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NEWYDDION IAITH
MANYLION >

SIANEL YOUTUBE NEWYDD SBON
M ae gan Iaith sianel

Youtube newydd sbon!
Mae fideo 'Croeso i IAITH,' ar
gyfer deall gweledigaeth y
ganolfan. Ein gweledigaeth
yw cynnal canolfan
ragoriaeth mewn polisi a
chynllunio iaith sy'n cyfrannu
at......

MANYLION >

HYFFORDDIANT AC ADNODDAU
AR GYFER CREU LLEOEDD I’R
GYMRAEG FFYNNU
M ae’r agenda Creu Lleoedd yn cynnig

cyfle i Gynghorau Tref a Chymuned i
weithredu i sicrhau bod y Gymraeg yn
ffynnu mewn cymunedau lleol ym
mhob ran o Gymru. Daeth cynllunwyr tir,
arbenigwyr y Gymraeg a Chynghorau
Cymuned a Thref ynghyd i webinar
IAITH a gynhaliwyd ar y cyd gyda
Cymorth Cynllunio Cymru (CCC), elusen
sy’n cefnogi ymgysylltiad cymunedol
gyda’r drefn......

MANYLION >

ADDYSG GYMRAEG/
DDWYIEITHOG I BAWB –
GWEITHDY 2
C ynhaliwyd gweithdy rhithiol cyntaf
hynod lwyddiannus ar thema mapio
darpariaeth gyfredol addysg
Gymraeg/Ddwyieithog ar gyfer
mewnfudwyr rhyngwladol ym mis
Tachwedd 2021.

Mae’r gweithdai a noddir gan grant
gan Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn
tynnu ar ymchwil yng Nghymru sydd
yn dangos bod diffyg adnoddau a
darpariaeth gan ysgolion Cymraeg ar
gyfer.....

MANYLION >

DILYSU ASESIADAU DEMENTIA YN GYMRAEG
M ae IAITH yn falch iawn o fod yn cyd-weithio
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gyda Phrifysgol Bangor a rhanddeiliaid sector
iechyd a gofal allweddol ar waith Dilysu
Asesiadau Dementia yn Gymraeg ar ran
Llywodraeth Cymru. Bydd y gwaith yn cynnwys
coladu gwybodaeth am yr
adnoddau/graddfeydd asesu dementia sydd
ar gael yn Gymraeg, sut maent yn cael eu
defnyddio ar......
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Fideo Academi IAITH
Cyrsiau pwrpasol i chi: Yn ogystal â darparu
Rhaglen Hyfforddiant, gall IAITH ddod atoch
chi i ddarparu sesiynau hyfforddi a chynnal
sesiynau ar lein i gwrdd â'ch anghenion.

Academi IAITH
(Cymraeg) - YouTube

SIANEL YOUTUBE NEWYDD
SBON!
Mae gan IAITH sianel Youtube newydd sbon!
Mae fideo 'Croeso i IAITH,' ar gyfer deall
gweledigaeth y ganolfan. Ein gweledigaeth yw cynnal
canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n
cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg ac ieithoedd
lleiafrifol a rhanbarthol eraill. Mae hyn yn gyfle hefyd i
chi gweld ein hamcanion ar gyfer y flwyddyn newydd
trwy'r ddolen isod:

Fideo Croeso i IAITH
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Gallwch hefyd wylio ein fideo newydd hyfforddiant
ACADEMI IAITH,
lle gallwch gael cyfle i ddeall mwy am y cyrsiau rydym
yn cynnig. Academi IAITH yw gwasanaeth hyfforddi
IAITH. Darperir cyrsiau amrywiol mewn agweddau o
bolisi a chynllunio iaith. Darperir rhaglen o gyrsiau
achlysurol yn ogystal â bwydlen o gyrsiau y gellid eu
darparu i gleientiaid yn uniongyrchol. Gwyliwch ein
fideo ACADEMI IAITH ar Youtube i ddarganfod rhagor.
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Mae’r agenda Creu Lleoedd yn cynnig cyfle i
Gynghorau Tref a Chymuned i weithredu i
sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu mewn
cymunedau lleol ym mhob ran o Gymru. Daeth
cynllunwyr tir, arbenigwyr y Gymraeg a
Chynghorau Cymuned a Thref ynghyd i webinar
IAITH a gynhaliwyd ar y cyd gyda Cymorth
Cynllunio Cymru (CCC), elusen sy’n cefnogi
ymgysylltiad cymunedol gyda’r drefn cynllunio
yng Nghymru.
Rhoddodd y weminar drosolwg o gyd-destun
polisi cynllunio’r Gymraeg gan gyflwyno
astudiaethau achos ledled Cymru ble mae
gwaith datblygu cymunedol a phenderfyniadau
cynllunio wedi talu sylw i hyn, mewn mannau
gwledig a threfol. Canolbwyntiodd y digwyddiad
yn ogystal ar gyfraniad cynllunio i’r Nod Llesiant i
greu Cymru lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sut
mae’n rhaid i’r drefn gynllunio sicrhau bod yr
amodau sy’n hanfodol i’r Gymraeg ffynnu yn cael
eu hystyried. Derbyniodd cyfranogwyr hefyd
wybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio mwy ar y
Gymraeg, a ffynonellau o wybodaeth am y
Gymraeg yn eu hardaloedd a fydd yn eu galluogi
i gyfrannu at yr agwedd hon o Greu Lleoedd.

HYFFORDDIANT AC
ADNODDAU AR GYFER
CREU LLEOEDD I’R
GYMRAEG FFYNNU

Cewch grynodeb o’r cyflwyniadau amrywiol yma:

Crynodeb
Mae copi o’r rhaglen gyda ffynonellau
gwybodaeth yma:

Rhaglen
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ADDYSG GYMRAEG/
DDWYIEITHOG I BAWB –
GWEITHDY 2
Am ragor o fanylion am y gweithdy,
cysylltwch â
post@iaith.cymru
Cynhaliwyd gweithdy rhithiol cyntaf hynod lwyddiannus ar
thema mapio darpariaeth gyfredol addysg
Gymraeg/Ddwyieithog ar gyfer mewnfudwyr rhyngwladol ym
mis Tachwedd 2021.
Mae’r gweithdai a noddir gan grant gan Cymdeithas Ddysgedig
Cymru yn tynnu ar ymchwil yng Nghymru sydd yn dangos bod
diffyg adnoddau a darpariaeth gan ysgolion Cymraeg ar gyfer
mewnfudwyr rhyngwladol sydd heb Saesneg na Chymraeg yn
famiaith iddynt (Jones & Bhatt 2013). Hefyd, dengys ymchwil
Higham (2020) fod anwybodaeth mewnfudwyr rhyngwladol
ynghylch addysg ddwyieithog yng Nghymru yn arwain at
deuluoedd o gefndiroedd mewnfudol yn cael eu heithrio’n
gymdeithasol.
Mae mewnfudwyr rhyngwladol i Gymru wedi dyblu ers 2010
ond mae’n anodd amcangyfrif faint o fewnfudwyr rhyngwladol
sydd yng Nghymru oherwydd diffygion data a natur newidiol y
grwpiau hyn. Nid oes darlun cyflawn o faint o ddisgyblion o
deuluoedd mewnfudol sydd mewn addysg Gymraeg. Mae
diddordeb gan rieni mewnfudwyr mewn dysgu Cymraeg ond
ychydig o wybodaeth am addysg Gymraeg sydd ar gael iddynt.
Oherwydd diffyg gwybodaeth gan fewnfudwyr newydd am
addysg Gymraeg, addysg Saesneg yw’r llwybr naturiol iddynt.
Cynhelir yr ail weithdy yn y gyfres hon ar 26 Ionawr 2022
rhwng 10-12. Thema’r gweithdy fydd Profiadau Personol
mewnfudwyr mewn Addysg Gymraeg /Ddwyieithog.
Os ydych am fynychu'r seminar cysylltwch â post@iaith.cymru

Crynodeb o'r gweithdy
Cofrestrwch i fynychu’r cyfarfod yma:

Cofrestrwch i fynychu
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I ddarllen crynodeb o'r gweithdy cyntaf, gwasgwch y ddolen
isod.
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DILYSU ASESIADAU
DEMENTIA YN
GYMRAEG
Mae IAITH yn falch iawn o fod yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor a
rhanddeiliaid sector iechyd a gofal
allweddol ar waith Dilysu Asesiadau
Dementia yn Gymraeg ar ran
Llywodraeth Cymru. Bydd y gwaith yn
cynnwys coladu gwybodaeth am yr
adnoddau/graddfeydd asesu
dementia sydd ar gael yn Gymraeg,
sut maent yn cael eu defnyddio ar hyn
o bryd a nodi'r adnodd(au) Cymraeg
cadarnaf sydd wedi'u dilysu'n glinigol.
Bydd Kathryn yn cyflwyno gorolwg o
nod, dull ac amserlen y gwaith yn y
weminar Dementia a’r Iaith Gymraeg a
gynhelir gan CADR – Y Ganolfan
Ymchwil Heneiddio a Dementia ar
ddydd Mawrth 25 Ionawr. Bydd y
weminar yn gyfle i glywed nifer o
gyflwyniadau am agweddau ar
Dementia a’r Iaith Gymraeg, rhannu
profiadau ac awgrymu gwelliannau.
Am ragor o fanylion a chofrestru eich
lle yn y weminar ewch i:
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INSTAGRAM IAITH
Dilynwch ein sianel Instagram er mwyn
gweld mwy o gyfresi a phostiai iaith sydd
yn bwrpasol i chi! Dyma esiampl o gyfres,
sut i ddweud Blwyddyn Newydd Dda
mewn ieithoedd gwahanol!
Dilynwch @iaithcyf ar Instagram i weld
rhagor...

Fideo Academi IAITH
Cyrsiau pwrpasol i chi: Yn ogystal â darparu
Rhaglen Hyfforddiant, gall IAITH ddod atoch
chi i ddarparu sesiynau hyfforddi a chynnal
sesiynau ar lein i gwrdd â'ch anghenion.

Academi IAITH
(Cymraeg) - YouTube
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Dilynwch
@iaithcyf ar
Instagram i
weld rhagor...
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