carfannau unigol. 

 

Canlyniadau: grwpiau  
 

Bwriad yr astudiaeth hon oedd ceisio ail-greu rhyngweithio dosbarth yn ddigidol ar-lein ar gyfer 

dysgwyr ar lefel Mynediad (A1 lefelau CEFR) sy’n cael eu hadnabod fel dechreuwyr pur, a hynny 

ar-lein gan archwilio’r cwestiynau isod: 

 

• Ydy’n bosib ail-greu rhyngweithio dosbarth mewn gofod ar-lein pur? 

• Ydy’n bosib ail-greu gweithgareddau rhyngweithiol dosbarth mewn ap ymarfer 

annibynnol, rhyngweithiol i gefnogi dysgu Cymraeg o bell? 

• Ydy datblygiad sgiliau llafar dysgwyr sy’n defnyddio’r pecyn dosbarth DOB yn datblygu’n 

yr un modd â dysgwyr mewn dosbarth traddodiadol WyW? 

 

Edrychir yn benodol ar gywirdeb ac ynganu dysgwyr lefel A1 ac os oes gwahaniaethau rhwng 

cynnydd llafar y grwpiau DOB a WyW am gyfnod o ddeg wythnos (gweler Pennod 4 

Methodoleg am drafodaeth bellach). 

 



 

 292 

Fel a nodwyd eisoes ym Mhennod 7 ac 8, casglwyd samplau llafar gan y tri dosbarth dros gyfnod 

o 10 wythnos, gan farcio’r samplau llafar ar sail cywirdeb ac ynganu. Mae’r pwyslais wrth 

ddysgu CiO ar y lefelau cychwynnol yn sicr ar greu siaradwyr. Defnyddir dulliau cyfathrebol gan 

fwyaf yn y dosbarth CiO, gyda’r prif nod o gyfathrebu neu ryngweithio rhwng dysgwyr a’i gilydd, 

a’r pwyslais ar y sgiliau llafar. Mae Davies (2016, tud. 9) yn pwysleisio pwysigrwydd i’r dysgwyr 

fedru ymdrin a defnyddio iaith naturiol neu iaith y byd go iawn. Fel y trafodwyd eisoes ym 

Mhennod 7, mae 55% o farciau arholiad CBAC  Defnyddio’r Gymraeg - Mynediad yn cael eu 

rhoi ar sail gallu llafar yr ymgeisydd gan roi marciau i’r ymgeiswyr am gywirdeb ac ynganu. Ar 

gyfer yr astudiaeth hon, roedd pob sampl yn derbyn marc ar sail cywirdeb allan o ddeg pwynt 

a marc am ynganu allan o ddeg pwynt.  

 

Er i’r rhesymau dros dynnu marciau cywirdeb oddi ar ddysgwr o bosib yn ymddangos yn 

eithafol ar brydiau, mae meini prawf y cynllun marcio yn gofyn am elfen benodol o gywirdeb. 

Fodd bynnag, ble gellid dadlau bod ymateb y dysgwyr yn gydnaws a ffurfiau iaith naturiol mewn 

rhai tafodieithoedd, ceir trafodaeth bellach ohonynt. 

 

Trosolwg a materion i’w hystyried 
 

Roedd deunaw dysgwr yn rhan o’r astudiaeth hon. Deuddeg dysgwr yn y ddwy garfan ar-lein 

(DOB1 a DOB 2) a chwe dysgwr yn y dosbarth WyW. Casglwyd samplau llafar gan y tair carfan 

am 10 wythnos gychwynnol y cwrs CiO lefel Mynediad 1. 

 

Nid oedd gofynion ychwanegol i’r dysgwyr yn y dosbarth WyW, dim ond mynychu y cwrs yn y 

modd arferol, gyda’r ymchwilydd yn ymweld yn wythnosol i gasglu’r samplau llafar. Roedd 
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gofyn i’r ddwy garfan DOB gwblhau gwaith astudio annibynnol pellach i gyd-fynd â’r cwrs ar-

lein oedd yn rhan o’r pecyn digidol ehangach (gweler Pennod 6).  

 

Data Coll 

 

Mae data coll yn ystyriaeth bwysig iawn wrth ddadansoddi canlyniadau astudiaethau.  

Astudiaeth heb unrhyw ddata coll fyddai’r model gorau i brofi unrhyw gwestiwn ymchwil, ond 

fel y pwysleisir gan Pigott (2009) mae data coll yn realiti i fwyafrif o astudiaethau y dyddiau 

hyn. Er bod ymchwilwyr megis Roth (1994) neu Young et al. (2011) wedi pwysleisio’r angen am 

ganllawiau i ddelio gyda data coll mewn amryw amgylchiadau, yn aml iawn mae hyn yn 

amhosib gan bod amgylchiadau tu draw i allu’r ymchwilydd, fel y nodir gan Cheema (2014, tud 

68). Nid oes canllawiau clir na phendant i ddangos i ymchwilydd beth fyddai’r dull gorau o 

ddelio gyda data coll. 

 

Wrth gwrs, mae ystyriaethau amlwg wrth benderfynu ar y dull i ddelio gyda’r data gan gynnwys 

• Maint y sampl 

• Maint y data coll 

• Dull dadansoddi 

• Rhesymau dros ddata coll 

 

Yn yr astudiaeth hon, yn aml iawn mae rhesymau dilys dros y data coll, neu mae’r diffyg yn y 

data yn ganolog i’r canlyniadau e.e. maint ysgogiad dysgwr, cyflymder dysgu, problemau 

technegol. Felly o ystyried hyn, penderfynwyd delio gyda’r data coll mewn modd gwrthrychol, 

gan edrych ar bob achos o ddata coll yn unigol a phenderfynu ar y dull priodol i ymdrin â hynny. 
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Cynlluniwyd yr astudiaeth hon gyda model ymchwil penodol ar gyfer y dosbarth ar-lein.  Roedd 

y model hwn yn golygu cyfnod arbrawf o 10 wythnos ar gyfer pob carfan o fewn yr astudiaeth. 

Roedd y dosbarth ar-lein wedi ei gynllunio’n benodol i gwblhau un uned astudio bob wythnos, 

a fyddai’n golygu cwblhau deg uned astudio o fewn deg wythnos yr astudiaeth o ddefnyddio’r 

model oedd yn cyfuno gwers rithiol gyda’r gwaith astudio annibynnol. 

 

Rhan allweddol arall o’r astudiaeth oedd dilyn dosbarth WyW am yr un cyfnod o ddeg wythnos 

gan gasglu’r un samplau llafar ganddynt hwy. Daeth i’r amlwg yn fuan iawn nad oedd cyflymder 

y dosbarth WyW wedi ei strwythuro i gwblhau uned mewn wythnos. Golygai hyn mai mewn 

cyfnod o ddeg wythnos, dim ond saith uned gwblhaodd y dosbarth WyW. Canlyniad hyn oedd 

nad oedd modd casglu samplau llafar y tair uned olaf gan ddysgwyr y cwrs WyW gan nad 

oeddent wedi astudio’r cynnwys ieithyddol, ac y byddai’n bosib yn adlewyrchu’n annheg ar y 

marciau a roddwyd am y samplau gan y byddai’r dosbarth WyW wedi bod yn astudio am gyfnod 

hirach ac wedi derbyn mwy o gyswllt gyda’r iaith darged o fewn gofod dysgu. Golygai hyn felly 

wrth gymharu’r tri sampl yn ystyrlon, cymerir marciau cyfartalog samplau y tri dosbarth er 

mwyn adlewyrchu hyn. 

 

Presenoldeb 

 

Mae presenoldeb yn ffactor bwysig iawn yn yr astudiaeth hon, gan bod presenoli yn y wers yn 

greiddiol wrth ddysgu uned iaith. Dim ond awr yr wythnos o gyswllt uniongyrchol oedd y 

dysgwyr yn y dosbarth DOB yn ei gael i gymharu a dwy awr ar gyfer y dosbarth WyW, ac roedd 

strwythur pob sesiwn wedi ei gynllunio’n ofalus i sicrhau rhyngweithio priodol ar gyfer caffael 

y Gymraeg yn llwyddiannus (gweler Pennod 4).  
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Roedd cyfartaledd presenoldeb y tri grŵp yn lled uchel, gyda phresenoldeb cyfartalog o dros 

86% rhwng y tri dosbarth. 

 

Roedd presenoldeb y dosbarth WyW dros gyfnod o 10 Wythnos yr astudiaeth yn 90% ar 

gyfartaledd. Collodd un dysgwr (WyW 4) dair gwers dros gyfnod o ddeng wythnos, gyda dau 

o’r dysgwyr WyW yn presenoli 100%. Ond, er i bresenoldeb fod yn gyffredinol dda ymysg y tri 

grŵp, y dosbarth WyW oedd â’r gyfradd presenoldeb uchaf o’r 3 grŵp. Roedd cyrraedd 

dosbarth WyW yn her i ddysgwyr y dosbarthiadau o bell, dyna pam eu bod yn penderfynu 

dysgu ar-lein. Roedd rhesymau gwaith yn ffactor mawr i rai fethu presenoli, ond gwelwyd eraill 

yn y dosbarthiadau DOB nad oedd yn presenoli nac yn cynnig eglurhad dros hynny.  

 

Ymhlygiad 19: Mae’n werth archwilio’r cwestiwn os ydy’r berthynas sy’n cael ei meithrin mewn 

cyd-destun DOB mor gryf ag yw’r rheini mewn dosbarth WyW.  

 

 

Ffigwr 45: Graff yn dangos Presenoldeb Cyfartalog y 3 grŵp profi (DOB 1, DOB 2 a WyW ) 
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Defnydd ap a marciau cywirdeb iaith ac ynganu y dosbarth DOB 
 

Roedd disgwyl i bob dysgwr yn y dosbarth DOB ddefnyddio’r ap ymarfer bob wythnos i ymarfer 

y cynnwys a gyflwynwyd yn y wers ar-lein. Fel y trafodwyd ym Mhennod 5 roedd yr ap wedi ei 

ddatblygu yn bwrpasol i geisio ail-greu rhyngweithio dosbarth arferol i ddysgwr mewn dosbarth 

ar-lein. 

 

 

 

Ffigwr 46: Graff yn Dangos Presenoldeb, Cyfranogiad a Marciau Grŵp DOB 1 yn y tair elfen 
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Ffigwr 47: Graff yn Dangos Presenoldeb, Cyfranogiad a Marciau Grŵp DOB 2 yn y tair elfen 

 

Ymhlygiad 20: Mae’r data’n awgrymu bod cydberthynas agos rhwng sgoriau, cwblhau unedau 

a chyfradd presenoldeb. Mae hyn felly yn ystyriaeth bwysig i’w harchwilio ymhellach wrth 

ddatblygu cyrsiau ar-lein. 

 

 

Trosolwg o’r canlyniadau: Cywirdeb Iaith a Chywirdeb Ynganu 
 

Casglwyd samplau llafar ar gyfer y tri grŵp profi yn wythnosol dros gyfnod o ddeg wythnos. 

Rhoddwyd marc i bob dysgwr am bob sampl llafar yn wythnosol ar sail cywirdeb ynganu a 

chywirdeb iaith. Defnyddiwyd addasiad o Gynllun Marcio CBAC Defnyddio Fy Nghymraeg 

Mynediad fel sail i’r broses farcio. 

 

Os oedd dysgwr yn gwneud yr un camgymeriad ddwywaith mewn sampl, cofnodwyd hwnnw 

fel un gwall yn unig e.e. byddai peidio treiglo enw lle yn drwynol ar ôl ‘yn’ ddwywaith mewn un 

sampl yn golygu colli un marc (e.e. dw i’n byw yn Caernarfon), ond byddai gwall treiglo 
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gwahanol e.e. peidio treiglo yn feddal yn dilyn y person ‘i’ (e.e. Ga i peint), yn colli marc arall 

am wall treiglo o fewn yr un sampl gan bod y rhesymau gramadegol yn rhai gwahanol. 

 

Mae Ffigwr 48  yn dangos nifer y gwallau a gofnodwyd ar draws y tri grŵp yn ystod cyfnod yr 

astudiaeth. Ni welir patrwm cyson o fewn y tri grŵp ble‘r cofnodir mwy o wallau iaith na 

gwallau ynganu, mae’r niferoedd yn amrywio o fewn y tri grŵp. Ond ar y cyfan mae gwallau 

iaith yn fwy mynych yn DOB 1 a WyW fel mae  Ffigwr 48 yn ei ddangos.  

 

Diddorol yw nodi bod astudiaeth gychwynnol o wallau iaith dysgwyr CiO (Brake, 2012) wedi 

cofnodi tuedd o’r un math, er i’r amrediad rhwng amlder y mathau o wallau fod yn fwy. 

Cofnodwyd Brake fwy o wallau iaith (cystrawennol a morffoffonolegol) sef 70%, o’u cymharu 

â gwallau ynganu (ffonolegol a morffolegol) sef 30% , a gofnodwyd yn ei astudiaeth ef.   

 

Gellir gweld bod grŵp DOB 1 wedi perfformio’n well o safbwynt nifer o wallau cywirdeb ac 

ynganu a gofnodwyd yn ystod cyfnod yr astudiaeth, gyda’r grŵp yn cofnodi llai na 30 o wallau 

iaith a gwallau ynganu o fewn y samplau. 
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Ffigwr 48: Nifer y gwallau a gofnodwyd ym mhob grŵp profi o fewn yr astudiaeth 

Er mwyn dadansoddi effeithlonrwydd DOB mewn dosbarth rhithiol a chymharu 

effeithlonrwydd hynny yn erbyn dosbarth WyW, mae Ffigwr 49 yn fwy defnyddiol. Mae  Ffigwr 

49 yn dangos nifer cyfartalog y gwallau a gofnodwyd o fewn y ddwy garfan sef y garfan DOB 

a’r garfan WyW. Dengys Ffigwr 49 yn eglur felly bod y carfannau DOB yn cofnodi llai o wallau 

iaith ac ynganu yn ystod cyfnod yr astudiaeth, gyda’r nifer o wallau iaith a gofnodwyd yn 

sylweddol is ymysg y garfan DOB sef 11 gwall yn llai ar gyfartaledd. Yn ddiddorol iawn, mae llai 

o wahaniaeth rhwng y cywirdeb ynganu gyda’r ddwy garfan yn cofnodi niferoedd lled-debyg, 

gyda’r grŵp DOB yn cofnodi 2.5 gwall yn llai na’r garfan WyW ar gyfartaledd. 
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Ffigwr 49: Nifer cyfartalog y gwallau a gofnodwyd yn y ddau fath o grwpiau profi  

Ymhlygiad 21: Mae natur cwrs DOB yn cynhyrchu siaradwyr awtomatig. Mae llai o wallau iaith 

ac ynganu yn cael eu cofnodi o fewn y carfannau DOB, gellir ystyried ai yw hyn oherwydd bod 

tuedd i lynu at y patrwm a gyflwynir, meini prawf y sampl yn unig, ble mae ‘r dysgwyr WyW yn 

fwy tueddol o ymestyn eu sgwrs tu draw i’r patrwm dan sylw, felly’n defnyddio mwy o iaith 

sy’n arwain at fwy o wallau. 

 

 

Marciau Cywirdeb ac Ynganu 
 

 

Roedd y tri dosbarth yn derbyn marciau allan o 10 am y sampl llafar oedd yn cyd-fynd â phob 

uned astudio. Rhoddwyd dau farc i bob dysgwr, a hynny am gywirdeb iaith a chywirdeb ynganu. 

Mae’r rhan nesaf yn edrych ar farciau cyfartalog  pob grŵp yn erbyn y ddau faes marcio. 
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Ffigwr 50: Graff yn dangos marciau cyfartalog cywirdeb ac ynganu’r tair carfan arbrofi 

 

Mae Ffigwr 50  yn dangos graff o farciau cyfartalog y tri dosbarth am gywirdeb iaith ac ynganu. 

Gwelir o’r graff bod perfformiad ar draws y tri grŵp yn debyg iawn, gyda’r marciau cyfartalog 

rhwng 7.5 ac 8.5. Er hynny, mae’n werth edrych ar y patrymau sydd i’w gweld. Mae  marc 

ynganu’r ddau ddosbarth digidol DOB yn uwch na marc cywirdeb y dosbarthiadau hyn. Er 

hynny, mae marciau cyfartalog y dosbarthiadau DOB yn uwch na’r dosbarth WyW a hynny yn 

y ddau gategori: cywirdeb ac ynganu. Mae DOB 1 yn derbyn marc cyfartalog o  8.3 am 

gywirdeb, y marc uchaf am gywirdeb o’r tair carfan, tra bod y dosbarth WyW yn derbyn marc 

o 7.9, sef y marc isaf9.  Dosbarth DOB 1 sy’n derbyn y marc ynganu uchaf hefyd, sydd yn 8.4, 

tra bod y dosbarth WyW yn derbyn y marc ynganu isaf o 7.6. Ystyriaeth arall sydd angen ei nodi 

yma yw bod cywirdeb y ddau ddosbarth DOB yn well na chywirdeb y dosbarth WyW er bod 

 
9 Cyfrifwyd marciau cyfartalog dosbarth DOB1 allan o bump dysgwr gan na adawodd D.D.4 unrhyw samplau 
llafar i’w marcio. Pe cyfrifwyd D.D.4 fel rhan o’r cyfartaledd byddai hyn yn dod â marc cyfartalog DOB 1 i lawr i 
farc cywirdeb o 6.9 a marc ynganu o 7. 
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marc cywirdeb y dosbarth WyW yn uwch na marc ynganu y dosbarth, patrwm croes i’r hyn a 

welir yn y dosbarthiadau DOB, gyda’r marc cywirdeb yn uwch na’r marc ynganu. 

 

Mae’r ddwy garfan DOB yn llwyddo i ennill marciau cyfartalog o 80% neu fwy am gywirdeb ac 

ynganu, tra bod y dosbarth WyW yn sgorio 80% neu lai yn y ddau gategori.  

 

Cywirdeb Iaith 
 

Roedd marciau’r samplau llafar o fewn y grŵp WyW yn is yn y ddau gategori marcio sef 

cywirdeb iaith a chywirdeb ynganu, o’u cymharu â’r dosbarthiadau DOB. Roedd marc cywirdeb 

iaith y garfan WyW yn gyffredinol uwch na marciau ynganu’r grŵp. Fel yr amlygwyd ym 

Mhennod 7 , roedd pob dosbarth yn y grŵp WyW yn byw yn lleol i’r ardal ac yn dysgu Cymraeg 

yn bennaf oherwydd rhesymau teuluol neu waith. 

 

Wrth edrych ar y rhesymau dros golli marciau am gywirdeb iaith, gwelwyd mai treiglo oedd yn 

achosi y problemau mwyaf i’r dosbarth WyW, gyda 40% o’r gwallau a gofnodwyd yn y samplau 

yn codi oherwydd camgymeriad treiglo. Un elfen oedd yn codi lawer yn fwy mynych ymysg y 

dosbarth WyW oedd dryswch gyda ystyr patrwm neu frawddeg, ble’r oedd dysgwr yn ymateb 

i dasg mewn modd nad oedd yn gwneud synnwyr. Bydd rhain yn cael eu trafod yn fanylach yn 

ddiweddarach yn yr adran hon. Cafwyd camgymeriadau yn ymwneud â dryswch ystyr yn 31% 

o’r gwallau a gofnodwyd gan y dosbarth WyW.  Roedd gan y dysgwyr ddealltwriaeth lawn o’r 

cwestiwn, ond nid oeddent yn medru rhoi brawddeg at ei gilydd i ateb y cwestiwn. 
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Ymhlygiad 22: Roedd y dysgwyr DOB yn ymateb yn well i gwestiynau ac yn llwyddo i ateb yn 

gywir. Mae lle i archwilio’r posibilrwydd bod hyn oherwydd eu bod yn ymarfer sgiliau gwrando 

a siarad yn yr iaith darged drwy’r ap. 

 

Mae Ffigwr 8 yn dangos prif gamgymeriadau iaith y tair carfan. Gwelir mai camgymeriadau 

treiglo sy’n colli marciau i’r dosbarthiadau DOB a WyW gan fwyaf, gyda gwallau treiglo yn codi’n  

fwy aml ymysg y dosbarthiadau DOB. O’r holl wallau a nodwyd ymysg samplau y dosbarthiadau 

DOB, cafwyd 46% o’r rheini’n wallau treiglo o’u cymharu a 40% gyda’r samplau WyW. 

 

 

Ffigwr 51:Graff yn dangos gwallau iaith a gofnodwyd ar gyfer y dosbarthiadau DOB a’r dosbarth 

WyW 
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Tabl 73: Gwallau iaith ar gyfer y dosbarthiadau DoB a WyW 

Math o wall % DOB % WyW Enghraifft 

Treiglo 46% 40% Mae gen i dau o plant. 

Wnaethoch chi talu’r bil? 

Dw i’n byw yn Loegr. 

Ystyr 13% 31% Dw i’n mynd i wylio efo cariad. 

Berf 3% 12% Siop Lidl (ddim yn defnyddio’r ferf 

siopa/io) 

Dw i’n licio neud y dafarn. 

Cystrawen a 

chysylltu 

brawddegau 

23% 14% Dw i’n mynd ar coginio heno. 

 

Lle dach chi’n mynd yn wyliau? 

Dylanwad y 

Saesneg 

3% 14% Dw i ddim yn hoffi ‘wine’. 

Yes/No 0% 2% Sgen ti blant? Ydw. 

 

Ystyr oedd prif her y dosbarth WyW, gyda chamgymeriadau 31% o’r sampl yn gysylltiedig â 

diffyg gafael gadarn ar batrymau cystrawennol neu eirfa wrth ateb cwestiwn oedd yn arwain 

at ateb gwallus. Gwelwyd bod dylanwad y Saesneg i’w weld yn dylanwadu yn fwy mynych ar 

gywirdeb iaith y dosbarthiadau WyW, yn bennaf gan nad oeddent yn glynu i union ofynion y 

tasgau llafar o’u cymharu â’r grŵp DOB. Felly roedd tuedd o ddefnyddio Saesneg neu geisio  

trosglwyddo’r frawddeg o’r Saesneg i’r Gymraeg heb feddu ar yr erfynnau ieithyddol oedd 
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angen i ddefnyddio y lefel honno o iaith. Roedd y dosbarthiadau DOB yn tueddu i lynu at y 

patrymau oedd yn rhan o’r tasgau.   

 

Er i’r dosbarthiadau DOB a WyW brofi gwallau yn ymwneud â chystrawen, yn benodol cysylltu 

geiriau o fewn brawddeg neu batrwm, roedd hyn yn fwy o anhawster i’r dosbarthiadau DOB. 

Roedd y dosbarth WyW yn cael mwy o anhawster gydag amseroedd a phersonau’r ferf gyda 

12% o’r gwallau a gasglwyd yn rhai’n ymwneud â chamgymeriadau gyda’r ferf, eto, yn aml iawn 

gan eu bod yn ceisio dweud mwy na’r hyn oedd yn ofynnol o’r dasg. 

 

Ynganu 
 

Rhoddwyd marciau i bob dysgwr am ynganiad cywir yn y Gymraeg. Defnyddiwyd addasiad o 

dabl Rees a Morris (2018) i gategoreiddio’r gwallau a gofnodwyd fel a gyflwynwyd ym 

Mhennod 7. 

 

Wrth edrych ar farciau ynganu’r dosbarth WyW, dylanwad y Saesneg oedd y prif reswm dros 

golli marciau gyda hyn wedi ei gofnodi yn 52% o’r camgymeriadau ynganu o fewn y samplau. 

Roedd y deuseiniaid yn achosi llai o broblem i’r dosbarth WyW o’u cymharu â’r dosbarthiadau 

DOB, ond roeddent dal yn broblem i’r dysgwyr, gyda gwallau o’r math hyn yn cael eu cofnodi 

fel 36% o’r gwallau a gofnodwyd.  

 

Mae Ffigwr 52 yn cymharu’r gwallau ynganu a gofnodwyd gan y ddau fath o ddosbarth (DOB a 

WyW) yn ystod yr astudiaeth. Yn ddiddorol iawn, gwelwyd dylanwad y Saesneg yn effeithio ar 

52%  (n=17) o sampl ynganu’r dosbarth WyW, gyda dim ond 20% (n=12) o’r sampl DOB yn colli 

marciau am ddylanwad y Saesneg ar ynganu. Mae’n werth nodi yma felly, bod hwn yn batrwm 
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a welwyd gyda chywirdeb iaith hefyd, gyda samplau y dosbarth WyW yn colli mwy o farciau 

na’r dosbarthiadau DOB am ddylanwad y Saesneg ar y gystrawen Gymraeg. Mae lle i archwilio’r 

posibilrwydd a ydy hyn oherwydd bod y gofod digidol yn ofod penodol ar gyfer ‘y wers iaith’ ac 

felly bod tuedd i lynu at yr iaith darged gan nad oes cyfleon cymdeithasu rhydd yn yr un modd 

ag a geir mewn dosbarth WyW sy’n mynd yn groes i drafodaeth Travis a Joseph (2009, tud 100) 

oedd yn nodi bod gofodau digidol yn: 

 

 “empowers language learners to partake in virtual communication outside of class time” 

 

Trafodaeth a welir yng ngwaith Hamilton (2013) hefyd, oedd sut mae technoleg yn cryfhau 

hygyrchedd dysgwyr i’r iaith darged oedd yn arwain at ryddid i berchnogi eu dysgu’n anffurfiol.  

 

 

Ffigwr 52: Graff yn dangos gwallau ynganu a gofnodwyd ar gyfer y dosbarthiadau DOB a’r 

dosbarth WyW 
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Ymhlygiad 23: Mae dysgu mewn gofod digidol yn peri mwy o anhawster i ddysgwyr gydag 

ynganu seiniau tebyg a’r deuseiniaid. 

 

Tabl 74: Canrannau’r gwallau ynganu ymhlith y ddwy garfan ac enghreifftiau o’r gwallau mwyaf 

cyffredin 

Gwall Ynganu %DOB %WyW Enghraifft 

Llafariaid 29% 30% Nof iːoʊ   

Gweith[iːoʊ]  

Seiniau’r <u> ac 

<y> 

54% 30% [ʊm]ddeol  

[ʊn] 

Deuseiniaid 54% 36% k[eː]gybi 

b[juː] 

Sain yr <r> 14% 0% P[iːɛ] 

 

Cytseiniaid nad 

ydynt yn bodoli’n 

Saesneg <Ch> a 

<Ll> 

25% 21% pabe[l] 

[kl]e da[k] [k]i'n byw? 

Dylawnad y 

Saesneg ar 

ynganiad 

43% 52% Ym [mɒθ madək]  

E[f]o 

cy[ŋg]o[∅] 

 



 

 308 

Roedd y deuseiniaid  nad ydynt yn bodoli yn Saesneg a seiniau ble ceir amwysedd yn yr orgraff 

Gymraeg e.e. <y> ac <u> a’r seiniau [ɨ]/[i]  yn achosi mwy o broblemau ynganu i’r dosbarthiadau 

DOB o’u cymharu â’r dosbarth ar-lein, gyda 54% o’r gwallau ynganu yn y dosbarthiadau DOB 

yn cael eu cofnodi yn y categori hwn. Roedd y ganran llawer yn is i’r dosbarth WyW, gyda dim 

ond  30% o’r gwallau yn codi o gam-ynganu sain yr <y> ac <u> a 36% oherwydd problemau 

gyda’r deuseiniaid. Nid oedd sain yr <r> yn achosi unrhyw  broblemau mawr i’r dosbarth WyW, 

ond cofnodwyd 7% o wallau ynganu y sampl dosbarth DOB fel rhai oherwydd sain yr <R> 

(gwelerTabl 74) 

 

Roedd seiniau’r llafariaid yn achosi anhawster i’r ddau fath o ddosbarth (DOB ac WyW),  gyda’r 

dosbarth WyW yn profi y mwyaf o wallau ynganu sef 30% oherwydd y llafariaid, a’r dosbarth 

DOB yn cofnodi 29% o wallau ynganu yn ymwneud â’r llafariaid. Mae Williams a Cooper (2021, 

tud 5) yn amlygu’r her hon i siaradwyr ‘newydd’ neu ddysgwyr. Mae cymaint o amwysedd o 

amgylch hyd llafariaid neu sain y deuseiniaid mae ynganu’n gywir yn broblematig i ddysgwyr, 

yn enwedig gan nad ydy’r un broblem yn bodoli gyda’r Saesneg fel iaith gyntaf. Er bod y 

Gymraeg yn cael ei hystyried yn iaith ag orgraff dryloyw iddi, mae orgraff anrhyloyw’r Saesneg 

yn  effeithio ar hyn. 
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Pennod 9: Trafodaeth, casgliadau ac argymhellion 
 

Bwriad yr ymchwil hwn oedd archwilio a oedd modd ail-greu dosbarth cyfathrebol CiO yn 

ddigidol, ac os hynny, a oedd dysgwyr cychwynnol A1 yn datblygu sgiliau llafar yr un mor 

effeithiol â dysgwyr dosbarth traddodiadol WyW. Mae pwysigrwydd amserol iawn i’r 

astudiaeth hon ar hyn o bryd gan i ni weld symudiad digynsail i’r dull dysgu ac addysgu digidol 

oherwydd pandemig Covid-19. Hon yw’r astudiaeth gyntaf o’i math ym maes CiO sydd wir yn 

archwilio’r posibiliadau o ail-greu y dosbarth cyfathrebol drwy ddatblygu gofod digidol unigryw 

gydag adnoddau pwrpasol.  

 

Er i’r twf a welwyd yn ddiweddar oherwydd y pandemig symud y maes i gyfeiriad digidol yn 

gynt na fyddai rhywun wedi medru ei ragweld, ac er i rai o gasgliadau’r astudiaeth hon fod wedi 

cael eu gweithredu’n barod (trafodir hyn yn y bennod hon), mae ystyriaethau pellach i’w 

hystyried a chyfleoedd i ddatblygu ymchwil pellach i’r maes oll-bwysig hwn. 

 

Amlygwyd yn y fethodoleg sut fyddai’r astudiaeth hon yn ceisio ail-greu dosbarth cyfathrebol 

Cymraeg i Oedolion. Drwy dynnu ar egwyddorion y dosbarth cyfathrebol, safonau cenedlaethol 

maes CiO, ac egwyddorion datblygu digidol Bates (2005) Garrison et al (2000), Linillard (2002), 

crëwyd gofod digidol ar gyfer y dysgwyr. Bydd y rhan nesaf yn archwilio’r themâu a gododd 

wrth ddadansoddi’r data. 

 

Casglwyd data meintiol ac ansoddol oddi wrth dair carfan o ddysgwyr, dwy garfan arbrofol 

oedd yn y dosbarth DOB a’r garfan reoli oedd yn dysgu WyW. Drwy gasglu data cymysg lluniwyd 

proffiliau manwl o gynnydd a phrofiad pob dysgwr unigol a phob grŵp. 



 

 310 

Er nad oedd gwahaniaethau mawr i’w canfod ar draws y data meintiol fesul grŵp, a bod 

sgorau’r dysgwyr unigol wedi eu dylanwadu gan amgylchiadau penodol na ellid eu rheoli bob 

tro, canfuwyd nifer o batrymau a themâu diddorol sy’n haeddu trafodaeth bellach.  

 

Bydd y bennod hon yn cychwyn drwy drafod y prif nodweddion a godwyd o’r data cyn mynd 

ymlaen i drafod yn fanylach, y themâu a welwyd o fewn y data ynghyd ag unrhyw dueddiadau 

a amlygwyd yn y data a gasglwyd fel rhan o’r astudiaeth hon. Bydd y bennod yn cloi gyda 

chyfres o argymhellion ar gyfer arfer dda sy’n deillio’n uniongyrchol o’r data, ynghyd ag 

argymhellion ar gyfer ymchwil pellach. 

 

Prif nodweddion y data 
 

Wrth ddadansoddi’r data’n holistaidd, amlygwyd  cyfres o nodweddion  sydd yn werth eu 

trafod yn fanylach .  Cyflwynir y nodweddion a gododd yn yr astudiaeth hon isod: 

 

Ymhlygiad 1: Mae’r ymdeimlad o fod eisiau bod yn rhan o gymuned Gymraeg yn effeithio ar 

gymhelliant dysgwyr DOB yr astudiaeth. 

 

Ymhlygiad 2: Mae angen symleiddio a chanoli’r technolegau sy’n cefnogi’r astudio annibynnol. 

 

Ymhlygiad 3: Roedd dysgwyr DOB oedd yn byw mewn ardal ble’r oedd y Gymraeg i’w chlywed 

yn profi llai o anawsterau ynganu na’r dysgwyr oedd yn byw mewn ardal lle nad oedd yr iaith 

i’w chlywed tu allan i’r gofod dysgu. 

 

Ymhlygiad 4: Nid oedd ymrwymiad dysgwyr DOB i’r cwrs ar y cyfan gystal â’r dosbarth WyW. 
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Ymhlygiad 5: Roedd gwybodaeth neu amlygiad blaenorol i’r iaith yn fanteisiol i ddysgwyr DOB 

wrth ynganu seiniau’r orgraff Gymraeg nad ydynt yn bodoli’n y Saesneg e.e. []  a [ɬ] . 

 

Ymhlygiad 6: Mae’r data yn awgrymu y byddai rhai dysgwyr DOB yn gweld gwerth mewn 

dwysau’r cyswllt gyda thiwtor bob wythnos er mwyn dwysau’r addysgu. 

 

Ymhlygiad 7: Mae fformat cwrs DOB yn fwy addas i gefnogi cynnydd dysgwyr sy’n methu 

presenoli mewn dosbarth WyW oherwydd ymrwymiadau gwaith a theulu. 

 

Ymhlygiad 8: Mae diffyg amlygiad i’r iaith tu allan i’r gofod rhithiol yn heriol i’r dysgwyr 

ddatblygu eu Cymraeg yn enwedig os nad ydynt yn defnyddio’r ap ymarfer.  

 

Ymhlygiad 9: Mae seiniau tebyg rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yn profi mwy o anhawster 

ynganu i’r grwpiau DOB. 

 

Ymhlygiad 10:  Nid oedd tracio a datblygu cynnydd dysgwyr DOB mor hawdd â’r dosbarth 

WyW. Roedd y tiwtor yn gorfod ymddiried mwy yn y dysgwyr DOB i gymryd perchnogaeth dros 

ofynion y cwrs oedd yn heriol ar adegau oherwydd y pellter daearyddol. 

 

Ymhlygiad 11: Roedd y dosbarth WyW yn fwy parod i fynegi eu hunain yn bytiog a gwyro oddi 

wrth y patrwm craidd. 

 

Ymhlygiad 12: Roedd cyfradd parhad y dosbarth WyW yn uwch na’r dosbarth DOB. 
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Ymhlygiad 13: Roedd yr ap yn gyfrwng defnyddiol i ymarfer geirfa a’r amser cyfleus i’r dysgwr. 

 

Ymhlygiad 14: Mae’r hyblygrwydd a gynigir gan yr ap yn fanteisiol i ddysgwyr iaith sydd am 

ddysgu wrth eu pwysau ar amser cyfleus. 

 

Ymhlygiad 15: Mae fformat amrywiol yr ap yn cefnogi y dysgu gan nad ydyw’n undonog. 

 

Ymhlygiad 16: Nid oedd ffôn symudol yn gyfrwng dysgu hygyrch oherwydd problemau oedd yn 

codi o ran maint testun, gofod rhyngweithio. 

 

Ymhlygiad 17: Roedd y ffaith bod yr ap a’r cynnwys digidol yn cynnig amrywiol gyfleon i 

ddatblygu sgiliau gwrando a siarad yn werthfawr iawn. 

 

Ymhlygiad 18: Mae strwythur y wers gyda’r tiwtor yn cyflwyno’r elfennau iaith mewn gwers ar-

lein amserol yn elfen allweddol i gefnogi’r dysgu. 

 

Ymhlygiad 19: Mae’n werth archwilio’r cwestiwn a ydy’r berthynas sy’n cael ei meithrin mewn 

cyd-destun DOB mor gryf ag yw’r rheini mewn dosbarth WyW.  

 

Ymhlygiad 20: Mae’r data’n awgrymu bod cydberthynas agos rhwng sgoriau, cwblhau unedau 

a chyfradd presenoldeb, mae hyn felly yn ystyriaeth bwysig i’w harchwilio ymhellach wrth 

ddatblygu cyrsiau ar-lein. 
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Ymhlygiad 21: Mae natur cwrs DOB yn cynhyrchu siaradwyr awtomatig. Mae llai o wallau iaith 

ac ynganu yn cael eu cofnodi o fewn y carfannau DOB, gellir ystyried a’i yw hyn oherwydd eu 

bod tuedd i lynu at y patrwm a gyflwynir, meini prawf y sampl yn unig, ble mae ‘r dysgwyr WyW 

yn fwy tueddol o ymestyn eu sgwrs tu draw i’r patrwm dan sylw, felly’n defnyddio mwy o iaith 

sy’n arwain at fwy o wallau. 

 

Ymhlygiad 22: Roedd y dysgwyr DOB yn ymateb yn well i gwestiynau ac yn llwyddo i ateb yn 

gywir. Mae lle i archwilio’r posibilrwydd bod hyn oherwydd eu bod yn ymarfer sgiliau gwrando 

a siarad yn yr iaith darged drwy’r ap. 

 

Ymhlygiad 23: Mae dysgu mewn gofod digidol yn peri mwy o anhawster i ddysgwyr gydag 

ynganu seiniau tebyg a’r deuseiniaid. 

 

Trafodir y rhain yn y rhannau dilynol.  

 

Dosbarth cyfathrebol ar-lein 
 

Pan ddechreuwyd cynllunio’r astudiaeth hon, roedd y dirwedd ddigidol yn dra gwahanol. Erbyn 

hyn, mae pandemig Covid-19 wedi symud datblygiadau technoleg mewn modd na fyddai 

rhywun wedi medru ei ragweld (Crick et al, 2020). Pan ddechreuwyd ar yr astudiaeth hon Skype 

oedd y cyfrwng cynadleddau ar-lein amlwg i’w ddefnyddio am resymau a amlygwyd ym 

Mhennod 6.  
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Daeth i’r amlwg wrth geisio darparu gwersi cyfathrebol ar-lein bod diffygion i’r cyfrwng 

cyfathrebu fideo gynhadledd Skype ar gyfer addysgu iaith ar-lein. Un o brif egwyddorion y dull 

cyfathrebol fel a drafodwyd ym Mhennod 2 ydyw ei fod yn ddull dysgwr ganolog sydd am roi 

cyfleon cyfathrebu dilys  i’r dysgwyr drwy gyfleon rhyngweithio . Y brif her ar y pryd oedd anallu 

Skype i gefnogi gwaith pâr neu waith grwpiau llai. Roedd y diffyg hwn i fedru torri i grwpiau llai 

ar-lein yn broblematig. Roedd y cyfrwng yn lled-gefnogi Y Dimensiwn Analytig wrth ddatblygu 

cymhwysedd cyfathrebol (Littlewood, 2005) (Ffigwr 3, tud 45). Roedd modd cyflwyno 

ffwythiannau, rhoi cyfarwyddiadau a datblygu cywirdeb iaith yn llwyddiannus. Ond yr her fwyaf 

wrth geisio ail-greu y dosbarth cyfathrebol ar-lein oedd datblygu’r Dimensiwn Arbrofol. Roedd 

hyn yn arwain at gynhyrchu siaradwyr ‘artiffisial’ fydd yn cael ei drafod yn ddiweddarach yn y 

bennod hon. Nid oedd cymaint o gyfleon i gymhwyso’r iaith nac ychwaith arbrofi er mwyn dod 

yn ddefnyddwyr mwy cymwys ac arbrofol wrth ddysgu iaith ar-lein. Mae’n rhaid i’r ddau 

ddimensiwn gydweithio gyda’i gilydd (Sauvignon, 1972) er mwyn i ddysgwyr ddatblygu eu 

cymhwysedd cyfathrebol yn llwyddiannus. Adlewyrchir hyn yn nata meintiol yr astudiaeth pan 

welir bod y dosbarthiadau WyW yn fwy parod i ddefnyddio iaith ‘ad-hoc’, sydd efallai/yn aml 

yn arwain at fwy o wallau iaith gan eu bod yn barod i arbrofi gyda’r iaith.  Roedd y dysgwyr 

DOB, ar y llaw arall, yn fwy tueddol o lynu at y patrymau craidd a gyflwynwyd yn y deunydd 

dysgu’n unig.  

 

Felly, un o brif ganfyddiadau oedd yn codi o ganlyniadau’r astudiaeth hon oedd anallu’r cyfrwng 

fideo gynhadledd i gefnogi’r rhyngweithio rhydd sydd mor hawdd ei ddatblygu mewn gofod 

WyW ac arweiniodd hyn at yr ystyriaeth hon, sef bod angen sicrhau bod y modd digidol yn 

caniatáu gwell cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio rhydd, megis ystafelloedd trafod. Mae’n werth 

nodi yma bod yr astudiaeth hon wedi bod yn sylfaen i symud darpariaeth CiO Dysgu Cymraeg 
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GO ar-lein ym mis Mawrth 2020 pan nad oedd dysgwyr yn medru mynychu dosbarthiadau 

WyW oherwydd y pandemig, Covid-19.  Gweithredwyd ar rai o argymhellion yr astudiaeth hon 

ar y pryd.  Bellach mae’r cwmnïau technoleg wedi datblygu rhyngwyneb ystafelloedd 

‘breakout’ sydd yn sicr yn gymorth er mwyn datblygu elfennau cyfathrebol y cyrsiau CiO fydd 

o bosib yn medru cefnogi’r Dimensiwn Arbrofol o gymhwyso’r iaith yn fwy effeithiol. 

 

Rhyngweithio 
 

 

Un bwriad creiddiol wrth geisio datblygu dosbarth digidol o bell oedd sicrhau cyfleon 

rhyngweithio cystal â’r rheini oedd ar gael mewn dosbarth WyW. Roedd rhyngweithio yn 

thema a gododd yn y data a gasglwyd oddi wrth y dysgwyr wrth drafod yr ap. Roeddent yn 

gweld y cyfle i ryngweithio gyda’r iaith drwy’r ap yn fuddiol, yn arbennig gan bod y cynnwys  

yn gynnwys gwreiddiol a phwrpasol, wedi ei deilwra i adlewyrchu sefyllfaoedd ‘byd-go iawn’, 

elfen sy’n bwysig iawn i’r dull cyfathrebol hefyd (Richards a Rogers, 2014). 

 

Rhyngweithio llafar neu ryngweithio i ddatblygu sgiliau gwrando oedd yn cael eu hadnabod 

fel y cyfleon mwyaf defnyddiol i’r dysgwyr yn ôl data’r canlyniadau. Roedd hyn yn cyd-fynd 

gyda gofynion y dull cyfathrebol eto, oedd yn gofyn am gyfleon i ddysgwyr fedru 

integreiddio gwahanol sgiliau iaith (Richards a Rogers, 2014).  

 

Roedd y templedi rhyngweithio i ddysgu geirfa newydd drwy ddefnyddio sgiliau gwrando a 

darllen, neu dempledi gwrando a siarad er mwyn ymarfer patrwm newydd ac felly medru 

defnyddio’r sgiliau o wrando, ailadrodd a gwrando’n ôl yn cael eu hystyried yn ddefnyddiol yn 

ôl y data ansoddol.  Eto roedd y templedi yn ceisio adlewyrchu’r broses a fyddai’n digwydd yn 
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y dosbarth WyW pan mae tiwtor yn arwain y broses o ailadrodd patrymau yn effeithiol, a 

gellir datgan bod hyn wedi bod yn lled-llwyddiannus gyda thempledi’r ap. Roedd dysgwyr 

hefyd yn gweld gwrando ar frawddegau Cymraeg syml yn yr ap yn gymorth iddynt ddatblygu 

hyder i ryngweithio gyda phatrymau iaith syml mewn gofodau real. 

 

Yn sicr mae lle i barhau i ddatblygu templedi dysgu digidol unigryw ar gyfer oedolion sy’n dysgu 

Cymraeg, templedi sy’n meithrin sgiliau gwrando a siarad yn benodol, sy’n adlewyrchu 

sefyllfaoedd pob dydd, e.e. siopa, trafod y tywydd ayb. 

 

Un her amlwg wrth geisio creu templedi rhyngweithiol yw nad ydy technoleg iaith yn y 

Gymraeg yn datblygu ar yr un cyflymder â ieithoedd eraill nac ychwaith yn derbyn yr un lefel 

o fuddsoddiad gan gwmnïau rhyngwladol â’r ieithoedd mwyaf. Mae hyn yn rhoi her i 

ddatblygwyr cyrsiau digidol a darparwyr ieithoedd lleiafrifol wrth gystadlu ar y llwyfan byd-

eang i gefnogi dysgwyr iaith. Mae’n rhaid gweld buddsoddiad sylweddol yn nhechnolegau 

lleferydd yn y Gymraeg fel bod y rhyngweithio electroneg hwn yn medru tyfu a datblygu i 

gefnogi dysgwyr a siaradwyr waeth beth yw lefel eu rhuglder yn y Gymraeg, neu unrhyw iaith 

leiafrifol arall, fel sy’n cael ei atgyfnerthu gan Lackaff a Moner (2016, tud 8): 

 

“As speech recognition interfaces …become increasing prevalent in homes and on the go, 

interface designers should understand the deeply personal nature of language choice as an 

opportunity to reach their global users. The daily use of Irish or another minority language 

may ultimately serve to strengthen user engagement and identification with such 

technologies.” 
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Er bod yr ymchwil hwn wedi medru datblygu elfennau llafar i dempledi’r apiau, cyfyng oedd y 

posibiliadau o’u cymharu â beth fyddai’n bosib yn yr iaith Saesneg er enghraifft oherwydd 

nad oedd y dechnoleg wedi datblygu i’r un graddau i fedru cefnogi iaith leiafrifol e.e. drwy 

adnabod lleferydd. Nid yw oblygiadau yr her hon yn berthnasol i faes CiO yn unig, mae’n her 

ar draws y sector addysg pan mae’n dod i’r Gymraeg a thechnoleg lleferydd iaith. Ail 

ystyriaeth y gwaith, felly, yw bod angen buddsoddiad sylweddol yn y dechnoleg hon fel bod y 

Gymraeg yn medru darparu y cyfleon dysgu priodol o fewn oes ddigidol. 

 

Iaith ac Ynganu 
 

 

Wrth edrych ar y canlyniadau a’r data meintiol a gasglwyd wrth sgorio samplau llafar y tair 

carfan, gwelwyd yn sicr bod lle i gwrs dysgu Cymraeg o bell (Ffigwr 50). Roedd perfformiad 

rhwng y tri grŵp yn debyg iawn er bod y grŵp DOB yn tueddu i sgorio ar yr ochr uwch yn y 

ddau faes (cywirdeb iaith ac ynganiad). Serch hynny marc o wahaniaeth oedd rhwng y grwpiau 

ar gyfartaledd. Mae hyn yn amlygu bod lle i ddarpariaeth ddigidol, a bod darpariaeth ddigidol 

yn llwyddiannus wrth feithrin sgiliau iaith dysgwyr Cymraeg ar lefel gychwynnol A1. Er hynny, 

roedd peth gwahaniaeth yn nodweddion ieithyddol y dysgwyr oedd yn y grŵp DOB a’r rhai yn 

y grŵp WyW. Trafodir y rhain isod.  

 

Siaradwyr Awtomatig 

Un patrwm pendant oedd i’w weld o’r data oedd bod dylanwad y Saesneg ar ynganu a 

chywirdeb y garfan WyW y llawer mwy na’r garfan DOB cywirdeb (14%/3%) ac ynganu 

(52%/43%). Gwelwyd hefyd bod mwy o amwysedd i ystyr brawddegau y garfan WyW o’u 

cymharu â’r dysgwyr DOB. Mae’n debyg y gellid dadlau mai’r rheswm dros hyn oedd bod y 
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dysgwyr WyW yn fwy parod i geisio defnyddio’r Gymraeg yn fwy rhydd yn y dosbarth, mewn 

cyd-destun mwy cymdeithasol. Bydd angen ymchwil pellach i archwilio’r rhesymau dros hyn. 

Ar y llaw arall, roedd y dysgwyr DOB yn glynu i batrymau’r dasg oedd wedi ei gosod heb geisio 

ymestyn y patrwm mewn unrhyw ffordd. Gellid galw’r dysgwyr yn y carfannau DOB yn 

siaradwyr awtomatig bron iawn. Gellid cwestiynu felly a oedd hyn yn digwydd gan bod y gofod 

WyW yn cynnig gofod cymdeithasol i’r dysgwyr ddefnyddio’u Cymraeg yn fwy rhydd o’i 

gymharu â strwythur fwy pendant y dosbarth DOB.  Nid gofod i gymdeithasu mo’r dosbarth 

DOB, ond yn hytrach gofod pwrpasol i ddysgu Cymraeg am amser penodol bob wythnos. Ond 

mae rhyngweithio yn allweddol i ddysgu iaith, fel a nodwyd eisoes ym Mhennod Dau, ac mae 

hepgor yr elfen honno o’r profiad drwy’r dull DOB yn debygol iawn o ddylanwadu ar 

nodweddion ieithyddol y dysgwr mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Roedd naws fwy robotig i 

samplau llafar y dysgwyr DOB o’u cymharu â’r dysgwyr WyW sy’n awgrymu bod rhywbeth am 

y profiad DOB wedi bod ar goll yn y modd y darparwyd y cwrs gyda’r dechnoleg oedd yn bosib 

ar gyfer y grwpiau hyn. Nid yw hyn i ddweud nad oes modd hwyluso a chryfhau sgyrsiau rhithiol 

y tu allan i’r dosbarth drwy ofodau ar-lein. Yn wir, honna Hamilton (2013) bod hyn yn gwbl 

bosib. Mae’n bosib bod y datblygiadau mwy diweddar yn y dechnoleg e.e. ystafelloedd 

breakout yn mynd i gael effaith gadarnhaol ar ddefnydd dysgwyr ar-lein o’r iaith mewn gofod 

mwy anffurfiol.  Yn sicr, mae lle i ymchwil pellach archwilio y cysyniad hwn. Mae cymhwysedd 

cyfathrebol yn elfen bwysig iawn wrth i ddysgwyr iaith ddod yn fwy rhugl. Wrth edrych ar 

ddata’r astudiaeth hon, mae perygl i’r gofod digidol, heb ei addasu ymhellach, fethu cefnogi y 

dysgwyr i ddod yn ddefnyddwyr iaith mwy arbrofol a symud i’r ail ddimensiwn o fewn eu 

cymhwysedd cyfathrebu, Y Dimensiwn Arbrofol (Littlewood, 2005), ac yn hytrach ddod yn 

ddefnyddwyr awtomatig o’r iaith ble mae’r ffocws fwy ar ffurf, ystyr a chywirdeb. Rhaid felly, 

ystyried a ddylid cyfuno dysgu rhithiol gyda dysgu WyW pan fo hynny yn bosib.  
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Gwelwyd bod cynnydd lled-gyson wedi digwydd ar draws y ddau faes (cywirdeb ac ynganu) o 

fewn y grwpiau DOB, felly nid oedd dysgu mewn gofod ar-lein wedi amharu ar allu’r dysgwyr i 

ddatblygu cywirdeb iaith oherwydd y diffyg cysylltiad WyW.  Er hynny, gwelwyd bod perthynas 

gadarn rhwng cynnydd y dysgwyr a’u presenoldeb a chyfranogiad, gyda’r adnoddau dysgu 

annibynnol. Mae Ffigwr 46 a Ffigwr 47 yn arddangos hyn yn eglur. Roedd y dysgwyr DOB oedd 

yn defnyddio’r ap yn wythnosol ac yn presenoli yn y gwersi ar-lein yn gwneud mwy o gynnydd 

o ran cywirdeb iaith ac ynganu. Mae hon eto yn elfen bwysig i’w harchwilio ymhellach wrth 

ddatblygu cyrsiau ar-lein i’r dyfodol. Drwy ddatblygu elfennau penodol megis adborth fwy 

personol, canoli deunyddiau a rhyngwynebau i un safle, byddai dysgwyr yn ei gweld yn haws 

defnyddio’r dechnoleg i gefnogi eu dysgu anghydamserol. Gellid ystyried ymhellach y ffaith 

bod angen ymgorffori elfennau o bersonoli adborth wrth lunio teclynnau digidol at bwrpas 

hyfforddiant iaith yn y dyfodol.  

 

Patrwm arall a amlygwyd yn y data meintiol oedd bod y dysgwyr DOB yn fwy hyderus wrth 

ymateb i frawddegau y tasgau llafar. Gellir priodoli hyn i’r ffaith eu bod yn fwy cyfarwydd â’r 

patrymau gan eu bod yn defnyddio’r ap ymarfer oedd yn cyflwyno’r un patrymau. Hefyd roedd 

y dosbarth DOB wedi ei gyfyngu i’r patrymau oedd yn cael eu cyflwyno o fewn unedau’r cwrs 

yn fwy defodol na’r dosbarth WyW, ble’r oedd tuedd i siarad yn fwy rhydd a mynd ar 

drywyddau oddi wrth batrymau’r uned oherwydd natur y dosbarthiadau. Roedd rheini oedd 

yn sgorio’n uchel yn y samplau llafar o fewn y dosbarth DOB yn defnyddio’r ap yn aml hefyd. 

Mae hyn yn awgrymu eto bod cydberthynas rhwng hyblygrwydd a chyfleustra defnyddio 

technoleg yn anghydamserol i ddatblygu sgiliau iaith a chywirdeb iaith. 
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Mae’n werth nodi fod y dysgwyr DOB yn profi mwy o anhawster gyda geiriau a seiniau tebyg, 

gan gynnwys y deuseiniaid, seiniau’r <u> ac <y> a sain yr <r>. Roedd  data meintiol y samplau 

ynganu yn dangos bod y seiniau hyn  yn achosi problemau mewn dros 50% o samplau’r 

dosbarthiadau DOB (24% gyda sain yr <r> a 0% yn y WyW ), tra bod data meintiol cywirdeb 

iaith yn dangos bod cryn ddryswch yn y dosbarth DOB gyda geiriau tebyg yn y Gymraeg a’r 

Saesneg e.e. i’r ac a’r.  

 

Mae’r ffurfiau hyn yn rhai sydd yn aml yn peri anhawster i ddysgwyr, yn enwedig os mai 

Saesneg yw’r iaith gryfaf (Williams a Cooper, 2021), a hynny oherwydd bod y seiniau yn 

Saesneg sy’n cyfateb i’r un llythrennau yn cael eu trosglwyddo i’w hymgais i ynganu’r eirfa yn 

Gymraeg. Gellid cysylltu y ffaith nad oedd cyswllt un i un gyda thiwtor i glywed ac amlygu’r 

seiniau hyn yn ffactor pam ei bod yn fwy o broblem i’r dosbarth DOB. 

 

Trafodwyd trosglwyddiad iaith ym Mhennod 2. Mae trosglwyddiad iaith yn ymddygiad arferol 

ymysg dysgwyr, ac mae her i siaradwr ail-iaith wrth glywed y gwahaniaeth mewn seiniau neu 

yn fwy penodol ffonemau  yn yr iaith ‘newydd’ oherwydd dylanwad yr iaith gyntaf.  

 

O edrych ar ddata yr astudiaeth hon, yn sicr mae tueddiadau cychwynnol yn dangos bod 

dysgwyr DOB yn ei gweld yn anos i glywed gwahaniaethau yn y seineg  a bod hynny felly’n 

arwain at fethu cynhyrchu’r ffonemau priodol. Mae hyn yn cyd-fynd gyda’r hyn sydd wedi cael 

ei adrodd gan Swan a Smith (2001) sy’n cyflwyno tystiolaeth sy’n cefnogi bod dylanwad yr iaith 

gyntaf yn effeithio ar sut mae dysgwr yn caffael yr ail-iaith. Mae’r ffaith bod hyn i’w weld yn 

fwy o her i’r dosbarth DOB nag i’r dosbarth WyW yn arwain at gwestiynu pellach, sef bod rhai 

agweddau penodol o ynganu angen cyswllt WyW neu angen rhyngweithiad byw ar-lein. Yn sicr 
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mae lle i archwilio heriau pellach mae dysgu Cymraeg mewn gofod digidol yn ei olygu o 

safbwynt trosglwyddiad iaith. 

 

Adborth 
 

Roedd adborth yn ystyriaeth bwysig hefyd wrth gynllunio a dylunio y gofod ar-lein. Un o’r 

heriau mwyaf wrth ddatblygu’r ap oedd nad oedd modd teilwra’r templedi i roi adborth unigol, 

gwreiddiol i bob dysgwr. Roedd hyn yn broblematig ynddo’i hun wrth ystyried egwyddorion 

pedagogaidd dysgu ail-iaith. Mae adborth yn elfen bwysig, yn enwedig y cywiro llafar naturiol 

hwnnw sy’n digwydd ar lawr dosbarth ail-iaith (Seedhosue, 1997). Mae’n ymylu ar fod yn 

amhosib i ddatblygu hyn i’r un modd yn electroneg. Nid oedd gofod y wers DOB yn cynnig yr 

un cyfleodd i roi adborth â’r dosbarth WyW, oherwydd y strwythur mwy caeth oedd i’r wers, 

gan nad oedd creu gofodau ymarfer annibynnol yn bosib ar y pryd. Er hynny, roedd modd 

defnyddio egwyddorion Duran (2011) wrth gyflwyno ac ymarfer patrymau yn y dosbarth DOB, 

drwy sicrhau cyfleoedd hunan-gywiro, cywiro ei gilydd ac yna troi at y tiwtor yn olaf. 

 

Roedd yr ap hefyd yn cynnig haenau o adborth yn ddibynnol ar ba mor gywir oedd ymatebion 

y dysgwyr i’r templedi.  Roedd rhai o dempledi’r ap yn cynnig cyfle i’r dysgwyr asesu iaith eu 

hunain, drwy recordio llais a chymharu gyda’r sampl stoc. Roedd hyn yn gyfle iddynt ddatblygu 

eu sgiliau cyfathrebol ac roedd y dysgwyr yn gweld templed o’r math hwn yn ddefnyddiol.  

Roedd y tiwtorial yn gyfle ble roedd dysgwyr yn medru derbyn adborth mewn modd cefnogol 

ac adeiladol. Er hynny, mae lle i ddatblygu adborth mwy penodol o fewn y gofodau dysgu 

digidol, yn enwedig ar ddiwedd uned ymarfer.  Efallai bod lle i roi adborth mwy ansoddol ar 

gynnydd y dysgwr yn hytrach na sgôr oedd yn cael ei weld fel ei fod wedi ei gyfrifo mewn modd 

eithaf amwys ar brydiau yn ôl y data a gasglwyd. 



 

 322 

 

Ar ôl craffu ar ddata’r canlyniadau, daw’n amlwg felly bod elfennau cadarn i’r ddarpariaeth 

ddigidol sydd wedi gweithio ac yn bwysig wrth ddatblygu gofodau digidol cyfathrebol i 

ddysgwyr CiO i’r dyfodol. 

 

Ystyriaeth arall bwysig yw sut mae diffyg adborth personol, neu adborth gan gyfrifiadur yn 

unig yn effeithio ar drosglwyddiad iaith dysgwyr. Mae trosglwyddiad iaith wedi ei drafod 

eisoes yn y bennod hon a’r ffaith bod yr iaith gyntaf yn ei gwneud yn anodd i ddysgwr glywed 

gwallau yn benodol.  Mae’n hysbys bod dysgwyr iaith yn cael budd mawr o adborth 

uniongyrchol (Sheen, 2007). Mae’r adborth uniongyrchol hwn fel y noda Wanderley et al 

(2021, tud 3129)  yn arfogi’r dysgwr i fyfyrio ar eu camgymeriadau : 

 

“distinguish[ing] a cause for their mistakes correlates to increased performance.”  

 

Nid oedd adborth yr ap na’r dechnoleg yn ddigon blaengar i fedru cynnig y math o adborth 

wedi ei deilwra i gamgymeriadau unigolion pan mae’n dod i adnabod gwallau ynganu e.e.  

 

[ɪ]n[ɪ]s  ac [ə]n[ɪ]s. 

 

Mae hon yn enghraifft dda sy’n codi o’r data a gasglwyd. Mae’n dangos anallu’r dysgwr i 

glywed y gwahaniaeth yn y ffonem, wrth drosglwyddo iaith dwy sain wahanol i’r un llythyren, 

ac yn sicr gwahaniaeth na fyddai’r dechnoleg wedi ei adnabod, felly ni roddwyd adborth ar 

hyn, sy’n arwain at y dysgwr i barhau i ynganu yn yr un modd hyd nes daw ymyriad gan y 

tiwtor. 
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Rhaid felly, ystyried ymhellach y posibilrwydd bod angen datblygu cyfrwng i roi adborth sydd 

wedi ei deilwra i anghenion dysgwyr digidol unigol yn hytrach nag adborth cyfrifiadurol 

generig. 

 

Hyblygrwydd  
 

 

Un o’r themâu amlwg ddaeth o ddadansoddi’r canlyniadau oedd bod y dysgwyr oedd yn 

defnyddio’r ap yn gwerthfawrogi hyblygrwydd y cyfrwng. Dyma un o brif fanteision dysgu 

symudol (M-Learning) fel a drafodwyd yn y drafodaeth gychwynnol (Al-Erman et al 2015). 

Er bod rhai o’r dysgwyr wedi mynegi yr awydd am blatfform-gwe ar gyfer eu dysgu, mae’n 

rhaid ystyried safbwynt Alzaza a Yaakub (2011) sy’n nodi mai dysgu symudol yw’r math o e-

Ddysgu ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae hyn yn ystyriaeth allweddol felly wrth ddatblygu 

darpariaeth ddigidol Cymraeg i Oedolion dros y degawdau nesaf os am gyrraedd y nod o 

Filiwn o Siaradwyr (Llywodraeth Cymru, 2017). Rhaid hefyd gadw mewn cof y ffaith bod 

pandemig Covid-19 wedi trawsnewid agwedd cynifer o bobl tuag at dechnoleg a dysgu ar-

lein, ac mae’r rheini oedd yn tueddu i ffafrio dulliau dysgu mwy traddodiadol wedi gorfod 

cofleidio’r cyfrwng addysgu a dysgu digidol, ac mae agweddau tuag at ddysgu ac addysgu ar-

lein bellach yn fwy cadarnhaol ar draws y sectorau addysg (Crick et al, 2020). 

 

Yn sicr felly, roedd dysgwyr yn gweld manteision hyblygrwydd y cyfrwng dysgu symudol a’r 

ap. Roedd y ffaith bod modd rhyngweithio gyda’r cynnwys dysgu ar amser cyfleus ac am 

gyfnodau byr rhwng gweithgareddau eraill yn fanteisiol i’r dysgwyr. Gwelwyd dysgwyr oedd 
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gydag ymrwymiadau gwaith yn tueddu i ffafrio y cyfrwng dysgu hwn dros rheini oedd ddim yn 

gweithio. 

 

Mae lle felly i ystyried datblygu cyrsiau DOB gyda thiwtor ar gyfer sectorau’r gweithle, yn 

benodol y gwasanaeth iechyd gan bod data’r astudiaeth yn dangos bod y cyfrwng hwn yn 

gweddu i amserlen gweithlu o’r fath. 

 

Amrywiaeth 
 

 

Amrywiaeth y templedi dysgu oedd y thema arall oedd yn codi wrth edrych ar gryfderau’r ap. 

Wrth ddadansoddi’r canlyniadau gwelwyd bod y ffaith bod templedi dysgu gwahanol, oedd 

yn cynnig ymarferion gwahanol yn fuddiol i’r dysgwyr. Eto, mae hyn yn clymu gydag 

egwyddorion Bates (2005), sy’n dangos pwysigrwydd newydd-deb a’r ffaith fod diddordeb y 

dysgwr yn cael ei gynnal drwy’r dull digidol, ond hefyd gyda chysyniadau Garrison et al (2003) 

a phwysigrwydd datblygu presenoldeb cymdeithasol, gwybyddol ac addysgol o fewn y 

templedi dysgu. Roedd y templedi wedi eu dylunio yn ofalus iawn drwy’r dull ymchwil er 

mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cyfathrebol y dysgwyr iaith, gan annog 

chwilfrydedd, cysylltu dysgu a hynny mewn gofod digidol diogel. 

 

Felly, cynigir hyn fel ystyriaeth bellach wrth symud ymlaen i gefnogi dysgwyr CiO yn ddigidol 

felly, ei bod yn allweddol sicrhau amrywiaeth a gwreiddioldeb yn yr adnoddau digidol sydd ar 

gael iddynt.  

 

Rôl y Tiwtor 
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Daeth rôl y tiwtor yn ystyriaeth bwysig yn dilyn edrych ar y llenyddiaeth, a’r Naw Dimensiwn 

(Means et al, 2014) . Er mai cwrs ar-lein oedd hwn, ac roedd rhan helaethaf y dysgu wedi ei 

gynllunio i fod yn ddysgu anghydamserol heb arweiniad tiwtor, roedd yn amlwg bod i rôl y 

tiwtor yn y wers amserol arwyddocâd pendant o fewn y pecyn a gynlluniwyd yn hybu’r dysgu. 

Roedd derbyn awr o wers ar-lein dan arweiniad tiwtor profiadol a gyda chyd-ddysgwyr cyn 

mynd ymlaen i ddysgu’n annibynnol yn rhan greiddiol o ddyluniad y ddarpariaeth ar-lein. Er i 

Jones (2016) ddatgan mai un o’r prif  wahaniaethau rhwng rôl tiwtor ar-lein a thiwtor 

dosbarth WyW oedd bod y tiwtor DOB yn canolbwyntio ar un dysgwr yn hytrach na grŵp,  

penderfynwyd mynd yn groes i hynny yn yr astudiaeth hon. Roedd rôl y tiwtor yn y wers 

amserol ar-lein i feithrin y gofod cyfathrebol yn ystyriaeth bwysig wrth geisio creu ymdeimlad 

o gymuned ar-lein.  Mae gosod cyfarwyddyd pendant yn rhan o’r dimensiwn cyntaf  i 

ddatblygu cymhwysedd cyfathrebol (Littlewood, 2008). Wrth ddadansoddi’r data, mae’n 

amlwg bod y dysgwyr yn gweld cael dosbarth DOB dan gyfarwyddyd tiwtor o gymorth. Fel 

arfer gyda deunyddiau dysgu anghydamserol, neu fodel ‘flipped classroom’ yn benodol, 

gofynnir i’r dysgwyr edrych ar y cynnwys dysgu cyn y dosbarth (He et al, 2016). Ond yn 

nyluniad y cwrs hwn, roedd y tiwtor yn cyflwyno’r cynnwys iaith yn y dosbarth ar-lein gyda’r 

dysgwyr am y tro cyntaf, yna roedd disgwyl i’r dysgwyr ymarfer y cynnwys iaith mewn gofod 

anghydamserol ar ôl y wers.  

 

Roedd y tiwtorialau un i un yn gyfrwng pwysig i’r dysgwyr hynny oedd yn eu mynychu. Roedd 

dysgwyr yr astudiaeth hon yn gweld y tiwtorial yn gyfle da i dderbyn adborth unigol sydd yn 

allweddol i ddatblygu hyder dysgwr ac i’r broses ddysgu (Davies, 2016). Roedd hefyd yn gyfle 

i feithrin perthynas ar lefel fwy emosiynol gyda’r dysgwr sy’n bwysig wrth ddatblygu modd i 

gyfathrebu’n agored a diogel ar-lein (Garison et al, 2003). Elfen bwysig arall a lywiodd y 
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cynllunio a’r penderfyniad i dderbyn gwers amserol fel grŵp neu ‘ddosbarth’ gan diwtor 

profiadol oedd y cyfle i ddatblygu cyfleon cyfathrebu agored a medru cydweithio ar lefel 

grŵp er mwyn datblygu mynegiant affeithiol (Garrison et al , 2010). Yn sicr, roedd hyn wedi 

digwydd gyda rhai dysgwyr, oedd yn teimlo’n rhan o’u ‘dosbarth’ DOB a’r gymuned ar-lein 

honno.  Ond ar y llaw arall, roedd diffyg ymrwymiad yn fwy o broblem ymysg y dosbarth DOB 

nag ydoedd ymysg y dosbarth WyW. Trafodir y diffyg ymrwymiad ymysg rhai o’r dysgwyr DOB 

yn ddiweddarach yn y drafodaeth hon. 

 

Mynediad ac Ymarferoldeb 
 

 

Roedd Bates (2005) yn trafod pwysigrwydd mynediad i’r dechnoleg wrth gynllunio darpariaeth 

ddigidol. Mae mynediad i dechnoleg yn bwnc pwysig iawn i’w ystyried o amryw safbwyntiau. 

Heb fynediad i declynnau, neu gysylltedd, mae dysgwyr dan anfantais cyn dechrau ar y dysgu 

gan nad ydynt yn medru cael mynediad i gaffael y sgiliau a’r wybodaeth newydd (Geith a 

Vignare, 2008). 

 

Mae’n wir fod rhai o’r dysgwyr wedi profi problemau gyda mynediad i’r dechnoleg, yn benodol 

yr ap a’r cyfrwng recordio llais ar gyfer y samplau llafar. Mae’r data’n dangos bod dysgwyr  yn 

teimlo bod y ffaith bod amryw adnoddau digidol wedi eu gwasgaru dros ystod o declynnau yn 

cymhlethu'r broses o astudio’n anghydamserol. Mae Garrison et al (2000) yn trafod 

pwysigrwydd dyluniad a threfn darpariaeth ddigidol, mae’n rhaid cydnabod bod her ym maes 

CiO wrth ddylunio darpariaeth ddigidol gan nad oedd modd datblygu un platfform i ddiwallu 

holl elfennau angenrheidiol y fethodoleg. Daeth hyn yn her amlwg i’r dysgwyr yn y sampl, a 

chodwyd hyn yn y cyfweliadau lled-strwythuredig (tiwtorialau) ble’r oedd dysgwyr yn ei gweld 
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yn ddryslyd defnyddio gwahanol blatfformau i ddiwallu gwahanol elfennau o’r profiad dysgu, 

neu ble nad oedd dysgwr arall wedi medru cael mynediad at yr ap a’r cynnwys dysgu gan nad 

oedd ganddynt ffôn clyfar oedd yn galluogi mynediad i’r ap. 

 

Ffactor arall yw ystyried yw bod rhaid sicrhau bod modd cyflwyno gwahanol agweddau o’r 

gefnogaeth ddigidol ar un rhyngwyneb/safle.  

 

Roedd ymarferoldeb yn thema arall a gododd yn aml yn y trafodaethau gyda’r dysgwyr hefyd 

wrth drafod y dechnoleg. Gellir priodoli ymarferoldeb law yn llaw gyda mynediad mewn 

gwirionedd, gan os nad yw dysgwyr yn medru defnyddio’r dechnoleg mewn modd ymarferol, 

mae hyn yn effeithio ar eu mynediad i’r cynnwys dysgu a llesteirio eu cynnydd. Gellir argymell 

byddai un platfform hygyrch i ddal yr holl adnoddau technoleg yn fwy manteisiol i’r dysgwyr, 

yn hytrach nac amryw elfennau oedd yn cydblethu i ddiwallu gofynion y cwrs DOB. Ystyriaeth 

arall sy’n allweddol yw pa mor hygyrch ydyw dyfeisiadau symudol i rheini sydd gan anghenion 

dysgu ychwanegol e.e. nam golwg. Mae sgriniau ffôn yn medru bod yn ofod bach i ryngweithio 

gyda chynnwys dysgu.  

 

Gellid felly argymell ei bod yn bwysig symud datblygiadau hygyrch yn eu blaenau i gefnogi ystod 

o anghenion dysgu. 

 

Roedd hyder y dysgwyr gyda thechnoleg yn her arall. Roedd yr amrywiaeth o ran cefndiroedd 

(oed, gwaith, ieithoedd) y sampl yn nodweddiadol o amrywiaeth dosbarth CiO arferol. Felly 

bydd y patrwm hwn o amrywiaeth o fewn dosbarthiadau yn parhau. Oherwydd diffyg hyder a 
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dealltwriaeth gyda’r dechnoleg, methodd rhai o’r dysgwyr fedru ymateb yn llawn i ofynion yr 

astudiaeth e.e. samplau coll.  

 

Cynigir archwilio’r posibilrwydd o hyfforddi’r dysgwr gyda’r dechnoleg, neu ddatblygu 

blatfform ar-lein sy’n fwy hygyrch gyda mesurau mewn lle i arwain y defnyddiwr drwy’r 

platfform gam wrth gam cyn dechrau ar y dysgu ac addysgu wrth ddatblygu cyrsiau ar-lein i’r 

dyfodol argymhelliad. 

 

Her arall gyda datblygu ap yw bod systemau technoleg yn cael eu diweddaru yn gyson. Gall ap 

ddyddio os nad yw’n cael ei ddiweddaru, neu gall y rhyngwyneb beidio â gweithio yng ngoleuni 

system weithredu newydd (e.e. diweddariad iOS). Wrth ddatblygu gofodau digidol, mae costau 

gweinyddu ac ystyriaethau  gwarchod data i’w hystyried. Eto, trafodwyd cost fel ffactor i’w 

ystyried (Bates, 2005) cyn dechrau dewis technolegau, ond mae lle i ragweld costau gweinyddu 

hirdymor wrth ddatblygu apiau newydd ym maes CiO gan bod y ffordd mae’r maes yn cael ei 

gyllido yn newid yn rheolaidd. Her arall gydag ap yw bod systemau gweithredu gwahanol, felly 

mae angen arbenigeddau gwahanol er mwyn cynnal a chadw’r apiau er mwyn iddynt weithio 

ar draws y systemau. Er bod dysgwyr wedi nodi manteision ap, efallai bod datblygu gwe-

blatfform yn opsiwn mwy diogel ar gyfer y tymor hir, gan nad oes cymaint o heriau technegol 

tymor byr. 

 
 

Presenoldeb a Chyfranogiad 
 

 

Patrwm arall a welwyd yn y data oedd bod dysgwyr WyW yn presenoli'n well yn y gwersi oedd 

felly’n arwain at gyfradd parhad uwch  yn y dosbarth WyW. Dim ond 50% o’r dysgwyr DOB 
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wnaeth barhau i gwrs parhad. Mae hon yn sicr yn agwedd i’w harchwilio ymhellach wrth 

ddatblygu cyrsiau ar-lein. Mae Chametzky (2014) yn trafod rôl y dysgwr sy’n oedolyn wrth 

hunan-reoli ei ddysgu a’r ffordd y gellir grymuso’r dysgwr sy’n arwain at lefel uwch o 

gymhelliant. Roedd hyn yn fwy heriol gyda’r dosbarth DOB. Mae Baker (1997) yn trafod y gall 

diffygion ym mhrofiad y dysgwr ail-iaith arwain at ddiffyg cymhelliant. Gellir dadlau bod 

perthynas rhwng y ffaith ei bod yn fwy heriol i ddysgwyr DOB ddatblygu elfennau megis: 

• gweithio mewn tîm 

• meithrin perthynas gyda dysgwyr eraill 

• cyfathrebu 

• diwylliant ac amrywiaeth 

sy’n arwain at elfen is o gymhelliant (Baker, 1997) 

 

Roedd y pellter rhithiol yn golygu nad oedd y dysgwyr DOB yn medru gweithio mewn tîm, 

cyfathrebu a meithrin perthnasau mor hawdd â’r dysgwyr WyW. Gellir dadlau hefyd bod y 

gofod rhithiol yn fwy synthetig na gofod y dosbarth WyW, ac felly nid oedd ymwneud y dysgwyr 

gyda’i gilydd nac ychwaith gyda’r diwylliant Cymraeg a Chymraeg mor agored a naturiol a’r hyn 

a welwyd yn y dosbarth WyW. Felly, gellid priodoli'r lefelau isel o bresenoldeb a chyfranogiad 

ymysg rhai o’r dysgwyr DOB i’r ffaith nad oeddent yn teimlo eu bod yn datblygu perthynas mor 

effeithiol fel rhan o’r dosbarth DOB mewn gofod rhithiol yn unig. 

 

Eto, mae cymhelliant a pharhad dysgwyr iaith ar-lein yn elfen i’w harchwilio ymhellach. Yn 

enwedig yn dilyn pandemig Covid-19, mae’r symudiad i wersi ar-lein wedi bod yn enfawr ac 

mae’n amlwg bod ewyllys strategol ym maes CiO i barhau â hyn fel sy’n cael ei nodi yng 

nghynllun strategol YGDCG (2021, tud 18). Ond mae’n rhaid bod yn ymwybodol o’r heriau a’r 
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diffygion sy’n dod law yn llaw â’r cyfrwng. Mae y FfCY (Gartison et al, 2000) sydd eisoes wedi 

ei drafod yn amlygu pwysigrwydd datblygu presenoldeb cymdeithasol a gwybyddol, ymholi ar 

y cyd a dysgu cyfoedion sy’n cynnig sylfaen ddamcaniaethol gadarn ar gyfer dylunio 

amgylcheddau dysgu ar-lein ar gyfer cefnogi anghenion diwylliannol penodol (McLoughlin, 

2000). Efallai bod angen edrych yn fanylach ar hyn mewn cyd-destun iaith leiafrifol, ble nad 

yw’r amlygiad i’r iaith yn rhywbeth mor hawdd ei ddatblygu a'i gynnal ar-lein o’i gymharu â’r 

ieithoedd mwy. Mae hyn yn cyd-fynd gyda dadleuon ymchwil Belmar et al (2019) a Jaffe (2015) 

sy’n trafod cymhelliant siaradwyr newydd iaith leiafrifol, ac maent yn nodi bod byw yn y wlad 

ble mae’r iaith yn cael ei siarad yn gymorth i ddysgwyr ddod yn rhugl a pharau i ddysgu’r iaith.  

 

 Canlyniad hyn yw bod diffyg ym mhresenoldeb gwybyddol a chymdeithasol y dysgwyr, sy’n 

arwain at lefel is o gymhelliant a chyfranogiad, sydd maes o law yn arwain at yr hyn mae’r data 

wedi ei ddangos, sef sgoriau iaith is, diffyg presenoli a pheidio parhau â’r cwrs yn dilyn cyfnod 

o absenoldebau. Yng ngoleuni strategaeth Llywodraeth Cymru (2017) i greu miliwn o siaradwyr 

Cymraeg, mae’r ffaith bod llai o  ddysgwyr ar-lein yn trosglwyddo i’r cwrs ar y lefel nesaf yn 

peri gofid ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr rhugl i’r dyfodol, ac felly’n sicr yn agwedd sydd 

angen ei harchwilio ymhellach. 

 

Wrth gwrs, mae’r cyfrwng digidol yn agor drws i’r rheini sydd yn gweld mynychu dosbarth WyW 

yn amhosib ac felly’n darparu cyfle dysgu hyblyg sy’n amhrisiadwy. Gwelwyd o’r data bod DOB 

yn ffordd effeithiol o wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu iaith, sy’n fanteisiol iawn i ddysgwyr 

sy’n dysgu oherwydd cymhelliant o’r math pragmataidd. Gwelwyd o’r sampl yn yr astudiaeth 

hon bod dysgwyr oedd yn gweithio i’r gwasanaeth iechyd yn gweld y cyfrwng DOB yn gweddu’n 

dda iawn i ofynion eu bywyd gwaith, ac eu bod yn medru mynychu y dosbarth yn haws na’r 
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dosbarth WyW. Wrth gwrs, mae cymhelliant yn gyfnewidiol, ond mae’n amlwg o ddata’r 

astudiaeth hon bod y dysgwyr rheini oedd yn rhyngweithio gyda gofynion y cwrs digidol yn 

llawn yn arddangos gwell cynnydd. Roedd diffyg amlygiad i’r iaith tu allan i’r dosbarth yn her 

ychwanegol i’r dysgwyr nad oeddent yn byw yng Nghymru, ond roedd yr ap yn cynnig gofod i 

gymdeithasu tu allan i’r dosbarth. Mae hon yn agwedd bwysig iawn pan mae’n dod i ddatblygu 

cymhelliant dysgwr iaith: 

 

“However,  motivation  is not  static,  even  from  minute  to  minute,  and  the  reasons  for  

starting  to  learn  will  often  not adequately  reflect  the  determiners  of  a  learner’s  

engagement  in  any  given  class  or  when  faced with  homework  or  an  opportunity  to  use  

the  language  in  the  community.”  (Dörnyei  a  Skehan, 2003, tud  617).    

 

Wedi dweud hynny, mae’n bosib dadlau hefyd nad ydy dysgwyr DOB yn cymryd gofynion y 

cwrs mor ddifrifol â dysgwyr y dosbarth WyW. Trafodwyd pwysigrwydd yr addysgeg fel y prif 

hwylusydd wrth ddatblygu’r gofodau digidol. Mae’r cysyniad o berthyn yn amlwg mewn 

dosbarth WyW, efallai nad yw’r cysyniad hwn o berthyn neu sense of place (Northcote, 2008) 

mor gryf mewn cymunedau ar-lein, ond dyma’r ffactor pwysicaf er mwyn darparu’r cyfleon 

dysgu gorau posib (Brook ac Oliver, 2003;  Lorion a Newbrough, 1996). Os nad oes ymdeimlad 

o berthyn yn cael ei greu, mae presenoldeb a chyfranogiad, ac felly cymhelliant yn mynd i brofi 

effaith negyddol. Wrth ddatblygu hyn fwy i’r dyfodol, mae data’r astudiaeth hon yn dangos 

pwysigrwydd y tiwtor a rôl y tiwtor mewn gofod amserol ar-lein wrth gefnogi y dysgwyr.  Mae’n 

amlwg bod y dysgwyr DOB oedd yn cyfranogi’n llawn yn datblygu ymdeimlad o berthyn i’r 

dosbarth DOB a’r cwrs. Mae’n rhaid sicrhau bod y gofod ar-lein yn darparu mwy na 
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phresenoldeb rhithiol. Mae’n rhaid creu ymdeimlad o leoliad a chymuned ble y teimlir dysgwyr 

yn rhan ohoni: 

 

“a sense of place becomes a state in which teacher, student and community presence and 

identity are recognised, valued and incorporated into the online course design at an overall and 

a detailed level. If developed in positive ways, an individual student’s sense of place may indeed 

contribute to the overall sense of community within an entire course.” 

(Northcote, 2008, tud 682) 

 

Argymhellion ac Ymchwil Pellach 
 

 

Cam cyntaf yw’r astudiaeth hon yn y daith i ddylunio, datblygu a darparu rhaglen CiO 

gynhwysfawr ar-lein sy’n mynd i ddiwallu gofynion amrediad o ddysgwyr a siaradwyr newydd 

ar eu taith. 

 

Mae’r astudiaeth wedi profi bod modd ail-greu y rhyngweithio dosbarth cyfathrebol i gefnogi 

datblygu sgiliau llafar dysgwyr A1. Ond er mwyn sicrhau’r cyfleon gorau i ddysgwyr sydd am 

ddysgu iaith ar-lein yn unig yn y dyfodol, mae ystyriaethau pellach a gofod pendant am 

ymchwil pellach fydd yn medru gyrru datblygiadau pellach yn eu blaenau mewn ffordd 

effeithiol, cefnogir hyn gan Morris (2021) yn ei adolygiad cyflym o YGDCG.  

 

“Dylai’r ganolfan werthuso llwyddiant dulliau fel dysgu cyfunol, ystafell ddosbarth rithiwr a 

hunan astudio I wneud y gorau o ddarpariaeth wrth I ni symud ymlaen o gyfnod y pandemig 

trwy ddefnyddio dulliau ymchwil priodol.” 
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Morris (2021, tud 28) 

 

Argymhelliad 1 
 

Mae angen un platfform canolog sy’n diwallu  amrediad o ofynion dysgu ac addysgu. Mae 

hyn yn cynnwys  y cyfrwng cyfathrebu fideo, y gweithgareddau dysgu ac addysgu (amserol ac 

anghydamserol), sianeli i ddarparu adborth personol, cyfleon cyfathrebu anffurfiol gyda 

dysgwyr eraill,  cyfleon asesu ynghyd â chysylltiad rheolaidd gyda thiwtor er mwyn sicrhau 

cyfranogiad a datblygiad perthynas. 

 

Yn ganolog i hyn oll, mae’r buddsoddiad ym maes datblygu technolegau iaith, yn benodol 

technoleg adnabod lleferydd yn y Gymraeg. Dim ond drwy greu siaradwyr Cymraeg bydd i’r 

iaith ffynnu. Os nad ydy’r dechnoleg yn symud ar yr un cyflymder â’r ieithoedd eraill, mae’r 

gagendor ond yn lledu rhwng y  Gymraeg a’r ieithoedd eraill. Mae buddsoddiad mewn 

technolegau adnabod lleferydd yn greiddiol i’r holl ddarpariaeth dysgu ac addysgu ddigidol. 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 2, 11, 15, 18, 20) 

 

Argymhelliad 2 
 

Mae angen edrych ar sut mae’r dull digidol yn datblygu cymhwysedd cyfathrebol dysgwyr. 

Mae lle i archwilio ymhellach os ydy’r cyfrwng yn tueddu i ddarparu cyfleon dysgu iaith rhy 

synthetig, fel nad ydy dysgwyr yn medru datblygu i ddefnyddio’r iaith mewn cyd-destun fwy 

naturiol ac  anffurfiol tu allan i’r patrymau sy’n cael eu cyflwyno yn y wers.  Mae lle i ofyn felly 

a ydy’r dull digidol yn cynhyrchu siaradwyr iaith rhy artiffisial neu awtomatig? 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 8, 11,  21,  22) 
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Argymhelliad 3 
 

Mae angen edrych ar lefelau presenoldeb, cyfranogiad a throsglwyddo dysgwyr sy’n dysgu ar-

lein yn unig. Roedd tuedd bendant yn yr astudiaeth hon i’r dysgwyr DOB beidio presenoli, a 

pheidio parhau i ddysgu’r iaith o’u cymharu â’r dysgwyr WyW. Gellid dadlau nad oedd y 

dysgwyr DOB yn cymryd y cwrs mor ddifrifol â’r dysgwyr WyW. Wedi dweud hynny, roedd 

rheini oedd yn dangos lefelau uchel o gymhelliant yn y dosbarth DOB, yn cyflawni gofynion y 

cwrs yn llawn. Mae’n rhaid archwilio’r cysyniad hwn ymhellach er mwyn sicrhau bod CiO yn 

cynhyrchu dysgwyr sy’n cyrraedd lefelau uwch o ruglder ac yn dod yn ddefnyddwyr naturiol o’r 

iaith. Nid oedd casglu data gan y dysgwyr DOB bob amser yn  hawdd gan bod y pellter rhithiol 

yn golygu bod datblygu perthnasau yn anos na gyda’r dosbarth WyW. Roedd perchnogaeth 

dros gynhyrchu’r data ar yr unigolyn gyda’r dysgwyr DOB oherwydd y pellter daearyddol, ble’r 

oedd y tiwtor/ymchwilydd yn medru gofyn am samplau llafar oddi wrth y dysgwyr WyW yn 

ystod y wers. 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 4, 12, 29, 20) 

 

Argymhelliad 4 
 

Mae gofod i arbrofi gyda modelau DOB a dysgu cyfunol a dwyster y ddarpariaeth a gynigir. Mae 

angen datblygu hyn er mwyn cefnogi dysgwyr gyda’r elfen gymdeithasol o ddysgu Cymraeg a 

theimlo eu bod yn dod yn rhan o’r gymuned Gymraeg. Mae cyrraedd dosbarth Cymraeg yn 

wythnosol yn ormod o her i rai dysgwyr, cwrs ar-lein yw’r unig opsiwn iddynt. Ond mae lle i 

amrywio’r modelau a ddarperir drwy gynnig cyfuniad o sesiynau DOB a WyW fel rhan o’r cwrs. 

Neu gellir datblygu cyfle o fewn y cwrs DOB am sesiynau bloc WyW er mwyn datblygu cyfleon 

trochi a defnyddio’r iaith mewn gofod cymdeithasol. Byddai hyn yn diwallu llawer o’r heriau a 
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amlygwyd yn nata’r astudiaeth hon o ran anallu dysgwyr i ddatblygu’r iaith ar lefel 

gymdeithasol.  

Byddai hefyd yn gyfle i ddatblygu perthnasau cryfach gyda’r dysgwyr drwy gyswllt WyW 

achlysurol. 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 1, 6, 7,) 

 

Argymhelliad 5 
 

Mae angen parhau i ddatblygu ac arbrofi gyda strwythurau DOB, dysgu digidol ar-lein ynghyd 

â chynnwys hyblyg i ddysgu’n anghydamserol. Mae dysgwyr yn gwerthfawrogi cysylltiad gyda 

thiwtor mewn gofod ar-lein amserol er mwyn cyflwyno’r elfennau ieithyddol. Mae’n bwysig 

sicrhau bod rôl y tiwtor mewn gofodau digidol yn cael eu datblygu er mwyn cefnogi dysgwyr 

ar hyd y lefelau. 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 13,14, 15,17, 18) 

 

Argymhelliad 6 
 

Cododd amryw ystyriaethau pellach wrth graffu ar ynganu ar-lein. Mae lle i archwilio os ydy 

dysgwyr sydd heb amlygiad blaenorol i’r iaith, neu sydd ddim yn byw mewn ardal lle clywir y 

Gymraeg yn gweld ynganu’n fwy heriol wrth ddysgu iaith mewn gofod DOB. Yn sicr, mae lle i 

ymchwilio mwy i’r cysyniad hwn. 

(Ymhlygiadau Perthnasol: 3,5,9, 23) 

 

Rhaid cofio, wrth ddechrau llunio casgliadau ar gyfer yr astudiaeth hon daeth y pandemig  

Covid-19 yn gysgod dros ein bywydau a’r byd addysg. Mae beth fyddai wedi cael eu hystyried 
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yn  argymhellion a gododd o’r astudiaeth hon bryd hynny bellach wedi cael eu gweithredu fel 

rhan o’r ddarpariaeth ddigidol frys. Mae’n deg nodi felly, bod yr astudiaeth hon wedi bod yn 

amhrisiadwy wrth drosglwyddo’r addysgu i fod ar-lein. Agwedd a gafodd ei ganmol gan ESTYN 

(2022, tud 7) 

 

“… mae arweinwyr…wedi cydweithio’n ddiflino i gynllunio a gweithredu’n fwriadus wrth 

addasu’r ddarpariaeth i fod ar-lein mewn cyfnod byr. Maent yn darparu profiadau cyfoethog o 

fewn dosbarthiadau a chymunedau rhithiol sy’n cefnogi dysgwyr wrth iddynt ddatblygu eu 

hyder i siarad Cymraeg.” 

 

Ond ar yr un pryd, er bod gweld symudiad i gyfeiriad digidol ym maes CiO wedi bod yn 

galonogol ar sawl gwedd, mae’n rhaid cofio bod perygl o golli golwg ar yr hyn mae’r ymchwil 

yn ei ddangos sy’n gweithio, neu ddim yn gweithio mor effeithiol ar brydiau wrth addysgu iaith 

i oedolion ar-lein. 

 

Yn sicr, wrth gesio cloi’r astudiaeth hon, mwy o gwestiynau sy’n dod i’r wyneb yn hytrach nag 

atebion pendant. Mae parhau i ymchwilio a datblygu darpariaeth ddigidol ym maes y Gymraeg 

yn gyffredinol ac yn sicr ym maes CiO yn bwysicach nag erioed. 

 

“research ideas are lying around everywhere in our professional lives. I have found research 

ideas at the ends of research papers in the suggestion for future research; in literature review 

papers, in questions asked by EFL students… and in teacher meetings…” (Brown, 2014, tud 232) 
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Yn sicr, mae Covid-19 wedi newid gogwydd y maes ymchwil digidol yn rhyngwladol, ond yn ddi-

os ym maes CiO, gan i’r ddarpariaeth ddigidol gael ei gorfodi ar gynifer o diwtoriaid a dysgwyr. 

Pan ddechreuwyd yr astudiaeth hon, Dysgu Cymraeg GO oedd yr unig ddarparwr oedd yn 

cynnig dosbarth DOB CiO pur ar-lein. Mae hynny bellach wedi newid ac fel soniwyd eisoes mae 

ewyllys strategol i barhau â’r ddarpariaeth ddigidol. Ond, wrth symud ymlaen, mae’n rhaid bod 

yn hynod ofalus.  Heb os, mae lle i ddarpariaeth ddigidol, ond mae perygl i wthio darpariaeth 

ddigidol am y rhesymau anghywir (cost, cyfleustra, niferoedd) heb gynllunio honno yng 

ngoleuni ymchwil ac edrych ar y strategaeth ddigidol yng ngloeuni effeithiau hir dymor. Er bod 

maint sampl yr astudiaeth hon yn adlewyrchu maint dosbarthiadau CiO ar y pryd ac o bosib yr 

awydd bryd hynny am ddarpariaeth llwyr ar-lein, mae’r capasiti bellach i ddatblygu ymchwil yn 

y maes hwn wedi tyfu’n sylweddol. 

 

Cam gwag fyddai parhau i wthio darpariaeth ar-lein a chyrsiau anghydamserol yn unig heb 

graffu ar lwyddiant y cyrsiau hynny i greu siaradwyr rhugl, sy’n cyrraedd y lefelau uwch, sy’n 

gymwys yn eu cyfathrebu. Mae’n wir nodi bod y cyrsiau DOB yn yr astudiaeth hon wedi bod yn 

llwyddiannus wrth greu dysgwyr oedd yn medru defnyddio’r iaith darged oedd yn cael ei 

chyflwyno yn y gwersi yn gywir. Roeddent yn siaradwyr cywir ar y cyfan, roedd eu hynganu yn 

dda, o ystyried eu lefel a chyfnod yn dysgu’r iaith. Ond roeddent yn siaradwyr oedd wedi eu 

caethiwo i’r patrymau oedd yn cael eu cyflwyno o fewn y ddarpariaeth ddigidol yn unig o’u 

cymharu â’r dysgwyr oedd yn dysgu iaith yn y gofod WyW. Pe byddai’r patrwm hwn yn parhau  

gyda dysgwyr ar-lein yn unig wrth i’r dysgwyr deithio ar hyd y lefelau, mae’n codi cwestiynau 

mawr ynglŷn â gallu darpariaeth ddigidol yn unig i greu siaradwyr rhugl. 
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Miliwn o Siaradwyr (Llywodraeth Cymru, 2017) , dyna ein nod ni oll ar hyn o bryd. Yn sicr, mae 

modd ail-greu dosbarth cyfathrebol CiO ar-lein er mwyn cefnogi datblygiad iaith ac ynganu 

dysgwyr A1, ond roedd bylchau yn yr astudiaeth ac mae lle i fuddsoddi ac ymchwilio mwy er 

mwyn medru darparu cyrsiau digidol sydd wir yn cefnogi siaradwyr newydd yn eu taith tuag at 

ruglder. Mae’r astudiaeth hon wedi amlygu bod lle i gydweithio mwy ar draws ein 

harbenigeddau os am wireddu’r amcanion hyn, cydweithio rhwng y llywodraeth wrth gyllido y 

maes, cydweithio rhwng cyrff strategol, darparwyr, addysgwyr a datblygwyr technoleg a 

sefydliadau addysg uwch wrth gefnogi’r ymchwil. 

 

Bydd yr astudiaeth yn cloi drwy gyflwyno dau ddyfyniad sy’n crisialu sut y dylid symud maes 

digidol a CiO ymlaen i’r dyfodol. Mae’n rhaid i’r addysgeg lywio’r dechnoleg, ffôl fyddai gadael 

i’r dechnoleg lywio’r addysgeg. Mae i faes CiO agweddau cadarn iawn o fewn y dosbarth 

traddodiadol WyW sy’n hynod effeithiol wrth gefnogi dysgwyr ddod yn siaradwyr newydd. 

Rhaid peidio anghofio rheini wrth ddylunio a datblygu gofodau dysgu iaith digidol, fydd yn 

sicrhau fod y Gymraeg yn iaith fyw sy’n ffynnu mewn byd digidol. 

 

“Traddodiad yw hanfod pob addysg” 

Saunders Lewis (1927) 

 

“Technology is a useful servant but a dangerous master.” 

Lange (1921)
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Atodiadau 

  
Atodiad 1: Ymchwil Cefndirol Llywodraeth Cymru ar gyfer Y Bont 
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Atodiad 2: Ffurflen Arsylwi Dysgu ac Addysgu Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n 

arddangos y safonau cenedlaethol mewn perthynas i’r Fframwaith Ansawdd Cenedlaethol 

Ffurflen Arsylwi 
Enw’r Darparwr: 

 

 

Enw’r Tiwtor: 

 

 

Lefel y dosbarth: 

 

 

Lleoliad: 

 

 

Dyddiad ac Amser: 
 

 

Nifer ar y gofrestr: 

 

 

Nifer yn bresennol: 

 

 

Arsylwr: 

 

 

 

Dogfennaeth a welwyd (✓): 
Cynllun Gwers  

Ffurflen Cyn Arsylwi  

Ffurflen Dracio - Cynllun Defnyddio fy Nghymraeg  

Cwestiwn Allweddol 1: (Rh- rhagorol; Da; Dig – digonol; Anf- anfoddhaol) 
Pa mor dda mae’r dysgwyr yn: Rh Da Dig Anf Tystiolaeth 

cofio dysgu blaenorol 

 

     

gwneud cynnydd yn ystod y wers 

 

     

siarad 

 

 

     

ynganu 

 

     

gwrando 

 

     

ysgrifennu 

 

     

darllen 

 

     

defnyddio’r Gymraeg yn 

ddigymell 

     

defnyddio’r Gymraeg y tu  

allan i’r dosbarth 

     

dysgu’n annibynnol 
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cyfranogi a mwynhau 

 

     

cydweithio a dangos parch 

 

     

 
Cryfderau: 

 

 
Meysydd datblygu: 

 

 

Dylid cytuno â’r tiwtor pryd y dylid neilltuo tua 15 munud i gael sgwrs â’r dysgwyr.  Gofynnir i’r tiwtor adael 

yr ystafell.  

Barn y Dysgwyr 

Profiad dysgu, e.e. adnoddau, cymorth, cwrs 

lyfr, awyrgylch 

 

Llwyddiannau: 

 

 

Defnydd o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth: 

 

 

Gosod targedau ar gyfer Cynllun Defnyddio 

Fy Nghymraeg: 

 

Dysgu y tu allan i’r dosbarth, e.e. gwaith 

cartref, gwefannau, llyfrau darllen ayyb:   

 

Lleoliad a’r offer: 

  

 

Y drefn gwyno a chanmol: 

 

 

Materion Iechyd a Diogelwch: 

 

 

Gweithdrefnau gweinyddol: 

 

 

Sylwadau eraill:  
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Cwestiwn Allweddol 2: (Rh- rhagorol; Da; Dig – digonol; Anf- anfoddhaol) 
Pa mor dda ydy’r: Rh Da Dig Anf Tystiolaeth: 

cynllunio a’r paratoi 

 

     

ystod o ddulliau e.e. cyflwyno iaith newydd, 

adolygu, ymarfer, ymestyn, modelu, holi 

     

defnydd o adnoddau 

  

     

iaith darged 

 

     

tempo 

 

     

adborth er mwyn gwella 

 

     

rheolaeth dosbarth 

 

     

dysgu gwahaniaethol 

 

     

gwybodaeth o iaith      

anogaeth i ddefnyddio’r Gymraeg  

tu allan i’r dosbarth 

     

Gofal a chymorth:                                                                    
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Crynodeb adborth yr ymweliad 

(Arsylwr i’w lenwi) 

Sut galla i ymateb i 

hyn? 

(Tiwtor i’w lenwi) 

Erbyn pryd galla i 

ymateb i hyn? 

(Tiwtor i’w lenwi) 

Cryfderau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meysydd datblygu 

 

 

 

 

 

 

Llofnod yr Arsylwr:  Dyddiad:  

Llofnod y Tiwtor:______________________ Dyddiad:______________________ 

Llofnod y Rheolwr Llinell:________________Dyddiad:____________________ 
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Atodiad 3: Cynlluniau a Gwersi Rhyngweithiol Nearpod 

Cliciwch ar y ddolen uchod a byddwch yn cael eich cyfeirio i OneDrive ble mae’r deunydd yn 

cael ei storio. 

https://bangoroffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ems012_bangor_ac_uk/Eu3Tj7dNWctJqXjy_KuomkoBt_yRsyX8KqZJNVWPDSoS5w?e=dzraN0
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Atodiad 4: Hysbyseb y Cwrs DOB, Dysgu Cymraeg GO 
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Atodiad 5: CBAC Cynllun Marcio Defnyddio Dy Gymraeg Mynediad 
 
Prawf Siarad Mynediad  
  
Cynllun Asesu Cyffredinol  
  
Asesir y profion siarad yn allanol gan dîm o farcwyr hyfforddedig.  
  
Rhan 1  
  
Asesir gallu’r ymgeisydd i ynganu’n briodol yn y rhan hon.  Bydd y marcwyr yn 
asesu’r pedair brawddeg ac yn rhoi marc allan o 10 am bob un.  
  
Defnyddir y disgrifiadau isod i roi marc allan o 10 am bob brawddeg:  
  
Ynganu’n rhwydd ar gyflymdra naturiol      [10]  
Ynganu’n dda ar gyflymdra derbyniol      [8]  
Ynganu’n dderbyniol, er yn araf       [6]  
Ynganu’n ddealladwy i raddau’n unig      [4]  
Ynganu’n aneglur ac yn araf       [2]  
  
Rhannau 2-4  
  
Asesir cywirdeb y brawddegau (cwestiynau yn rhan 4), gan ddefnyddio’r 
disgrifyddion isod.  Rhoddir marc allan o 10 am bob ateb.  
  
Cywirdeb  
  
Mae’r ymgeisydd yn gallu:  
  
Ymateb mewn brawddeg gywir yn ddidrafferth              [10]  
Ymateb yn gywir, ond gydag un gwall treiglo      [9]  
Ymateb yn weddol gywir, ond gan wneud gwall bychan, e.e. hepgor ‘yn’  [8]  
Ymateb yn weddol gywir, ond gan wneud gwall sy’n effeithio ar yr ystyr  [6]  
e.e. Beth aethoch chi?  
Ymateb yn briodol, ond gan ddefnyddio’r amser anghywir    [4]  
Ymateb yn briodol, ond heb lunio brawddeg      [2]  
  
Derbynnir ffurfiau tafodieithol gwahanol fel rhai cywir, e.e. Sa i’n mynd adre...   
  
Bydd y marcwyr yn defnyddio cynllun marcio manwl a fydd yn rhagweld atebion 
rhannol gywir ac yn nodi faint o farciau a ddyfernir.  
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Atodiad 6:  Cynnwys y Samplau Llafar 

 

Uned  Cynnwys yr uned  Sampl 1  Sampl 2  

Wythnos 1  Yr Wyddor  
Ynganu- llafariaid a 
seiniau tebyg  
Cyfarchion  
Cyflwyno eich hun  

Ateb y cwestiynau 
canlynol:  
  
Pwy dach chi?   
Lle dach chi'n byw?   
Be dach chi'n 
neud?   
  

Ynganu enwau llefydd:  
  
  
Llanrug  
Caergybi  
Llanrwst  
Abertawe  
Crymych  
Cwm Nedd  
Capel Curig  
Llannerch y Medd  
  

Wythnos 2  Ynganu’r llythyren ‘y’  
Gofyn am rywbeth 
mewn caffi  
Rhifau 1 i 10  

Gofyn am rywbeth 
mewn caffi yn 
defnyddio’r 
patrwm  
  
 ‘Ga i…’  

Ynganu’r canlynol:  
  
du   
dyn   
drud   
pur   
un  
Llŷn  
hyn   
gwyn   
pump   
munud   
menyn   
dynion   
prysur   
dysgu   
cysgod   
ynys   
mynydd   
tyddyn   
ysbyty  

Wythnos 3  Trafod cynlluniau’n y 
presennol  
Dyddiau’r wythnos  
  

Dweud 3 pheth 
fyddwch yn ei 
wneud dros y 
penwythnos.  

Ynganu’r canlynol:  
  
Aur Gair Brown Mwy 
Mawr Bwyd Traed 
Owns Hwylio Cyffrous 
Main Oed Duw Dewi 
Sain  

Wythnos 4  Siarad am y tywydd  
Amser  

Cyflwyno eu 
hunain.  
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Siarad am 
gynlluniau’n y 
gorffennol  
  

Wythnos 5  Ymestyn gwybodaeth 
bersonol  
Y Treiglad Trwynol  

Ateb y cwestiynau 
canlynol:  
  
Pwy dach chi?  
  
Lle dach chi'n byw?  
   
Be dach chi'n 
neud?   
O le dach chi'n 
dwad?   
  
Mae'n braf tydy?   
  

Dweud y canlynol yn 
Gymraeg:  
  
Dw i'n byw...   
in Bangor   
in Chester   
in Gwynedd   
in London   
in Dolgellau   
in Porthmadog   
  
  
I'm retired   
I come from America   
I work in the bank   
I'm a Doctor   
What are you doing 
tonight?   
Where do you work?  
  
  

Wythnos 6  Trafod manylion 
personol  
Siarad yn y person 
cyntaf/2il berson y 
dyfodol  

Dudwch y 
brawddegau yma'n 
Gymraeg:   
I work for the 
council   
I talk to the dog   
Who do you work 
with?   
Where are you 
going on holiday?  
I'm going on the 
bus  
I'm going in the car   
I work in a hospital  
Where do you 
shop?  
  

  

Wythnos 7  Trafod manylion 
personol parhad  
Ffurfiol/ Anffurfiol  
Lluosog  

Atebwch y 
cwestiynau yma: 
Ateb y cwestiynau 
canlynol:  

Newidiwch y 
cwestiynau i 'ti'   
Where do you come 
from?  
Where do you live?   
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Be’ wyt ti’n licio 
‘neud?  
Lle wyt ti’n mynd 
yfory?  
Be’ wyt ti isio i 
yfed?   
Be’ wyt ti’n ‘neud 
nos Wener?   
Efo pwy wyt ti’n 
mynd i’r dafarn?   
Be’ wyt ti’n ‘neud 
heno?  
Lle wyt ti’n mynd ar 
wyliau?  
  

Lle dach chi'n mynd ar 
wyliau?   
Lle dach chi'n mynd 
dydd Sadwrn?   
Efo pwy dach chi'n 
mynd allan?   
Where do you work?   
Do you like coffee?  
  

Wythnos 8  Y Gorffennol  
Mi wnes i  
Wnaethoch chi…?  

Dywedwch rhain yn 
Gymraeg:  
   
I like playing 
football.   
I don't like wine.   
I phoned the family 
last night.   
I ate breakfast.   
What did you do on 
Saturday? (Ti)   
We stayed in a 
tent.   
Did you pay the bill? 
(Chi)   
I didn't sleep.   
Where did you go? 
(Ti)  
What did you do? 
(Chi)  
  

  

Wythnos 9  Meddiant  
Mae gen i/ Does gen i 
ddim  

Atebwch mewn 
brawddeg llawn:  
  
Oes gen ti deulu?   
Oes gen ti 
anifeiliaid?  
Oes gen ti gar?   
Oes gen ti amser i 
fynd i'r dafarn?  

By ydy’r canlynol yn 
Gymraeg:  
  
I've got a cat   
We have got two cats   
Have you got any 
money?   
I haven't got a 
caravan   
I have two friends   
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We have two boys   
We have three girls  
  

Wythnos 10  Amser presennol 3ydd 
person  
Mae o/ Mae hi  

Be ydy’r canlynol yn 
Gymraeg?  
  
He's good thank 
you.  
She's ok.   
The car is in the 
garage.  
They are sick.  
He is tired.   
The course is 
starting today.  
It's windy tonight.  
When is breakfast.  
The husband is 
busy.  
When do the staff 
finish?  
The dog is ok but 
the cat is ill.  
Where is Sam?  
  

Atebwch y cwestiynau:  
  
  
Wyt ti'n licio pêl-
droed?   
Sgen ti blant?   
Pryd mae'r dosbarth 
Cymraeg?  
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Atodiad 7: Ffurflenni Gwybodaeth a Ffurflenni Caniatâd wedi eu cymeradwyo gan y pwyllgor 
moeseg 
 

 
Datganiad (myfyrwyr) 

(Graddau PhD) 

 

Dylid anfon copi wedi'i sganio o’r datganiad hwn at Anwen Evans, Ysgrifennydd, Pwyllgor 

Moeseg yr Ysgol Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas 

(CBLESSEthics@bangor.ac.uk).  

 

Yn ogystal, dylid cynnwys: 

Copi o’r cynnig ymchwil, yn nodi unrhyw risgiau yn ôl y diffiniad ym Mholisi’r Brifysgol ar 

Foeseg. 

Copïau o ddogfennau ategol perthnasol (er enghraifft, llythyrau gwahoddiad, taflenni 

gwybodaeth i rai sy'n cymryd rhan a ffurflenni cydsynio.  

 

Cyn ymgymryd ag unrhyw broject ymchwil, dylai myfyrwyr ymgyfarwyddo â Pholisi’r 

Brifysgol ar Foeseg Ymchwil:  

http://www.bangor.ac.uk/ar/ro/recordsmanagement/REF.php 

 

Yn gyffredinol, mae projectau di-risg, fel y deellir y term hwnnw yng nghyd-destun y Polisi 

Moeseg, yn brojectau nad ydynt yn gofyn am gasglu data gwreiddiol gan wrthrychau. Nid 

oes angen eu cyfeirio at y Pwyllgor Moeseg i’w cymeradwyo.  Enghreifftiau o ddim risg:   

Dadansoddiadau ystadegol o ddata ar gyfresi o amser a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau 

Cenedlaethol i ymchwilio i effaith polisi cyllidol ar ddiweithdra. 

Ymchwiliadau'r aelodaeth gyd-gysylltiedig ar fyrddau gweithredu a phwyllgorau gweithredu 

ar daliadau yn y cwmnïau dielw sy’n ymwneud â menter gymdeithasol, gan ddefnyddio data 

a geir o asiantaethau’r llywodraeth, cronfeydd data a chofnodion cyhoeddus eraill. 

Ymchwiliad i ddata’r Arolwg Troseddau ym Mhrydain i geisio canfod pam y mae rhai 

awdurdodau Heddlu yn ymddangos fel pe baent yn fwy effeithiol na’i gilydd.   

 

Dylai myfyrwyr nodi y bydd y gweithgareddau ymchwil canlynol yn cael eu hystyried fel 

rheol fel rhai sy'n cynnwys mwy na'r risg lleiaf bosibl ac sydd, felly, angen arolwg moesegol 

gan Bwyllgor Moeseg y Coleg:  

Ymchwil sy’n cynnwys grwpiau bregus – er enghraifft, plant a phobl ifanc, rhai sydd ag 

anabledd dysgu neu amhariad gwybyddol, neu unigolion sydd mewn perthynas ddibynnol 

neu anghyfartal. 

Ymchwil sy’n ymwneud â materion sensitif – er enghraifft, ymddygiad rhywiol y rhai sy’n 

cymryd rhan, eu hymddygiad anghyfreithlon neu wleidyddol, eu profiad o drais, 

camdriniaeth neu ecsbloetiaeth, eu hiechyd meddwl, neu eu statws gender neu ethnig. 

Ymchwil yn ymwneud â grwpiau lle mae angen caniatâd didolwr fel rheol i gael at yr 

aelodau yn y lle cyntaf. 

Ymchwil sydd o reidrwydd yn ymwneud â thwyll neu a gynhelir heb gydsyniad llawn a 

gwybodus y rhai sy’n cymryd rhan ar yr adeg pan gynhelir yr astudiaeth. 

Ymchwil sy’n cynnwys mynediad at gofnodion o wybodaeth bersonol neu gyfrinachol, yn 

cynnwys gwybodaeth enynnol a gwybodaeth fiolegol arall, yng nghyswllt unigolion y gellid 

eu hadnabod. 

mailto:CBLESSEthics@bangor.ac.uk
http://www.bangor.ac.uk/ar/ro/recordsmanagement/REF.php
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Ymchwil a fyddai’n peri straen seicolegol, pryder neu sarhad, neu’n achosi mwy na’r 

ychydig lleiaf o boen. 

Ymchwil yn cynnwys ymyriadau ymwthiol – er enghraifft, rhoi cyffuriau neu sylweddau 

eraill, ymarfer corff caled, neu dechnegau fel hypnotherapi.  

 

 

Gwarchod Data 

Os rhagwelir y bydd pobl yn cymryd rhan, dylech lunio ffurflenni cydsynio i’w llofnodi yn y 

modd priodol, ynghyd â thaflenni gwybodaeth, a chyflwyno copi i ysgrifennydd Pwyllgor 

Moeseg y Coleg. Rhaid rhoi sylw arbennig i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol gwiriadau 

gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.  

 

Datganiad 

Rhaid cynnwys y cynnig ymchwil a dogfennau ategol perthnasol gyda'r datganiad.  Dylai'r 

myfyriwr ei lofnodi, a dylai’r goruchwyliwr ei gyd-lofnodi wedyn.   
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Datblygu app dysgu Cymraeg- y broses ddatblygu 
Developing a Welsh Language Learning App- the testing phase.  
 
PARTICIPANT CONSENT TO RECORD RESEARCH INTERVIEW 
CANIATÂD CYFRANOGWR I RECORDIO CYFWELIAD YMCHWIL 
 
To be completed prior to interview.  
I gael ei lenwi cyn dechrau’r cyfweliad. 
 
Please tick the boxes that apply to you.      
Ticiwch y blychau sy’n berthnasol i chi. 
 
I agree for this research interview to be recorded and for the recording to be used for the 
purposes that have been explained to me.  
 
Cytunaf i’r cyfweliad ymchwil yma gael ei recordio, ac i’r recordiad gael ei ddefnyddio ar 
gyfer rhesymau sydd wedi eu hegluro i mi 
 
I understand that all the information I provide will be treated as strictly confidential.  
 
Deallaf y bydd  yr holl wybodaeth rwy’n ei roi  yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol. 
 
 
Name:    
Enw: 
 
Signature: 
Llofnod: 
 
Date: 
Dyddiad: 
 
Interviewer signature:  
Llofnod y Cyfwelydd: 
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A oes modd ail-greu rhyngweithio dosbarth drwy ddulliau electroneg?   
Profi technolegau 
Can you recreate classroom interaction electronically? Testing technologies.  
 
PARTICIPANT CONSENT TO RECORD RESEARCH INTERVIEW 
CANIATÂD CYFRANOGWR I RECORDIO CYFWELIAD YMCHWIL 
 
To be completed prior to interview.  
I gael ei lenwi cyn dechrau’r cyfweliad. 
 
Please tick the boxes that apply to you.      
Ticiwch y blychau sy’n berthnasol i chi. 
 
I agree for this research interview to be recorded and for the recording to be used for the 
purposes that have been explained to me.  
 
Cytunaf i’r cyfweliad ymchwil yma gael ei recordio, ac i’r recordiad gael ei ddefnyddio ar 
gyfer rhesymau sydd wedi eu hegluro i mi 
 
I understand that all the information I provide will be treated as strictly confidential.  
 
Deallaf y bydd  yr holl wybodaeth rwy’n ei roi  yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol. 
 
 
Name:    
Enw: 
 
Signature: 
Llofnod: 
 
Date: 
Dyddiad: 
 
Interviewer signature:  
Llofnod y Cyfwelydd: 
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Developing a Welsh Language Learning App- the testing phase.  
 
Learners INFORMATION SHEET 
 
Introduction: 
You are being invited to take part in a project developing a Welsh Language Learning App. 
Before you decide whether or not to participate, it is important for you to understand why 
the project is being done and what it will involve.  Please take the time to read the following 
information and discuss it with relatives and/or friends if you wish.  
 
What is the purpose of the study?  
This study seeks to: 
1. Develop a Welsh Language Learning App that will be used in a fuller research project  
2. Discover Welsh learners opinion on the interaction templates and the way forward with 
developing the app  
3. Understand the learners’ user experience of the app 
4. Use the learners experience feedback and from testing the app in the testing phase to 
develop the final product 
 
Why have I been chosen? 
You have attended a Tasting Course for Welsh Beginners at an event where we are testing 
our product. 
  
Do I have to take part? 
It is up to you to decide whether or not to take part. Your decision will not affect any 
services or support that you receive. If you decide to take part you should sign the consent 
form and give it to your Welsh tutor.  Please remember to keep this information sheet.  
 
What will happen if I decide to take part? 
You will test the app on an IPod along with the interaction templates. You will then fill in a 
questionnaire to give your opinion on the user experience. There aren’t wrong or right 
answers and you can answer in Welsh or English.  
 
Will my taking part in this study be kept confidential? 
Yes. Your contact details will be stored on a confidential database.  The information you 
share will be treated in confidence.  You will not be identified in any reports or publications.  
However, if you share information that is suggestive of risk to yourself or others, this will be 
dealt with accordingly through the North Wales’s Centre’s vulnerable adult policy. 
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What will happen if I don’t want to carry on with the study? 
You are free to withdraw from the study at any time without giving a reason.  If you decide 
to withdraw, your decision will not affect any services or support that you receive.  
 
What will happen to the results of the study? 
The findings from this study will be collected to see what learning technologies work best 
for Welsh Adult learners and in what way should this field be developed.  
 
Who is organising and funding the research? 
The project is organized by the School of Education and the North Wales Welsh For Adults 
Center. 
 
What happens if I have any concerns about this project? 
If you are concerned about any aspect of this project and would like to speak to someone 
please contact Lowri Mair Jones who is carrying out the research and works in the Welsh For 
Adults Centre. Her email address is lowri.m.jones@bangor.ac.uk and her telephone number 
is 01248 382270 
 
Contact for further information: 
If you would like more information, please contact Lowri Mair Jones by telephone (01248 
382 270) or by email (lowri.m.jones@bangor.ac.uk).   
 
Next steps: 
If you decide that you would like to take part, please complete and return the digital 
consent form. 
 
Thank you for kindly taking the time to read this information. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catherine.robinson@bangor.ac.uk
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Datblygu ap dysgu Cymraeg- y broses ddatblygu 
 
TAFLEN WYBODAETH I DDYSGWYR 
 
Rhagarweiniad: 
Mae gwahoddiad ichi gymryd rhan mewn project sy’n datblygu app dysgu Cymraeg p’un a 
ydych am gymryd rhan neu beidio, mae’n bwysig eich bod yn deall pam y cynhelir y project 
a’r hyn y bydd yn ei olygu.  Cymerwch eich amser i ddarllen y wybodaeth isod a’i thrafod, os 
dymunwch, â ffrindiau a/neu berthnasau.  
 
Beth yw pwrpas yr astudiaeth?  
Dyma amcanion yr astudiaeth:  
 
1.  Datblygu ap dysgu Cymraeg fydd yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng technoleg mewn 
astudiaeth llawnach yn y pendraw 
2.  Canfod barn dysgwyr ar dempledi rhyngweithiol a’r ffordd ymlaen o ran datblygu 
3.  Dod i ddeall barn y dysgwyr am y profiad o ddefnyddio’r ap. 
4.  Defnyddio adborth a chanlyniadau profiad y dysgwyr o ddefnyddio'r ap yn ystod y 
cyfnod profi a datblygu er mwyn creu y cynnyrch terfynol 
Pam rwyf wedi cael fy newis? 
Rydych yn mynychu dosbarth Cymraeg i Oedolion ar lefel dechreuwyr yn y digwyddiad hwn. 
A oes raid imi gymryd rhan? 
Mater i chi yw penderfynu p’un a ydych am gymryd rhan neu beidio. Ni fydd eich 
penderfyniad yn effeithio ar unrhyw wasanaethau na chymorth y byddoch yn eu derbyn. Os 
penderfynwch gymryd rhan, dylech arwyddo’r ffurflen gydsynio a’i rhoi i aelod o’r tîm 
datblygu. Cofiwch gadw’r daflen wybodaeth hon.  
 
Beth fydd yn digwydd os penderfynaf gymryd rhan? 
Byddwch yn derbyn yr ap Learn_Cymraeg ac yn defnyddio’r ap a rhai o’r templedi. Byddwch 
wedyn yn llenwi holiadur yn rhoi eich barn am yr ap. 
Nid oes atebion cywir nac anghywir, a gallwch wneud y cyfweliad yn y Gymraeg neu’r 
Saesneg.  Efallai y caiff y cyfweliad ei recordio, gyda’ch cydsyniad neu, fel arall, bydd y 
cyfwelydd yn cymryd rhai nodiadau. 
A fydd fy nghyfranogiad yn yr astudiaeth hon yn gyfrinachol? 
Bydd. Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt ar gronfa ddata gyfrinachol.  Byddwn yn trin 
yn gyfrinachol y wybodaeth a rannwch. Ni chewch eich enwi mewn unrhyw adroddiadau na 
chyhoeddiadau.  Fodd bynnag, os rhannwch wybodaeth sy’n awgrymu y gallech chi neu bobl 
eraill fod mewn perygl, byddwn yn dilyn polisïau y Ganolfan Cymraeg i Oedolion sy’n 
gwarchod oedolion bregus. 
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Beth fydd yn digwydd os dymunaf roi’r gorau i’r astudiaeth? 
Mae gennych hawl i dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, a heb roi unrhyw reswm.  Os 
penderfynwch roi’r gorau iddi, ni fydd eich penderfyniad yn effeithio ar eich gwersi Cymraeg 
i oedolion arferol. 
Beth fydd yn digwydd i ganlyniadau’r astudiaeth? 
Bydd canlyniadau’r astudiaeth yn cael eu defnyddio i ddatblygu’r ap er mwyn creu’r ap 
gorau posib i ddysgwyr Cymraeg.   
Pwy sy’n trefnu ac yn cyllido’r ymchwil? 
Trefnir y project gan Ysgol Addysg Prifysgol Bangor a Chanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd 
Cymru. 
Cyswllt am fwy o wybodaeth: 
Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Lowri Mair Jones ar y ffôn (01248 382270) 
neu drwy e-bost (lowri.m.jones@bangor.ac.uk).   
Y camau nesaf: 
Os penderfynwch fod yn rhan o’r ymchwil, arwyddwch y ffurflen gydsynio ddigidol a’i rhoi i 
aelod o’r tîm ymchwil. 
 
Diolch am roi o’ch amser i ddarllen y wybodaeth hon. 
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Atodiad 2: Ffyrflen Arsylwi Dysgu ac Addysu Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n 

arddangos y safonau cenedlaethol mewn perthynas i’r Fframwaith Ansawdd Cenedlaethol 

Ffurflen Arsylwi 
Enw’r Darparwr: 

 

 

Enw’r Tiwtor: 

 

 

Lefel y dosbarth: 

 

 

Lleoliad: 

 

 

Dyddiad ac Amser: 
 

 

Nifer ar y gofrestr: 

 

 

Nifer yn bresennol: 

 

 

Arsylwr: 

 

 

 

Dogfennaeth a welwyd (✓): 
Cynllun Gwers  

Ffurflen Cyn Arsylwi  

Ffurflen Dracio - Cynllun Defnyddio fy Nghymraeg  

Cwestiwn Allweddol 1: (Rh- rhagorol; Da; Dig – digonol; Anf- anfoddhaol) 
Pa mor dda mae’r dysgwyr yn: Rh Da Dig Anf Tystiolaeth 

cofio dysgu blaenorol 

 

     

gwneud cynnydd yn ystod y wers 

 

     

siarad 

 

 

     

ynganu 

 

     

gwrando 

 

     

ysgrifennu 

 

     

darllen 

 

     

defnyddio’r Gymraeg yn 

ddigymell 

     

defnyddio’r Gymraeg y tu  

allan i’r dosbarth 

     

dysgu’n annibynnol 
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cyfranogi a mwynhau 

 

     

cydweithio a dangos parch 

 

     

 
Cryfderau: 

 

 
Meysydd datblygu: 

 

 

Dylid cytuno â’r tiwtor pryd y dylid neilltuo tua 15 munud i gael sgwrs â’r dysgwyr.  Gofynnir i’r tiwtor adael 

yr ystafell.  

Barn y Dysgwyr 

Profiad dysgu, e.e. adnoddau, cymorth, 

cwrslyfr, awyrgylch 

 

Llwyddiannau: 

 

 

Defnydd o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth: 

 

 

Gosod targedau ar gyfer Cynllun Defnyddio 

Fy Nghymraeg: 

 

Dysgu y tu allan i’r dosbarth, e.e. gwaith 

cartref, gwefannau, llyfrau darllen ayyb:   

 

Lleoliad a’r offer: 

  

 

Y drefn gwyno a chanmol: 

 

 

Materion Iechyd a Diogelwch: 

 

 

Gweithdrefnau gweinyddol: 

 

 

Sylwadau eraill:  
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Cwestiwn Allweddol 2: (Rh- rhagorol; Da; Dig – digonol; Anf- anfoddhaol) 
Pa mor dda ydy’r: Rh Da Dig Anf Tystiolaeth: 

cynllunio a’r paratoi 

 

     

ystod o ddulliau e.e. cyflwyno iaith newydd, 

adolygu, ymarfer, ymestyn, modelu, holi 

     

defnydd o adnoddau 

  

     

iaith darged 

 

     

tempo 

 

     

adborth er mwyn gwella 

 

     

rheolaeth dosbarth 

 

     

dysgu gwahaniaethol 

 

     

gwybodaeth o iaith      

anogaeth i ddefnyddio’r Gymraeg  

tu allan i’r dosbarth 

     

Gofal a chymorth:                                                                    
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Crynodeb adborth yr ymweliad 

(Arsylwr i’w lenwi) 

Sut galla i ymateb i 

hyn? 

(Tiwtor i’w lenwi) 

Erbyn pryd galla i 

ymateb i hyn? 

(Tiwtor i’w lenwi) 

Cryfderau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meysydd datblygu 

 

 

 

 

 

 

Llofnod yr Arsylwr:  Dyddiad:  

Llofnod y Tiwtor:______________________ Dyddiad:______________________ 

Llofnod y Rheolwr Llinell:________________Dyddiad:____________________ 
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