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1. Croeso gan y Cadeirydd a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i bawb gan ddechrau busnes ffurfiol y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 

a. Ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Cynigiodd Dr Dai Lloyd AC enw Rhun ap 

Iorwerth AC ac fe eiliwyd hyn gan Siân Gwenllian.  Felly etholwyd Rhun ap Iorwerth AC yn 

Gadeirydd. 

b. Ailbenodi Ysgrifenyddiaeth.  Cynigiodd Dr Dai Lloyd AC British Council Cymru a chytunodd 

Jenny Scott i barhau. 

c. Dyddiad y cyfarfod nesaf.  Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 18 Gorffennaf. 

 

2. Adroddiad ar ganfyddiadau trydydd adroddiad British Council Cymru ar Dueddiadau Ieithoedd yng 

Nghymru  

Rhoddodd Teresa Tinsley, un o awduron yr adroddiad, gyflwyniad ar ganfyddiadau’r adroddiad 

gyda’r sylwadau canlynol: 

 Rhwng 2002 a 2016 gwelwyd gostyngiad o 48% yn nifer y disgyblion sy’n astudio iaith 

dramor hyd at TGAU. 

 Ar gyfartaledd, mae’r niferoedd sy’n dewis astudio Ieithoedd Tramor Modern rhwng 11% - 

24%, ac mae hyn o ganlyniad i bwysau pynciau eraill a llai o opsiynau o ran dewisiadau. 

 O ran Safon Uwch, mae’r niferoedd wedi gostwng 44% ers 2001, ac mae’n rhaid i ysgolion 

wasgu eu cyllidebau er mwyn cynnig Ieithoedd Tramor Modern ar y lefel hon. 



 Mae’r fenter Dyfodol Byd-eang wedi cyrraedd 72% o ysgolion ac wedi derbyn sylwadau 

ffafriol ganddynt o ran y cymorth y maent wedi’i dderbyn, ac roedd croeso cynnes ar gyfer 

datblygiad proffesiynol parhaus. 

 Mae mwyafrif yr adrannau ieithoedd tramor modern mewn ysgolion yn fach, gydag 1-2 o 

athrawon ac maent yn dibynnu’n fawr ar athrawon rhan amser. Mae 34% o athrawon 

ieithoedd tramor modern mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru yn dod o wledydd eraill yn 

yr Undeb Ewropeaidd – rhywbeth a allai arwain at sefyllfa fregus yn dilyn Brexit. 

 Mae 60% yn dweud nad yw’r ffordd y caiff Cymraeg a Saesneg eu dysgu mewn ysgolion 

cynradd yn paratoi disgyblion yn dda iawn ar gyfer ieithoedd tramor modern. 

Rhoddodd Ms Tinsley y casgliadau canlynol: 

 Mae sefyllfa a rhagolygon ieithoedd tramor modern yn parhau yn heriol iawn gydag 

ymyriadau yn lleddfu effaith y problemau waelodol, yn hytrach na’n sicrhau newid 

systemig. 

 Mae Dyfodol Byd-eang yn llwyddo i gael rhywfaint o ddylanwad, ond mae’r pwysau ar y 

cwricwlwm, y drefn arholi, y pwysau ar ariannu, a Brexit oll yn effeithio ar y sefyllfa. 

 Mae datblygu Cwricwlwm Cenedlaethol newydd i Gymru yn cynnig cyfle i ddatblygu 

‘ieithoedd triphlyg’ gyda’r un statws â ‘gwyddoniaeth driphlyg’. 

Gwnaed y sylwadau canlynol gan y grŵp: 

 Gofynnodd Jenny Scott ynghylch effaith Brexit ar sylwadau athrawon, gan ofyn a oedd 

Cymru yn wynebu pwynt critigol cyn i ddysgu ieithoedd fynd yn rhy ddrud. Adroddwyd bod 

llawer wedi dweud na fu unrhyw effaith, ac eraill yn holi, ‘pam dysgu iaith’; mae’r bleidlais 

wedi ysgogi athrawon i ddangos bod ieithoedd yn bwysig. Cytunodd Ms Tinsley ein bod yn 

cyrraedd pwynt critigol yng Nghymru wrth i adrannau ieithoedd tramor modern gael eu 

gwthio i’r cyrion, ac unwaith y bydd ysgolion yn teimlo nad oes modd iddynt gynnal cwrs, 

byddai’r sefyllfa’n mynd o ddrwg i waeth. 

 Nododd Siân Gwenllian AC fod yna gylch dieflig wrth i gyrsiau fynd yn llai ac yn fwy bregus, a 

gofynnodd sut yr oedd hi’n bosibl gwyrdroi hyn. Awgrymodd Ms Tinsley y dylem adeiladu ar 

y ffaith ein bod yn genedl ddwyieithog a hefyd hyrwyddo’r opsiwn iaith driphlyg yn y 

cwricwlwm newydd a sicrhau bod yr athrawon yn gefnogol i hyn. Dylai fod yna fwy nag un 

awr yr wythnos o ddysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 3 (mae Estyn yn argymell dwy 

awr yr wythnos a dylid sicrhau bod ysgolion yn cadw at hyn). Yn sgil cystadleuaeth gan 

bynciau eraill, mae ieithoedd tramor modern yn dipyn is ar y rhestr mewn cymhariaeth. 

 Awgrymodd Dai Lloyd AC fod angen newid meddylfryd ein hathrawon tuag at ddysgu 

ieithoedd a bod angen i’r gwaith o hyrwyddo ieithoedd fod yn bwysicach o lawer a bod 

angen i ieithoedd fod yn fwy hygyrch. 

 Gofynnodd Rhun ap Iorwerth AC a oedd gwahaniaeth o ran niferoedd sy’n astudio ieithoedd 

tramor modern rhwng ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. Nodwyd bod gwell 

agwedd tuag at ieithoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 Awgrymodd Clare Gorrara fod angen i ni symud y tu hwnt i iaith ryngweithredol a thuag at 

ymwybyddiaeth iaith mewn ysgolion ac awydd i fod yn ymwybodol ar lefel ryng-

ddiwylliannol. Mae dysgu iaith hefyd yn ymwneud â meithrin agwedd agored tuag at 

ddiwylliannau eraill. 

 Gofynnodd Chris Lewis ynghylch y cyfleoedd yn y cwricwlwm newydd i ddatblygu’r opsiwn 

ieithoedd triphlyg. Dywedodd Ms Tinsley fod angen newidiadau systemig allweddol er mwyn 

i hyn ddigwydd – drwy feithrin profiad cyfoethocach yng Nghyfnod Allweddol 3; gwneud 

cysylltiadau rhwng ieithoedd gyda phenaethiaid ac Estyn yn chwarae rhan; a defnyddio’r 

cwricwlwm newydd mewn ffordd ddeinamig gyda blaenoriaeth ar gyfer ieithoedd. 



 Nododd Siân Gwenllian AC fod llawer o ddrwgdeimlad yn y proffesiwn tuag at y cwricwlwm 

newydd ac felly roedd yn pryderu ynghylch gwthio hyn fel y prif gyfrwng hyrwyddo. 

 

3. I gloi 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau a nododd y byddai’n cyhoeddi datganiad gan y 

grŵp gyda’r pwyntiau canlynol: 

 Nodi yr arferai’r Fagloriaeth Gymreig gynnwys ieithoedd tramor modern, ond dilëwyd yr 

elfen hon, a bod angen edrych eto ar hyn gan ei bod wedi dileu llwybr tuag at ddysgu 

ieithoedd. 

 Mae cyfle i ddechrau gwireddu’r dyheadau ar gyfer ieithoedd tramor modern gyda’r 

cwricwlwm newydd. 

 Ydy dwyieithog + 1 yn nes at ddod yn rhywbeth mwy nag uchelgais? 

 Mae angen dull o  gyfleu negeseuon cadarnhaol, a chynlluniau gweithredu mewn ysgolion. 

Dylid rhoi cyfarwyddyd i uwch dimoedd arwain fod angen iddynt greu cynllun gweithredu ar 

gyfer ieithoedd. 

 

 


