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Cymorth ar gyfer Sgiliau Ieithyddol Ymfudwyr yng Nghymru 

 

Ar ôl clywed hanes Chawan Ali gan Lianne Whalley yr wythnos ddiwethaf, dyma ychydig o gyd-destun 

am ddatblygiad ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yng Nghymru. Yn hollbwysig, mae 

angen i gynllunio ar gyfer y dyfodol fod yn seiliedig ar farn dysgwyr am y ddarpariaeth. 

 

Rhagor o alw, rhagor o ymwybyddiaeth 
Yn 2017, cynhyrchwyd Adroddiad Mapio ESOL Cymru o 

ganlyniad i’r Cynllun Adsefydlu Pobl sy’n Agored i Niwed 

sydd hyd yma wedi gweld mwy na 1400 o ffoaduriaid, yn 

bennaf o Syria, yn cael eu hadsefydlu ar draws Cymru. 

Dangosodd y canlyniadau bod nifer o heriau i sicrhau 

dosbarthiadau addas ac oriau dysgu digonol.  

Golygodd y nifer uchel o ddysgwyr Lefel Cyn Mynediad 

bod yn rhaid i golegau a thiwtoriaid ddatblygu sgiliau 

newydd. Yn ogystal â ffoaduriaid o Syria, mae hefyd 

poblogaeth sy’n tyfu o geiswyr lloches yng Nghymru sydd 

wedi rhoi hwb i’r galw am wersi ESOL yng Nghaerdydd, 

Abertawe a Chasnewydd, a thu hwnt o bosibl. 

Ychwanegwch at hyn y boblogaeth ymfudwyr 

economaidd ac fe welwch fod gan ddarparwyr gryn waith 

i ddatblygu cyrsiau sy’n bodloni’r holl anghenion.  

Dros ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi’r adroddiad mapio, 

mae ymwybyddiaeth gynyddol nad yw defnyddio un dull 

ar gyfer pawb yn addas ar gyfer ESOL. Mae’n amser mynd 

yn ôl i ystyried y broblem a chynnwys y dysgwyr eu hunain y tro hwn.  

 

Beth yw barn myfyrwyr am ESOL 
Ymwelais â grwpiau ar draws Cymru, gan siarad â ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Yn ddieithriad, 

dywedodd pob un ohonynt yr hoffent gael rhagor o wersi ESOL a dull trochi gwell. Nid yw hyn yn 

rhywbeth annisgwyl ymhlith y rheini sydd â chymwysterau proffesiynol, ond roedd hyd yn oed y rheini 

sydd ag ond ychydig o addysg, gan ddefnyddio cyfieithwyr i gyfathrebu, yn benderfynol eu bod eisiau 

rhagor o wersi a dilyn llwybr carlam i lefel lle bydd modd iddynt chwilio am waith.  

Soniodd nifer o grwpiau am y lefelau a galluoedd gwahanol yn eu dosbarthiadau, a’r anawsterau y gall 

hyn eu hachosi. Yn aml, roedd y rhai mwy galluog yn helpu’r rheini â sgiliau is. Ac mae’r rheini â 

galluoedd is yn teimlo nad ydynt yn gwneud cynnydd oherwydd diffyg hyder i gymryd rhan. 

Dywedodd rhai fod pobl yn eu dosbarth o sawl gwlad sydd wedi bod yn y DU ers nifer o flynyddoedd 

ac roedd ganddynt yr hyder i siarad, ond wedi cael eu hasesu ar yr un lefel gan nad oeddent yn gallu 

darllen nac ysgrifennu Saesneg. Golygodd hyn, mewn dosbarth o 18 o ddysgwyr, nad oeddent yn cael 

y cyfle i siarad o gwbl yn y wers ac roeddent yn teimlo bod hyn yn eu hatal rhag gwneud cynnydd.  
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Dywedodd y grŵp mai’r rhwystrau mwyaf rhag mynychu’n aml oedd diffyg gofal plant, amseroedd 

dosbarthiadau yn gwrthdaro gyda mynd â’r plant i’r ysgol a’u casglu, a phroblemau iechyd. Rhoddwyd 

sgwter symudedd i un dyn oedd â hanes presenoldeb gwael iawn ond roedd yn dal i gael trafferth 

cyrraedd y dosbarth, yn arbennig mewn tywydd gwael. Gall problemau iechyd meddwl hefyd wneud 

mynychu a dangos ymroddiad mewn ystafell ddosbarth yn anodd ac, er na soniodd neb yn y grwpiau 

am hyn, mae nifer fawr o diwtoriaid yn gwybod am y problemau ond nid ydynt yn gwybod sut i’w trin.  

 

Beth mae myfyrwyr yn ei ystyried yn well darpariaeth ESOL 
Er syndod, pan ofynnwyd y cwestiwn hwn iddynt atebodd un grŵp â lefelau ESOL sy’n isel ar y cyfan a 

phresenoldeb ysbeidiol yn syth gan ddweud ‘Gramadeg!’. Yn annisgwyl esboniodd y cyfieithydd, a 

oedd yn hanu o Iorddonen ac a oedd â phrofiad helaeth ym maes ESOL, fod hyn yn adlewyrchu dulliau 

dysgu yn Syria lle mae dysgu iaith yn seiliedig ar ramadeg - mae’r Arabeg yn cael ei dysgu trwy 

ramadeg. Dywedwyd wrthyf, o ran diwylliant, fod pobl yn gwgu ar gamgymeriadau ac nid ydynt yn 

cael eu gweld fel rhan o’r broses ddysgu ond fel rhywbeth i’w osgoi. Efallai fod hyn yn rheswm am 

swildod llawer o’r myfyrwyr i ymarfer siarad.  

A chytunodd pob grŵp mai siarad yw’r hyn sy’n gallu gwella dosbarthiadau ESOL. Roedd myfyrwyr o 

bob lefel ESOL eisiau gweld rhagor o ffocws ar Saesneg llafar. Roeddent yn pwysleisio mai siarad â 

phobl leol oeddent eisiau ei wneud a byddai symud tuag at iaith fwy ymarferol a chymdeithasol yn 

ddefnyddiol.  

 

Edrych at y dyfodol 
Mae’n amserol iawn bod yr adnoddau newydd hyn ar gyfer 

tiwtoriaid gwirfoddol yn y gymuned wedi cael eu lansio’n 

ddiweddar.  Mae hefyd yn galonogol iawn bod Larysa, tiwtor ESOL 

cymwysedig o Wcráin, yn gadarnhaol iawn am y croeso mae hi 

wedi’i dderbyn gan y Cymry pan oedd yn siarad mewn podlediad 

diweddar y cymerais ran ynddo fel rhan o Wythnos Addysg 

Oedolion. Mae hyn yn dynodi bod digon ohonom sy’n barod i 

ymgysylltu yn y sgyrsiau hynny a gwireddu statws ein gwlad fel 

cenedl noddfa.  

Cafodd y cyfnod clo cenedlaethol a ddechreuodd ym mis Mawrth 

effaith ar ddarpariaeth ESOL. Roedd y myfyrwyr hyn ym Mangor yn ddiolchgar am ymroddiad eu 

tiwtoriaid ESOL at symud i ddysgu ar-lein a gwnaethant fynegi eu diolchgarwch yn y fideo byr hwn.  

 

Dysgu ar-lein yn unig 
Nawr ein bod yn yr hydref, mae bygythiad cyfnodau clo eraill oherwydd COVID-19 yn dal i fod yn 

bosibl. Mae dychweliad tebygol i ddarpariaeth ar-lein yn unig a diffyg offer digidol a thechnoleg 

ymhlith cymaint o fyfyrwyr ESOL sy’n arwain at anfanteision yn fy atgoffa am yr hyn a ddywedodd Dr 

Mike Chick, uwch hyfforddwr ESOL ac eiriolwr dros ffoaduriaid, yn ei bapur ar gyfer y Sefydliad Bevan 

am anghydraddoldebau a’r ddarpariaeth ESOL y mae wedi helpu i’w sefydlu yng Nghyngor Ffoaduriaid 
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Cymru, ac rwy’n meddwl ei bod yn ffordd addas iawn i ddisgrifio pob enghraifft o ddarpariaeth ESOL 

dda: 

“Mae darpariaeth ESOL yng Nghyngor Ffoaduriaid Cymru yn cynnig cymaint mwy na’r cyfle i 

ddatblygu sgiliau rhuglder. Mae’r dosbarthiadau yn lle cymdeithasol ar gyfer bobl sy’n newydd 

i Gymru. Maent yn rhoi rhyw deimlad o strwythur i fywydau beunyddiol nifer o ymfudwyr a 

orfodwyd o’u cartrefi, lle i gwrdd â phobl ac i gwrdd â ffrindiau newydd. Yn gryno, roeddent o 

bosibl yn fwy defnyddiol yn emosiynol nac yn ieithyddol.” 

 

 

 

Ynglŷn â’r awdur 

Erica Williams yw Cydlynydd ESOL yng Nghymru ac mae’n gweithio i 

Bartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru.  Mae’n gweithio mewn 

partneriaeth â Sefydliad Dysgu a Gweithio Cymru i gefnogi’r 

Rhwydwaith ESOL yng Nghymru.  

Mae rôl Erica ym Mhartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru yn bodoli 

oherwydd Cynlluniau Adsefydlu Llywodraeth y DU. Ei briff yw rhoi 

trosolwg o’r ddarpariaeth ESOL sydd ar gael yng Nghymru a chefnogi 

awdurdodau lleol nad ydynt wedi cael y profiad o adsefydlu ffoaduriaid 

o’r blaen.  

 

 

 
Mae’r blog hwn yn rhan o gasgliad o flogiau a sylwadau 
2020 y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan ddarparwyr addysg 
oedolion yn y DU sy’n rhan o raglen yr Agenda Ewropeaidd 
ar Addysg Oedolion. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch 
â Mark Ravenhall neu Joyce Black. 
 

 

 

Cofiwch rannu eich sylwadau yn y blwch sylwadau isod neu drydar a rhannu 

ar Twitter, Facebook, a LinkedIn. 

http://bit.ly/LW-EAAL2020-EW
https://epale.ec.europa.eu/en/users/erica-williams
http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/ein-gwaith/bywyd-a-chymdeithas/esol/
https://bit.ly/LW-EAAL2020
https://epale.ec.europa.eu/en/users/msrk-ravenhall
https://epale.ec.europa.eu/en/users/joyce-black
https://twitter.com/EPALE_UK
https://www.facebook.com/EPALE.UK/
https://www.linkedin.com/company/epale-uk---eplatform-for-adult-learning-in-europe

