
Ymateb Mudiad Meithrin: Cwestiynau ychwanegol yn dilyn sesiwn dystiolaeth 13 Hydref, 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Rhan o’r broses o ddatblygu darpariaeth yn y sector cyfrwng Saesneg yw symud ysgolion ar 

hyd y continwwm iaith (h.y. o gyfrwng Saesneg i ddwyieithog, neu ddwyieithog i gyfrwng 

Cymraeg).  Pa dystiolaeth sydd i ddangos bod awdurdodau lleol wedi mynd i’r afael â hyn 

yn ddigonol yn eu Cynlluniau Strategol, ac os na, beth sy’n gorfod newid? 

Mae Mudiad Meithrin yn cydnabod bod patrymau darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg 

ddwyieithog yng Nghymru yn amrywio o ardal i ardal, a bod nifer sylweddol o’r amrywiadau hyn yn 

adlewyrchu patrymau defnydd y Gymraeg yn y gymuned ehangach. Rhaid bod ein systemau gofal ac 

addysg yn ddigon hyblyg i allu adlewyrchu nodweddion ieithyddol unigryw cymunedau Cymru, serch 

hynny,  mae’n bwysig ein bod yn sicrhau cynllunio addysg ar sail dealltwriaeth glir a chyson o 

ddeilliannau ieithyddol y dysgwyr.  

Mae Mudiad Meithrin yn cydnabod bod categoreiddio ysgolion yn fater cymhleth, ac rydym yn 

croesawu’r ymdrech diweddar gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu un system gyson ar draws Cymru 

gyda chyhoeddiad y Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 

2021. Nodwyd gan y Gweinidog Addysg yr angen iddynt fod yn ganllawiau statudol, a byddai hynny yn 

rhoi sylfaen mwy cadarn i’r cynnwys.   Er hynny, mae gennym bryder mai cyfundrefn anstatudol yw’r 

canllawiau categoreiddio ieithyddol ar hyn o bryd.  

Croesawn nod y polisi o gynyddu darpariaeth Gymraeg ysgolion Cymru, ac i hwyluso'r broses o symud 

i fyny’r categorïau ieithyddol.  Heb gymhelliannau clir, adnoddau a chyfarwyddyd pendant, mae posib 

na fydd y nod hon yn cael ei wireddu.    

Bydd angen cyd-weithio gyda’r awdurdodau lleol ar draws Cymru i sicrhau nad yw’r system o 

gategoreiddio ysgolion yn cael effaith andwyol ar y ffordd y maent yn creu’r galw am addysg Gymraeg, 

yn enwedig wrth bontio ar ddechrau’r cyfnodau allweddol dros oes y CSGAu presennol. Dyma rhai 

enghreifftiau cyfredol: 

• Sir Ddinbych: mae symud ar hyd y continwwm ieithyddol i’w weld yn rhan annatod o’r CSGA. 

• Sir Gonwy: Ysgol uwchradd Dyffryn Conwy eisoes wedi newid i fod yn ysgol dwy ffrwd gan 

gychwyn gyda disgyblion blwyddyn 7. 

• Powys: teimlwn byddai mwy o drafodaethau yn fanteisiol ond i’w weld yn glir yn y CSGA. 

• Sir y Fflint: Nid yw symud ar hyd y continwwm ieithyddol i weld yn flaenllaw fel targed i 

leoliadau unigol yn y CSGA. 



• Sir Wrecsam: Nid yw symud ar hyd y continwwm ieithyddol i weld yn flaenllaw fel targed i 

leoliadau unigol yn y CSGA. 

Fel rhan o’r broses o ddatblygu darpariaeth y sector cyfrwng Saesneg a symud ysgolion ar hyd y 

continwwm ieithyddol, bydd angen cynnal awdit sgiliau Cymraeg ar gyfer holl staff sydd yn gweithio 

ac yn cefnogi ysgolion a lleoliadau addysg a gofal blynyddoedd cynnar, nid yn unig athrawon.  Dyma 

fydd yn rhoi cyfle i  adnabod ble mae’r gallu i weithio yn y Gymraeg, a ble mae angen buddsoddiad 

ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol er mwyn galluogi staff i ddarparu gwasanaeth 

drwy gyfrwng y Gymraeg mewn lleoliadau ac ysgolion penodol.  Bydd angen sicrhau dealltwriaeth 

gwell o drochi ieithyddol mewn ysgolion a lleoliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.  Mae 

Mudiad Meithrin eisoes yn darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar fel 

rhan o gymhwyster gofal plant a ddarparwyd drwy’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol, Cynllun Ysgolion 

Cam wrth Gam a hefyd fel hyfforddiant DPP trwy Academi. 

Mae gwaith arloesol yn digwydd ymysg partneriaid CWLWM i adnabod lleoliadau Gofal Plant cyfrwng 

Saesneg all drosi i fod yn ddarparwyr Gofal Plant cyfrwng Cymraeg. Digwydd hyn dros gyfnod o amser, 

gyda chefnogaeth ar faterion elusennol, cyfansoddiadol, ieithyddol gan gydnabod bod angen parhau 

i drafod goblygiadau hyn gyda rheoleiddwyr fel AGC ac Estyn. 

Bydd angen cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol pwrpasol i athrawon ac ymarferwyr eraill i gefnogi 

cynnydd dysgwyr (a staff) yn y Gymraeg.  Gallai hyn gynnwys darparu sesiynau pwrpasol ar gyfer 

athrawon o fewn camau cynnydd a sectorau gwahanol er mwyn rhoi cyfle iddynt drafod ac ystyried 

enghreifftiau ymarferol.   

 

Mae nifer o fudiadau wedi cyfeirio at yr angen i feithrin capasiti arbenigwyr Anghenion 

Dysgu Ychwanegol cyfrwng Cymraeg, gyda’r Comisiynydd Plant yn nodi bod diffyg 

mynediad at gymorth cyfrwng Cymraeg yn fater systemig ledled Cymru. Allwch chi 

ymhelaethu ychydig ar yr heriau penodol o ran cynyddu nifer y staff cyfrwng Cymraeg sydd 

ag arbenigeddau pwnc priodol, gan gynnwys Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae angen cynyddu nifer y bobl sy’n gallu gweithio drwy’r Gymraeg mewn nifer o feysydd a 

gwasanaethau arbenigol.  Cynigiwn yr angen i flaenoriaethu hyn, er mwyn medru darparu gwasanaeth 

cyfrwng Cymraeg rhagweithiol ar draws y sector cyhoeddus ehangach ac mewn busnesau 

eraill.  Nodwn yma'r angen i sicrhau datblygu sgiliau Cymraeg staff presennol nifer o wasanaethau 

cefnogol, megis staff Dechrau’n Deg, Therapyddion Iaith a Lleferydd, Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr 

Plant ac Ieuenctid yn gydamserol ag unrhyw gynlluniau i gynyddu capasiti a darpariaeth addysg 

cyfrwng Cymraeg ar hyd y gwahanol gyfnodau addysg. 



Nodwn yr angen hefyd i sicrhau cyfleoedd priodol i fyfyrwyr ôl-16 sydd am weithio yn y sectorau gofal, 

addysg ac iechyd i ddatblygu’r sgiliau Cymraeg angenrheidiol ochr-yn-ochr ag astudio ar gyfer eu 

cymwysterau galwedigaethol.  Un rhan o hyn yw sicrhau bod yna gyfleoedd i unigolion ddilyn y cyrsiau 

galwedigaethol ac academaidd perthnasol trwy gyfrwng y Gymraeg, o fewn pellter rhesymol i’w 

cartref.  

Mae mynediad at arbenigwyr ADY sy’n medru’r Gymraeg yn tueddu i fod yn loteri cod post, yn enwedig 

tu allan i Wynedd, Môn, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.   Mae angen cynyddu nifer y bobl sy’n gallu 

gweithio drwy’r Gymraeg mewn nifer o feysydd a gwasanaethau arbenigol, Therapyddion Iaith a 

Lleferydd, Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr Plant ac Ieuenctid, arbenigwyr BSL ac athrawon y Byddar 

ymysg eraill yn gydamserol ag unrhyw gynlluniau i gynyddu capasiti a darpariaeth addysg cyfrwng 

Cymraeg ar hyd y gwahanol gyfnodau addysg.   

Pryderwn nad oes hyder gan rieni i ddewis gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant os oes ganddynt 

ADY gan nad yw’r gefnogaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Pryder arall yw y cyfeirir plant gan 

ymarferwyr arbenigol at ddarpariaethau Saesneg lle mae’r arbenigaeth wedi ei sefydlu. Croesawn 

fwriad Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglen sgrinio iaith a lleferydd sy’n benodol ar gyfer Cymru, 

ond a oes digon o therapyddion iaith a lleferydd ar draws Cymru i roi cefnogaeth i blant dwyieithog 

(iaith y cartref ac iaith y lleoliad yn wahanol. 

Bydd angen sicrhau bod gan yr arbenigwyr proffesiynol ddealltwriaeth o sut mae plant sydd ag ADY 

yn medru elwa o fod yn mynychu lleoliadau gofal ac / neu addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae hyn yn 

hanfodol gan fod rhieni yn medru bod yn ddi-hyder wrth ystyried dewisiadau gofal ac addysg i blant 

ag ADY ac yn cymryd cyngor gweithwyr proffesiynol arbenigol cyn gwneud penderfyniad.  Mae angen 

dealltwriaeth gwell gan ymarferwyr arbenigol o dulliau cefnogi addas ar gyfer plant dwy- ac 

amlieithog, gan obeithio y bydd hyn yn arwain at peidio gweld darpariaethau cyfrwng Saesneg fel 

norm i blant ag ADY.  Mae cynlluniau eisoes ar waith gan staff Mudiad Meithrin i gyflwyno gwybodaeth 

am ddwyieithrwydd a’r dull trochi i ymarferwyr o fewn y gwasanaeth iechyd. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod bwlch ieithyddol rhwng argaeledd rhaglenni â hyfforddiant 

yn Gymraeg a Saesneg. Mae Cynllun Strategol Ceredigion 2022-2023 yn cyfeirio at yr angen am 

‘adnoddau hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd’ (t. 27). Maent yn nodi eu bod wedi ‘cyfieithu 

rhaglen asesu sgiliau iaith a lleferydd (WellComm) er mwyn iddo fod yn addas ar gyfer ei ddefnyddio 

o fewn Ceredigion’, ac wedi ‘addasu a chyfieithu rhestrau chwarae hyfforddiant a oedd wedi cael eu 

rhannu gan Sir Abertawe’ (t. 27). 


