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Mae trosglwyddo iaith yn y teulu yn agwedd ar
bolisïau a gweithgareddau adfer ieithoedd
lleiafrifol sy’n cael llawer o sylw ar draws y byd.
Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae IAITH wedi
bod yn datblygu cysylltiadau gyda chymunedau
ieithyddol ar draws Ewrop a rhannau eraill o’r byd
yn rhannu a chyfnewid gwybodaeth am
drosglwyddo iaith a chynllunio ieithyddol. Yn
ddiweddar, bu Kathryn yn parhau i gyd-weithio
gyda’n cysylltiadau yn Siapan trwy gyflwyno darlith
ar y pwnc i fyfyrwyr ac ymchwilwyr Prifysgolion ICU
yn Tokyo a Phrifysgol Dinas Yokohama.
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Llongyfarchiadau i Elin Haf Gruffydd-Jones ar
gael ei hethol yn Lywydd ELEN.
Roedd IAITH yn falch o’r cyfle i fynychu Cynulliad
Cyffredinol ELEN y Rhwydwaith Cydraddoldeb
Ieithyddol Ewropeaidd yn Santiago de
Compostela, Galiza ar 12 & 13 Tachwedd.
Ymhlith pynciau trafod y rhwydwaith oedd bod
ELEN yn galw am ddiddymu cyfraith
amlieithrwydd 2010; cydraddoldeb i Galisieg,
Basgeg a Catalaneg mewn cyfraith glyweledol
newydd; bod addysg cyfrwng Galisieg yn cael ei
darparu ar bob lefel o addysg; yn nodi methiant
cyffredinol yr UE i ddiogelu ieithoedd
tiriogaethol a hawliau siaradwyr; galw am
gyflwyno deddfwriaeth Deddf yr Iaith Wyddeleg
yn San Steffan; bod Degawd Rhyngwladol
Ieithoedd Brodorol i gynnwys ieithoedd
tiriogaethol Ewropeaidd ac apelio ar y
Cenhedloedd Unedig dros geryddu Cyfraith
Molac gan Lywodraeth Ffrainc. Cewch rhagor o
fanylion am y materion hyn yn adroddiad y
cyfarfod:

IAITH YN MYNYCHU
CYNULLIAD CYFFREDINOL
ELEN

ac yn y fideo byr yma:

neu
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GWEITHDY ADDYSG
GYMRAEG/DDWYIEITHOG
I BAWB
Am fwy o wybodaeth am
y gweithdy, cysylltwch â
post@iaith.cymru
Cynhaliwyd Gweithdy Mapio’r Ddarpariaeth Gyfredol a drefnwyd
gan IAITH a Dr Gwennan Higham Prifysgol Abertawe drwy nawdd
Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ddydd Iau 3 Tachwedd 2021. Yn
dilyn cyflwyniadau agoriadol gan Elin Maher RhAG a Joseph Gnagbo
Prifysgol Abertawe, Olwen Evans Cyngor Caerdydd a Rhian Parry
Jones Cyngor Gwynedd, bu trafodaeth frwd gyda mynychwyr y
gweithdy. Dyma grynodeb o brif bwyntiau’r drafodaeth.
· Mae problemau strwythurol gyda datblygu darpariaeth Addysg
Gymraeg oherwydd diffyg corff cynllunio addysg statudol ar gyfer y
sector addysg statudol. Nid yw’r trefniadau presennol yn llwyddo i
gyrraedd pawb sy’n dymuno derbyn addysg Gymraeg.
· Nid oes gan yr un ysgol hawl i wrthod lle i unrhyw blentyn (ar
wahân i ysgolion ffydd).
· Mae angen cynyddu niferoedd yr athrawon o gefndir ethnig
mewn ysgolion.
· Mae angen sicrhau bod gwybodaeth am addysg Gymraeg ar gael
mewn ieithoedd amrywiol.
· Mae llawer o geiswyr lloches yn dod o wledydd dwyieithog neu
amlieithog ac yn gallu dysgu mwy nag un iaith arall ar yr un pryd.
· Nid oes gan rieni sydd yn ffoaduriaid / ceiswyr lloches
ddealltwriaeth fod ganddynt hawl i addysg Gymraeg i’w plant.
· Nid yw rhai asiantaethau sy’n gweithio gyda ffoaduriaid / ceiswyr
lloches yn hybu addysg Gymraeg. Mae llawer o waith i’w wneud
gyda phartneriaid ac angen cysoni a chael llwybrau addysg clir o ba
bynnag wlad y mae ceiswyr lloches / ffoaduriaid / mewnfudwyr yn
dod i Gymru.

· Mae angen gwneud gwerth economaidd y Gymraeg yn fwy
gweladwy i fewnfudwyr.
Cynheilir ail Weithdy Addysg Gymraeg Ddwyieithog I Bawb ym mis
Ionawr 2022.
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· Mae cefnogaeth i deuluoedd plant sydd yn derbyn addysg
Gymraeg yn hanfodol.
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AROLWG GWEITHREDOL
BRO360 – DE CEREDIGION
Ydych chi’n byw yn ne Ceredigion? Eisiau gwybod beth sy’n
mynd ymlaen yn lleol? Newyddion? Digwyddiadau?
Datblygiadau? Bydd prosiect Bro 360 o ddiddordeb i chi.

Academi IAITH
(Cymraeg) - YouTube

Mae cyfle i chi gyfrannu i’r arolwg drwy ateb holiadur ar-lein
wrth ddilyn y ddolen hon:

Os nad ydych yn gyfarwydd â gwefannau lleol Bro360,
gallwch bori yn y cynnwys wrth ddilyn y ddolen hon:
Bro360 – Cynllun Golwg i greu rhwydwaith o wefannau
bro gyda chymunedau Arfon a gogledd Ceredigion

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â IAITH Cyf.
ar post@iaith.cymru
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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.

Mae cwmni Golwg Cyf. wedi comisiynu IAITH i gynnal yr
arolwg er mwyn iddyn nhw fedru ystyried sut orau i
ddatblygu prosiect Bro360 mewn pedair ardal yn ne
Ceredigion – Dyffryn Aeron, Bro Siôn Cwilt, Llandysul ac
Aberteifi.
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