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     yma hyfforddiant ar gyfer

unigolion sy’n defnyddio neu’n

dymuno defnyddio’r Gymraeg yn

ysgrifenedig yn y gwaith.

Bydd y cwrs yma yn eich galluogi i

ysgrifennu Cymraeg yn...

       e ganolbwyntiodd ail weithdy Addysg

Gymraeg / Dwyieithog i Bawb ar brofiadau

mewnfudwyr rhyngwladol a benderfynodd anfon

eu plant i ysgolion cyfrwng y Gymraeg a rhai o’r

heriau sydd 

wedi ymddangos yn.......

ADDYSG GYMRAEG A
DWYIEITHOG I BAWB
(GWEITHDY 2)

     u’n braf cael cwmni nifer o gyfeillion yn Y

Galeri, Caernarfon yn ddiweddar i drafod

LISTEN – y Prosiect Hyfforddiant Cadernid

Iaith. Un o nodau'r prosiect LISTEN yw

addysgu'r cysyniad o ‘linguistic assertiveness’

neu gadernid iaith i siaradwyr ieithoedd cyd-

swyddogol, ieithoedd sydd mewn perygl,

ieithoedd cynhenid, a....



Mae IAITH yn cydweithio gyda Mentrau Iaith Cymru ar y cynllyn
Gwirfoddoli a’r Gymraeg 2022. Nod y gwaith yw:

“….cyrraedd sefyllfa ble mae gwell dealltwriaeth gan endidau o
sut i fynd ati i ddenu gwirfoddolwyr sydd am ddefnyddio’r
Gymraeg, a bod mwy o bobl yn gwirfoddoli a gwneud hynny wrth
ddefnyddio’r Gymraeg.” 

Rydym ni yn IAITH wrthi ar hyn o bryd yn cysylltu gyda mudiadau
gwirfoddol yng Nghymru er mwyn eu cynnwys yn yr ymchwil sy’n
rhan o Gam 1 y cynllun. 

Mae camau gweithredu Cam 1 yn cynnwys: 

· gwerthuso'r hyn sy'n digwydd yn barod o ran gwirfoddoli a’r
Gymraeg mewn 3 ardal ddaearyddol, a chynnwys a thrafod
gydag endidau cenedlaethol perthnasol;
· gweithio gyda’r Cyngor Gwirfoddol Lleol ac endidau sydd am
ddenu gwirfoddolwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn yr ardaloedd i
ddysgu am arferion da a gwersi sydd i'w dysgu;
· canfod dulliau recriwtio a systemau cyfeirio gwirfoddolwyr a
beth sydd angen ei gryfhau;  
· adnabod anghenion hyfforddiant a datblygu.

Byddwn yn cynnal ymchwil i’r uchod drwy gyfres o sgyrsiau
rhithiol a grwpiau ffocws gan ganolbwyntio ar y cwestiynau yma:

· Beth yw’r arferion cyfredol wrth recriwtio gwirfoddolwyr? 
· Pa gamau cyfeirio sydd mewn lle? 
· Beth sy’n llwyddo? 
· Beth yw’r rhwystrau? 
· Beth yw dyheadau’r sefydliad o safbwynt datblygu? 
· Pa gamau sydd angen eu gweithredu i gefnogi’r datblygiadau  
  yma?

Bu Mentrau Iaith Cymru yn llwyddiannus yn eu cais i Grantiau
Strategol Gwirfoddoli Cymru (rhaglen ariennir gan Lywodraeth
Cymru, ac sy’n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu
Gwirfoddoli Cymru). Rydym ni yn IAITH yn falch iawn ein bod
wedi ein comisiynu gan Mentrau Iaith Cymru i gydweithio gyda
nhw ar gamau 1 a 2 y cynllun. 

Os oes gennych ddiddordeb cyfrannu at yr ymchwil, cysylltwch 
 ar siwan.tomos@iaith.cymru. 
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Hyfforddiant Gloywi Iaith (ar Teams)

Hyfforddiant ar gyfer unigolion sy’n
defnyddio neu’n dymuno defnyddio’r
Gymraeg yn ysgrifenedig yn y gwaith

 Hyfforddiant Gloywi
Iaith - YouTube

 

GWIRFODDOLI A'R GYMRAEG
2022 

mailto:siwan.tomos@iaith.cymru
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
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ADDYSG GYMRAEG/
DDWYIEITHOG I BAWB
(GWEITHDY 2)

Fe ganolbwyntiodd ail weithdy Addysg
Gymraeg / Dwyieithog i Bawb ar brofiadau
mewnfudwyr rhyngwladol a benderfynodd
anfon eu plant i ysgolion cyfrwng y Gymraeg a
rhai o’r heriau sydd wedi ymddangos yn sgil
hynny. Yn ystod y sesiwn rhannodd rhieni sydd
wedi mewnfudo i Gymru eu profiadau nhw o
addysg Gymraeg a buont yn sôn am agweddau
cadarnhaol ac agweddau heriol sirchau addysg
Gymraeg i’w plant. 

Fe symudodd y siaradwr cyntaf i Gymru o
Ewrop ac mae dau o’i phlant mewn addysg
Gymraeg/dwyieithog ar hyn o bryd. Ond nid
oedd sicrhau mynediad iddynt wedi bod yn
hawdd. Ar ôl i’r plant gychwyn mewn addysg
gynradd cyfrwng Saesneg a derbyn gwersi
Cymraeg ail iaith sylweddolodd y rhiant nad
oedd hynny yn ddigon gan na allai’r plant
siarad Cymraeg. Gwellodd gallu’r plant yn y
Gymraeg ar ôl i’r rhiant drefnu iddynt
drosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg. Erbyn
hyn mae’r plant mewn addysg uwchradd ac yn
siarad Cymraeg yn rhugl.

Symudodd yr ail siaradwr i Gymru o Affrica ac
mae ei mab mewn ysgol feithrin.
Penderfynodd anfon ei mab i ysgol Gymraeg ar
ôl iddi gyfarwyddo ag addysg Gymraeg mewn
Cylch Ti a Fi. Dewisodd addysg feithrin cyfrwng
Cymraeg i’r plentyn a bydd yn mynd i ysgol
cyfrwng Cymraeg oherwydd mai dyna yw iaith
teulu ei gŵr. Mae’r plentyn yn gallu siarad tair
iaith, ran amlaf mae o yn siarad Cymraeg
oherwydd mae o yn clywed mwy ac yn
defnyddio mwy ar y Gymraeg gyda’r teulu ac
yn yr ysgol feithrin. 

Symudodd y trydydd rhiant i Gymru o Affrica
hefyd ac mae ei phlant mewn ysgol gynradd
cyfrwng Cymraeg. Roedd hi wedi dysgu
Cymraeg ei hun a phan gafodd blant
penderfynodd eu hanfon i addysg cyfrwng
Cymraeg. Ym mhrofiad y rhiant nid yw’r plant
yn frwdfrydig i siarad Cymraeg â hi adref,
maen nhw’n cysylltu siarad Cymraeg gyda bod
yn yr ysgol. Yn y cyfnod clo roedd cael
mynediad i adnoddau cyfrwng Cymraeg yn
bwysig. 

Darllenwch ragor yma:

NEWYDDION IAITH

Dolen
 

https://cymru.us18.list-manage.com/subscribe?u=2a872a38b466002d1e1c5d170&id=9bb473c566
https://www.iaith.cymru/uploads/general-uploads/Crynodeb_Gweithdy_2_.pdf


 
LISTEN – Y PROSIECT HYFFORDDIANT
CADERNID IAITH 
Bu’n braf cael cwmni nifer o gyfeillion yn Y Galeri, Caernarfon yn ddiweddar i drafod LISTEN – y Prosiect
Hyfforddiant Cadernid Iaith.  Un o nodau'r prosiect LISTEN yw addysgu'r cysyniad o ‘linguistic assertiveness’ neu
gadernid iaith i siaradwyr ieithoedd cyd-swyddogol, ieithoedd sydd mewn perygl, ieithoedd cynhenid, a ieithoedd
rhanbarthol a lleiafrifol.  Y siaradwyr oedd yr Athro Ferran Suay Lerma a ddatblygodd hyfforddiant Cadernid Iaith
yn Valencia am y tro cyntaf a Kathryn Jones a fu'n egluro sut mae IAITH: y ganolfan cynllunio iaith yn datblygu
hyfforddiant Cadernid Iaith yng Nghymru. Roedd aelodau eraill o brosiect LISTEN o Ogledd Iwerddon, Frysland,
Romania a Valencia hefyd wrth law i siarad am ddatblygiadau yn eu cyd-destunau eu hunain.
 
Datblygwyd prosiect LISTEN ar ôl i ymchwil ganfod bod siaradwyr ieithoedd llai eu defnydd yn tueddu i newid i'r
iaith fwyafrifol mewn rhai cyd-destunau a sefyllfaoedd. Lle na chefnogir yr iaith leiafrifol yn swyddogol gall y newid
iaith i’r llall fod yn gyflymach ac yn amlach. 
 
Mae gan seicolegwyr enw am yr ymddygiad hwn: ymostyngiad. Mae ymostyngeiddrwydd yn golygu bod rhywun yn
atal ei hun (yn ddigymell) rhag ymddwyn mewn rhyw ffordd o ganlyniad i arfer, neu ofn cael ei gosbi. Mae
ymostyngiad ieithyddol yn digwydd pan fydd rhywun yn stopio siarad ei iaith ei hun ac yn newid i'r iaith fwyafrifol,
hyd yn oed pan nad oes unrhyw un wedi gofyn iddynt wneud hynny. Er enghraifft, os bydd siaradwr Cymraeg yn
mynd i mewn i siop leol mewn ardal Gymraeg yng Nghymru a'u bod yn dechrau siarad Saesneg â'r staff, yna mae'r
person hwnnw'n ieithyddol ymostyngol. Os yw dau siaradwr o'r Wyddeleg yn cael sgwrs pan fydd rhywun diarth yn
mynd atynt a'u bod yn newid i'r Saesneg cyn siarad â hwy, yna maent yn ieithyddol ymostyngol.  
 
Yr Athro Ferran Suay Lerma, Prifysgol Valencia oedd y cyntaf i ddatblygu'r cysyniad o 'bendantrwydd ieithyddol'
sydd wedi cael sylw mewn sawl cyhoeddiad fel Sortir de l'armari lingüístic (Gadael y closet ieithyddol) a gyhoeddwyd
yn 2010.  
 
Meddai Ferran Suay, "Mae sawl math o fod yn ymostyngol yn ieithyddol. Gall pob un ohonynt greu pryder yn y
siaradwr a allai arwain at ymdeimlad o fethiant a bod yn ddiymadferth. Y newyddion da yw ei fod yn ymddygiad ac
felly gellir ei drin drwy ddefnyddio dulliau sy'n cael eu datblygu gan y prosiect LISTEN. Gydag amser, ymarfer ac
ewyllys da, nod y prosiect yw grymuso pob siaradwr iaith rhanbarthol a lleiafrifol a chynyddu'r defnydd
cymdeithasol o'u hiaith".  
 
Yng Nghymru, mae'n gyffredin i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ddewis defnyddio'r Saesneg yn hytrach na Chymraeg
neu newid i'r Saesneg o'r Gymraeg mewn pob math o sefyllfaoedd – gellir ystyried llawer o'r dewisiadau a'r
ymddygiadau hyn fel ymddygiad ymostyngol neu wasaidd. Mae IAITH yn arwain ar y gwaith hwn yng Nghymru ac
rydym yn gyffrous i fod yn datblygu ymagwedd Gymreig ar 'bendantrwydd' neu 'gadernid' ieithyddol' yn seiliedig ar
waith Ferran Suay Lerma ac mewn cydweithrediad â'n partneriaid prosiect LISTEN o Ogledd Iwerddon, yr Eidal,
Frysland, Romania a Valencia. Bydd yr hyfforddiant rydym yn ei ddatblygu yn rhoi'r sgiliau i bob math o siaradwyr
Cymraeg – p'un a ydynt yn rhugl neu'n dysgu'r iaith - deimlo'n well am ddefnyddio'r Gymraeg mewn pob math o
gyd-destunau ac felly'n cynyddu defnydd cymdeithasol pawb o'r Gymraeg.  

Cewch ragor o wybodaeth am y prosiect: 
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LISTEN

https://www.iaith.cymru/cy/prosiectau/listen/
https://www.iaith.cymru/cy/prosiectau/listen/
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GLOYWI IAITH
Dyma hyfforddiant ar gyfer unigolion
sy’n defnyddio neu’n dymuno
defnyddio’r Gymraeg yn ysgrifenedig yn
y gwaith.

Bydd y cwrs yma yn eich galluogi i
ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus a
chywir. 

Byddwch yn:

· Adolygu rhai rheolau gramadeg
· Cymhwyso’r wybodaeth ar gyfer eich
gwaith bob dydd

Os hoffech gael sesiwn ar gyfer eich
mudiad chi, e-bostiwch:
siwan.tomos@iaith.cymru

Gwyliwch Fideo Hyfforddiant Gloywi Iaith
ar Youtube fan hyn:

Hyfforddiant Gloywi
Iaith

(ar Teams)

https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
https://www.youtube.com/watch?v=OAm9BVvKGlI
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Dilynwch @iaithcyf ar
Instagram i weld rhagor...
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