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MANYLION >

CROESO I
NEWYDDION IAITH!
Mae gan IAITH Newyddlen newydd sbon,

yn cynnwys ein newyddion diweddar!

PROSIECT LISTEN
M ae IAITH yn rhan o brosiect Erasmus+ o’r
enw LISTEN. Mae LISTEN yn datblygu rhaglen
hyfforddi i helpu siaradwyr ieithoedd
rhanbarthol a lleiafrifol i fynegi eu hunain yn
eu hiaith eu hunain tra'n teimlo'n dawel
ac yn hunan-sicr. Mae’r hyfforddiant hefyd yn
cynnig strategaethau ar gyfer sefyllfaoedd
pan fydd pobl yn ansicr a yw’r person mae
nhw’n cyfathrebu â nhw yn.......

MANYLION >

CREU LLEOEDD I'R
GYMRAEG FFYNNU

MANYLION >

ADDYSG
GYMRAEG/DDWYIEITHOG
I BAWB

M ae'r Gymraeg yn rhan o waed cymdeithasol
a diwylliannol pob tref a chymuned yng
Nghymru gan gyfrannu at yr ymdeimlad unigryw
lleol o le a thraddodiadau. Mae'r digwyddiad
wedi'i anelu at gynghorau tref a chymuned sy'n
cymryd camau i wneud rhagor o ddefnydd o’r
Gymraeg eu hunain, cefnogi’r defnydd o'r.....

Mae Dr Gwennan Higham ar ran
Prifysgol Abertawe a IAITH: y
ganolfan cynllunio iaith wedi
derbyn grant gan Gymdeithas
Ddysgedig Cymru er mwyn cynnal
gweithdai ar thema Addysg
Gymraeg/Ddwyieithog i Bawb:
Ehangu Mynediad Mewnfudwyr
Rhyngwladol at Addysg Cyfrwng
Cymraeg/Ddwyieithog Statudol. Y
bwriad yw casglu pobl at ei gilydd i
drafod cyfleoedd a heriau gyda’r
nod o roi cais ymchwil at ei gilydd
maes o law. Mae’r gweithdai sydd
yn cael eu cynllunio yn tynnu ar
ymchwil yng Nghymru sydd yn
dangos bod diffyg......
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CEWCH RAGOR O FANYLION AM
Y PROSIECT AR WEFAN LISTEN

PROSIECT LISTEN

Mae consortiwm prosiect LISTEN yn cynnwys Prifysgol València
(Sbaen), Prifysgol Sapientia (Romania), Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Yr Eidal), IAITH: y ganolfan cynllunio iaith (Cymru), Afûk
(Fryslân/Friesland), Conradh na Gaeilge (Gogledd Iwerddon) ac ELEN y
Rhwydwaith Cydraddoldeb Iaith Ewropeaidd.
Doedd dim posib i’r tîm gwrdd yn Ljowert, Fryslân ar 22 a 23 Hydref ar
gyfer ein cyfarfod cynllunio rhyngwladol diweddaraf, ond mae’r lluniau
uchod o'r cyfarfod rhithiol a gawsom.

Parhewch i ddarllen ar y dudalen
nesaf >
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Creu Lleoedd i'r
Gymraeg Ffynnu

Mae IAITH yn rhan o brosiect Erasmus+ o’r enw LISTEN. Mae LISTEN yn
datblygu rhaglen hyfforddi i helpu siaradwyr ieithoedd
rhanbarthol a lleiafrifol i fynegi eu hunain yn eu hiaith eu hunain tra'n
teimlo'n dawel ac yn hunan-sicr. Mae’r hyfforddiant hefyd yn cynnig
strategaethau ar gyfer sefyllfaoedd pan fydd pobl yn ansicr a yw’r
person mae nhw’n cyfathrebu â nhw yn medru yr un iaith. Mae’r cwrs
yn addasu cyrsiau magu ‘hyder ieithyddol’ (language assertiveness) a
ddatblygwyd yn Valencia yn wreiddiol i sefyllfaoedd penodol siaradwyr
Cymraeg a siaradwyr ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol eraill. Bydd y
fethodoleg hon yn cael ei chefnogi gan ddeunydd darllen,
animeiddiadau, fideos, ac adnoddau a fydd ar gael i hyfforddwyr a
siaradwyr fel ei gilydd.
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CREU LLEOEDD I'R
GYMRAEG FFYNNU
Cofrestru i'r gweminar:

Mae'r Gymraeg yn rhan o waed cymdeithasol a
diwylliannol pob tref a chymuned yng Nghymru gan
gyfrannu at yr ymdeimlad unigryw lleol o le a
thraddodiadau. Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at
gynghorau tref a chymuned sy'n cymryd camau i
wneud rhagor o ddefnydd o’r Gymraeg eu hunain,
cefnogi’r defnydd o'r Gymraeg yn eu cymunedau, ac
yn ystyried neu’n cymryd rhan mewn creu lleoedd a
chynllunio.

Digwyddiad yw hwn a drefnir ar y cyd gan IAITH: y
Ganolfan Cynllunio Iaith a Cymorth Cynllunio
Cymru. Bydd cyflwyniadau gan gynrychiolwyr IAITH
a CCC. Rydym hefyd yn ffodus i groesawu siaradwyr
o bob rhan o Gymru sy'n ymgyrchwyr ar lefel
gymunedol a chynllunwyr iaith a gofodol a fydd yn
darparu astudiaethau achos o'u gwaith.
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Bydd y gweminar yn rhoi trosolwg o gyd-destun
polisi cynllunio'r Gymraeg a bydd yn cyflwyno
astudiaethau achos ledled Cymru lle mae gwaith
datblygu cymunedol a phenderfyniadau cynllunio
wedi mynd i'r afael â'r mater hwn, mewn lleoliadau
gwledig a threfol. Bydd y digwyddiad hefyd yn
canolbwyntio ar gyfraniad cynllunio i'r Nod Llesiant i
greu Cymru lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sut y
mae'n rhaid i gynllunio sicrhau bod yr amodau sy'n
hanfodol i’r iaith Gymraeg cael eu hystyried. Bydd y
cyflwyniad yn rhannu enghreifftiau o ddefnyddio
amodau cynllunio i liniaru a mwyafu effaith
datblygiad ar ffyniant y Gymraeg. Yn olaf, bydd
cyfranogwyr hefyd yn cael gwybodaeth am yr
adnoddau sydd ar gael iddynt gynyddu eu defnydd
o'r Gymraeg a gwybodaeth am y Gymraeg yn eu
hardaloedd a fydd yn eu galluogi i gyfrannu at yr
agwedd hon ar Greu Lleoedd.
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ADDYSG
GYMRAEG/DDWYIEITHOG
I BAWB
Am fwy o wybodaeth am
y gweithdy, cysylltwch â
post@iaith.cymru
Mae Dr Gwennan Higham ar ran Prifysgol Abertawe a IAITH: y ganolfan
cynllunio iaith wedi derbyn grant gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru er mwyn
cynnal gweithdai ar thema Addysg Gymraeg/Ddwyieithog i Bawb: Ehangu
Mynediad Mewnfudwyr Rhyngwladol at Addysg Cyfrwng Cymraeg/Ddwyieithog
Statudol. Y bwriad yw casglu pobl at ei gilydd i drafod cyfleoedd a heriau gyda’r
nod o roi cais ymchwil at ei gilydd maes o law. Mae’r gweithdai sydd yn cael eu
cynllunio yn tynnu ar ymchwil yng Nghymru sydd yn dangos bod diffyg
adnoddau a darpariaeth gan ysgolion Cymraeg/Ddwyieithog 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.
Bydd y prosiect yn cyfrannu at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel
a ganlyn:
Cymru sy’n fwy cyfartal drwy sicrhau bod pawb ni waeth beth fo’u cefndir a’u
hamgylchiadau sosio-economaidd yn cael mynediad cyfartal at addysg
Gymraeg/Ddwyieithog ac yn cyrraedd eu llawn botensial
Cymru o gymunedau cydlynus, drwy sicrhau bod cysylltiadau da a hyfyw yn
cael eu meithrin rhwng y bobl leol a newydd-ddyfodiaid yng Nghymru
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu drwy sicrhau bod
darpariaeth a chefnogaeth ysgolion cyfrwng Cymraeg/Ddwyieithog yn galluogi
diwylliant Cymraeg amlddiwyddiannol hyfyw
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/Ddwyieithog. Mae diddordeb gan rieni mewnfudwyr mewn dysgu
Cymraeg ond ychydig o wybodaeth am addysg Gymraeg/Ddwyieithog sydd ar
gael iddynt. Oherwydd diffyg gwybodaeth gan fewnfudwyr newydd am addysg
Gymraeg/Ddwyieithog, addysg Saesneg yw’r llwybr naturiol.
Bwriad y prosiect hwn yw cynnal 5 gweithdy rhithiol ar y themâu isod rhwng
Tachwedd 2021 a Mehefin 2022.

3.
4.
5.

Mapio’r ddarpariaeth gyfredol
Astudiaethau achos mewnfudwyr mewn Addysg
Gymraeg/Ddwyieithog
Heriau a chyfleoedd i Addysg Cyfrwng Cymraeg/Ddwyieithog blynyddoedd cynnar a chynradd
Heriau a chyfleoedd i Addysg Cyfrwng Cymraeg/Ddwyieithog - uwchradd
Adnabod a llunio cynllun prosiect(au) ar gyfer cais/ceisiadau ymchwil

Cynhelir y gweithdy cyntaf ar 3 Tachwedd 2021 rhwng 10-12. Am ragor o
fanylion cysylltwch â post@iaith.cymru
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