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Rhagair
Pwrpas yr adroddiad hwn yw:
i. gwerthuso’r broses cymedroli ar gyfer pob rhaglen AGA yng Nghymru sy’n addysgu
Cymraeg fel ail iaith ac sy’n rhan o Gynllun Colegau Cymru;
ii. cynnig trafodaeth ar safonau’r hyfforddeion;
iii. cofnodi profiadau hyfforddeion HAGA o ddysgu Cymraeg yn eu sefydliadau; a
iv. nodi adborth tiwtoriaid am y Cynllun yn gyffredinol.
Dilynir ffurf adroddiadau blaenorol gan fwyaf yn yr adroddiad hwn er mwyn cysondeb,
dilyniant a hwylustod i’r darllenwyr. Un newid sydd i’r drefn cymedroli ers llynedd, yn dilyn
argymhelliad yn yr adroddiad hwnnw: ni chymedrolir yr elfen ddarllen bellach.
Cynhaliwyd adolygiad allanol o’r holl Gynllun y llynedd a phan rennir argymhellion yr
adroddiad hwnnw gyda’r sefydliadau priodol, bydd angen eu hystyried ac o bosibl, bydd
newidiadau yn y drefn cymedroli bryd hynny. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Cynllun fel arfer
yn nes ymlaen yn y flwyddyn i drafod y ddau adroddiad gobeithio a phwyntiau perthnasol
sy’n codi ohonynt.
Trefn Ymweliadau Cymedroli 2018
Fel llynedd, anfonwyd y canllawiau dilynol at y tiwtoriaid wrth gadarnhau/holi am restr o
ddyddiadau cyfleus i ymweld â phob Canolfan:
Ffurf ac amserlen ymweliadau arsylwi a chymedroli, Gwanwyn 2018:
9.00 - 12.30: Cyfweld â grwpiau ar bob Cam i gadarnhau’r nodweddion. Y cyfweliadau grŵp i
barhau tua 20 munud gyda’r amserlen yn rhedeg bob hanner awr; trefnir croestoriad o
unigolion ar y Camau, gyda’r ddealltwriaeth y bydd aelodau rhai grwpiau ar brofiad ysgol.
1.00 ymlaen: Cyfle i gwrdd â thiwtoriaid a chynnal trafodaeth (i) am unrhyw anawsterau
penodol sy’n berthnasol i’r Ganolfan, (ii) am faterion perthnasol a chyffredinol ynglŷn â’r
Cynllun, gan nodi sylwadau ar gyfer trafodaethau pellach yn y Cyfarfod Blynyddol nesaf;
cyfle yn ystod y prynhawn i ddarllen croestoriad o aseiniadau, edrych ar bortffolio/s
unigolion a’r adnoddau a grëwyd gan hyfforddeion.
Amcan o gynnwys y cyfweliadau yn ôl Y Crynodeb Safonau a’r Nodweddion:
Fel llynedd, defnyddiwyd y meini prawf canlynol a geir ar wefan Y Porth fel canllawiau wrth
siarad â’r grwpiau gwahanol. Yn ogystal, crëwyd gridiau iaith (Atodiad B) i’m cynorthwyo.
Ar Gam 1:



Llafar: Cyfarch, cyflwyno’u hunain, manylion personol – yn ôl */**/***
Darllen: Dewis o lyfr addas i ddisgyblion cynradd (Blynyddoedd Cynnar) gan y tiwtor i
aelodau’r grŵp ddarllen/ymateb i *gwestiynau syml/**cwestiynau manwl
/***ymestynnol
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Cyflwyno gwybodaeth am y *sefydliad (lleoliad, cwrs Cymraeg ayb)/+**lleoliad
profiad ysgol a phrofiadau dysgu’r Gymraeg i ddisgyblion / defnyddio Cymraeg pob
dydd /+***sôn ac arddangos adnodd a gyflwynwyd/ddefnyddiwyd yn y dosbarth

Ar Gam 2:





Llafar: Cyfarch a chyflwyno manylion personol yn hyderus, yn gywir ac ymestynnol
ee: arddangos gallu i amrywio ffurf y ferf, gorffennol/dyfodol/ trafod yn ôl*/**/**
Trafod cyfnod profiad ysgol, tystiolaeth o ddefnyddio Cymraeg pob dydd yn yr ysgol:
Oeddech chi yn…? (dysgu/gyfrifol am… mwynhau…)
Darllen: tiwtor yn dewis llyfr (CA2) i’r grŵp drafod a *mynegi barn/+**ymestyn
trafodaeth/+***cymharu â llyfr/au neu ddeunyddiau ymestynnol ar gyfer yr iaith
Cyflwyno enghraifft o gynllun gwers a gyflwynwyd (os yn bosib) a thrafod y defnydd
o Cymraeg pob dydd yn y dosbarth yn ogystal â chynnwys y wers

Ar Gam 3:





Llafar: Dilyn y patrymau uchod gan gynnal sgyrsiau naturiol/ ymestynnol, holi
cwestiynau perthnasol, ymateb i safbwynt, trafod agweddau ar ddysgu Cymraeg, yn
yr ysgol a’r dosbarth ac effeithiolrwydd strategaethau Cymraeg pob dydd, arddangos
gwybodaeth o lenyddiaeth/ y sin pop/chwaraeon/ celf /gweithgareddau perthnasol
/mannau hanesyddol yn ôl argymhellion Y Cwricwlwm Cymreig a lefel hyfedredd
unigolion (Cam 3*/**/***) Efallai mai pâr neu unigolyn fydd mewn cyfweliad Cam 3
Darllen: Testun addas byr o daflen wybodaeth/ Golwg /bapur newydd yn hyderus
*trafod cynnwys/**cyfleu ymateb ac egluro cynnwys/***cyfleu gwybodaeth, mynegi
barn a dadansoddi ystyr.
Cyflwyno enghraifft o werthusiad gwers sy’n dystiolaeth o waith ysgrifenedig
ymestynnol yn ôl Nodweddion y Safonau. */**/*** neu waith ysgrifenedig estynedig
arall.

Cyfweliadau Cymedroli 2018
Cytunwyd gan y sefydliadau gwahanol ar y dyddiadau canlynol ar gyfer yr ymweliadau:
Mawrth 15fed: Prifysgol Bangor [21 hyfforddai BA (Anrhydedd)] 5 grŵp
Mawrth 26ain: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe [21 Hyfforddai TAR] 6 grŵp
Ebrill 27ain:

Prifysgol De Cymru, Casnewydd [10 Hyfforddai BA (Anrhydedd)] 4 grŵp

Mai 25ain:

Prifysgol Fetropolitan, Caerdydd [11 hyfforddai TAR] 6 grŵp
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Y Broses Cymedroli
Pwrpas y broses cymedroli yw sicrhau cysondeb ar draws y canolfannau o ran y dysgu a’r
asesu ar Gynllun Colegau Cymru. Unwaith eto, cyd-weithredodd y canolfannau’n ewyllysgar
i geisio rhoi dyddiadau ar gyfer y cymedroli o fewn y ffiniau amser a roddwyd iddynt.
Gweithredwyd y cymedroli rhwng Mawrth 15fed a Mai 25ain eleni, oedd yn gyfnod mwy
estynedig na llynedd er mwyn ceisio rhoi ffrâm amser decach o ran yr amserlen dysgu yn y
sefydliadau gwahanol. Ni fu’n bosibl cyfweld â’r BA (Addysg) yn y DDS na’r TAR ym Mangor,
oherwydd profiadau dysgu ond darparwyd detholiad o bortffolios yn yr olaf er mwyn gallu
pori trwyddynt. Ers ychydig o flynyddoedd bellach, bydd y cymedrolydd yn darllen
portffolios yn y prynhawn gyda samplau o waith ysgrifenedig yr hyfforddeion ac o wersi a
ddysgwyd. Gyda rhai grwpiau, trafodir eu gwersi ar y pryd hefyd. Eleni, darllenwyd
portffolios pawb gafodd gyfweliad llafar ond am un grŵp oedd heb ddod â nhw.
Cafwyd cyd-weithrediad llwyr gan bob canolfan a chynigiwyd dewis o ddyddiadau o fewn yr
ystod o ddyddiadau a roddwyd iddynt. Nid yw’n fater rhwydd i diwtoriaid drefnu cyfnodau
ar gyfer y broses cymedroli yn y canolfannau gan fod trefn amserlen blwyddyn yn
gwahaniaethu ymhob sefydliad; rhai yn mynychu sesiynau hyfforddiant mewnol tra bod
eraill ynghanol profiad dysgu. Diolch i arweinyddion cwrs a thiwtoriaid am eu trefniadau
trylwyr arferol.
Cyfwelwyd â 63 o hyfforddeion o fewn 19 grŵp eleni; y mae ystadegau’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol yn cofnodi’r cyrsiau TAR a Chyrsiau BA ar wahân yn Atodiad A. O ystyried
cyfyngiadau amserlen a phrinder oriau’r hyfforddeion yn gyffredinol (yn enwedig yn y
cyrsiau TAR a hyd yn oed rhwng y cyrsiau TAR), mae cofnodi cyraeddiadau’r ddau gwrs ar
wahân yn cynnig darlun mwy eglur a chynhwysfawr.
Eleni, cafwyd dwy sgwrs galonogol iawn gydag arweinwyr dwy raglen TAR, sy’n ymwybodol
iawn o’r gofynion ac yn ceisio hyrwyddo CCC gymaint ag y gallan nhw. Mae’n beth
cadarnhaol bod un sefydliad wedi defnyddio adroddiad llynedd i geisio newid pethau, sef i) y
ddarpariaeth i’r Cymry Cymraeg ar y rhaglen Saesneg yn wyneb cynllun uchelgeisiol ymgyrch
Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 a ii) ceisio
sicrhau bod dysgwyr yn cael cyfle i arfer eu sgiliau iaith ar eu profiadau dysgu trwy godi
ymwybyddiaeth ysgolion partneriaeth.
Darpariaeth y Broses Cymedroli o fewn pob canolfan:
Rhan A:
1. Oedd ffurf yr asesu’n gytbwys a theg o fewn pob sefydliad?
Oedd. Roedd pob sefydliad wedi trefnu’r cyfweliadau mewn modd tebyg, gan ymateb i’r
canllawiau a gawsant. Roedd prif diwtor un sefydliad i ffwrdd oherwydd salwch ond
camodd pennaeth yr Ysgol a thiwtoriaid eraill i mewn i’r bwlch i hwyluso’r trefniadau.
Trefnwyd yr hyfforddeion mewn grwpiau perthnasol i’w lefelau, lle cyd-weithiont i ymateb i
gwestiynau, holi ei gilydd a’r cymedrolydd a thraethu yn ôl eu sgiliau llafar ar y dasg dan
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sylw. Cafwyd cyfle i wrando arnynt yn trafod pynciau perthnasol i’w safon, ac arddangos
deunyddiau gwersi a ddefnyddiwyd ar lawr y dosbarth o’r portffolios. Cawsant gyfleoedd i
fynegi barn a thrafod y ddarpariaeth o fewn y sefydliad ac o fewn ysgolion partneriaeth. Bu
cyfle hefyd i diwtoriaid gyflwyno mewnbwn a chynnal trafodaethau am sefyllfa’r Cynllun yn
eu barn nhw.

2. Oedd ffurf yr asesu’n adlewyrchu nodau’r rhaglen?
Oedd. Nodwyd cyrhaeddiad cyfredol aelodau’r grwpiau ar gyfer y cymedroli a mynegwyd yn
glir os oedd hyfforddai ar y brig rhwng Camau neu rhwng seren ar Gam unigol, lle y byddai’r
asesiad ddiwedd cwrs yn penderfynu’r dyfarniad terfynol. Roedd yn amlwg bod tiwtoriaid yn
pwyso a mesur deilliannau’n ofalus yn erbyn meini prawf y Camau gwahanol. Gwelwyd yn
glir bod asesiadau mewnol pob canolfan yn adlewyrchu nodau’r Rhaglen a’r portffolios yn
tanlinellu hynny.
3. A gawsoch gyfle i gyfweld â chroestoriad o hyfforddeion?
Do, cyfwelwyd â chanran priodol o hyfforddeion ym mhob sefydliad, er gwaetha’r ffaith bod
sawl hyfforddai’n absennol oherwydd salwch. Dangoswyd gofal wrth ddewis a dethol
croestoriad teg o fewn y grwpiau, er bod aelodau rhai grwpiau ar wahanol lefelau o fewn
Cam. Mae hyn yn adlewyrchu’r amrywiaeth o fedrau o fewn grwpiau dysgu sy’n cael eu
ffurfio yn flynyddol yn y canolfannau.
4. Oedd y trefniadau ar gyfer y broses yn foddhaol?
Oeddynt, roedd trefniadau pob canolfan yn effeithiol a llyfn iawn a chafodd y cymedrolydd
groeso twymgalon ym mhob sefydliad, er gwaethaf amserlenni dysgu tynn y tiwtoriaid. Gan
fod y broses cymedroli yn digwydd dros gyfnod mwy estynedig eleni i gyd-fynd ag
amrywiadau yn amserlenni’r cyrsiau TAR, roedd hin haws bwrw’r un llinyn mesur dros y
garfan gyfan.
5. A roddwyd ystyriaeth i argymhellion yr adroddiad diwethaf?
Do, o’r rhai a oedd yn bosibl gweithredu arnyn nhw. Gweithredwyd eleni ar yr ail un a
nodwyd llynedd yn y cymedroli, sef yr un am gynnwys neu hepgor yr elfen ddarllen. Hefyd,
cytunwyd yn llwyr ag argymhelliad 4 am y Cymry Cymraeg, ond anodd yw gweithredu ar
hwn cyn gwybod argymhellion adroddiad adolygiad Cefin Campbell.
6. Unrhyw Sylwadau Pellach
Roedd yn siom na welwyd adroddiad adolygiad Cefin Campbell ar CCC yn y cyfarfod
blynyddol ym mis Tachwedd llynedd a, hyd yn hyn, ni welodd Adran Addysg Llywodraeth
Cymru yn dda ei ryddhau oherwydd maen nhw am ei gynnwys mewn gwerthusiad
ehangach.
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Rhan B:
Gweinyddu’r cymedroli
Isod, amlinellir rhannau gwahanol y cymedroli a’r argraffiadau a gafwyd am y sefyllfa ym
mhob canolfan.
Safonau Gwybodaeth, Dealltwriaeth a Sgiliau’r hyfforddeion
Llafar
Ynghyd â’r meini prawf fel y’u ceir ar wefan Y Porth ac y cyfeiriwyd atynt yn barod (gw. tud.
2), defnyddiwyd gridiau iaith (gw. Atodiad B) i gyfarwyddo’r cymedrolydd wrth geisio
disgrifio patrymau iaith hyfforddeion.
Roedd y safon yn dda iawn fel arfer ac yn ardderchog yn aml. Roedd yn amlwg bod y rhan
fwyaf o hyfforddeion wedi paratoi’n gydwybodol iawn at y cymedroli. Roeddynt yn
amrywio’n fawr o ran hyder ond gwelwyd bod pawb yn hyderus os oeddynt wedi dysgu eu
gwaith, neu rannau penodol o’u gwaith, yn drylwyr. Cafwyd traethu digymell o Gam 1
ymlaen ond wrth natur, roedd yn dyfnhau wrth ddringo’r Camau. Roedd yn amlwg bod pob
canolfan wedi trwytho eu hyfforddeion yn y sgil o ddisgrifio ac roedd yn braf gwrando ar
rai’n disgrifio anifeiliaid yn ogystal â phobl. Ar y lefelau uwch, dim ond un peth hoffwn i
gynnig i wella hwn at y dyfodol: byddai’n braf petai’r hyfforddeion yn gallu disgrifio
agweddau ar gymeriad rhywun yn ddyfnach ac nid canolbwyntio ar ddisgrifiad corfforol a
hoffterau’r person dan sylw. Byddai angen dewis helaethach o ansoddeiriau a’r gallu i’w
cymharu’n gywir i wneud hyn.
Cytunwyd bod pob hyfforddai ar y Cam iawn ond am un: roedd Cymraes mewn grŵp o
ddechreuwyr mewn un sefydliad (ei dewis hi oedd hwnnw). Cafwyd sgyrsiau difyr gyda
sawl unigolyn ac roedd y broses cymedroli yn brofiad pleserus tu hwnt. Mae profiadau
bywyd yr hyfforddeion yn eang a’u diddordebau’n amrywio’n fawr iawn. Mynegon nhw eu
gwerthfawrogiad am gael y cyfle i ddysgu Cymraeg am y tro cyntaf neu o’r newydd.
Dywedodd rhai eu bod am fynychu dosbarthiadau wedi i’w cwrs TAR orffen i ddod yn fwy
rhugl; da clywed hynny.
Wrth sgwrsio â’r grwpiau gwahanol, deallwyd bod amrywiaeth yn eu profiadau dysgu eto
eleni. Er bod rhai wedi cael llawer o gyfleoedd, roedd rhai heb gael braidd dim cyfle i arfer
eu Cymraeg ar lawr y dosbarth. Dywedodd un ferch o Gaerlŷr nad oedd hi wedi cael cyfle i
ddefnyddio’i Chymraeg o gwbl gan nad oedd yr athro rhugl yn fodlon iddi ddysgu. Collodd
eraill gyfle gan fod y Gymraeg yn amser CPA ac roedd rhaid defnyddio’r amser i gynllunio
gyda’r athrawon. Wedi dweud hynny, o’r rhai a ddewiswyd i siarad â fi eleni, nid oedd
cymaint yn y sefyllfa hon â llynedd ac ni chafwyd cymaint o anfodlonrwydd.
Cam 1
Roedd y paratoi at y cymedroli’n well eleni ar y Cam hwn. Roedd y goreuon yn gallu rhoi
gwybodaeth bersonol trwy ateb cwestiynau syml a chynnig gwybodaeth ar brydiau;
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disgrifio’n syml; mynegi barn yn syml a defnyddio berfau (afreolaidd gan fwyaf) yn yr Amser
Gorffennol Cryno, person cyntaf. Roeddynt yn gallu gofyn cwestiynau yn hytrach nag ateb
yn unig. Mewn un sefydliad, dim ond un ddysgwraig bur (o Gaerlŷr) welwyd mewn un grŵp
ond roedd yn barod iawn i siarad â fi ac roedd yn hyderus yn ymarfer y patrymau priodol.
Mewn sefydliad arall, roedd grŵp o Ganada’n siarad yn hyderus ac yn barod iawn i
ddefnyddio’r adnoddau iaith oedd ganddynt. Cafwyd amser difyr gyda nhw ac roeddynt yn
frwd iawn am y cwrs a’r cyfle i ddysgu Cymraeg. Hefyd, gwerthfawrogent yr elfen
fethodoleg ar y cwrs oherwydd y byddai’n eu galluogi i ddysgu Ffrangeg yn eu hysgolion yng
Nghanada.
Er bod pawb ar y lefel iawn o ran y cymedroli ar y dydd, deallwyd bod cymhwyster uwch gan
rai. Mae’n drueni mawr bod y rhain wedi colli hyder/gafael ar eu Cymraeg cyn dod i’r
brifysgol ond mae’n naturiol, e.e. roedd rhywun â gradd ‘A’ TGAU ganddi (ond fyddwn i byth
wedi meddwl hynny) mewn grŵp o ddechreuwyr.
O’r dechreuwyr pur y cyfwelwyd â nhw, roedd y rhan fwyaf wedi cael cyfle i ddysgu
rhywfaint ar eu profiadau ysgol. Nid oeddynt mor negyddol am y cyfleoedd i ddysgu
Cymraeg â Cham 1 llynedd. Nid yw hyn yn golygu o angenrheidrwydd bod y sefyllfa’n
gyffredinol yn well, dim ond bod profiad yr hyfforddeion penodol hyn yn fwy calonogol.
Yn gyffredinol, roedd pawb yn hyderus iawn yn eu defnydd o Gymraeg pob dydd yn ôl eu
lefel nhw ac yn gallu dwyn i gof sawl ymadrodd a ddysgwyd ar y cwrs ac a ddefnyddiwyd yn
yr ysgol. Cytunodd llawer o hyfforddeion eu bod wedi gweld arfer dda o Gymraeg pob dydd
ar eu profiadau dysgu ar y cyfan. Eto, nid yw hwn yn golygu bod pethau wedi gwaethygu,
dim ond bod profiad yr hyfforddeion a ddewiswyd eleni ddim yn adlewyrchu hyn.
Cam 2
Fel llynedd, roedd y goreuon ar Gam 2 yn gallu datblygu’r disgrifiadau o’u teuluoedd a’u
ffrindiau neu anifeiliaid anwes; estyn eu defnydd o’r Amser Gorffennol Cryno i gynnwys y
personau eraill; defnyddio’r Amser Amherffaith yn y trydydd person, y Dyfodol a’r Amodol i
raddau a mynegi barn yn ehangach a dyfnach. Yn eu plith, roedd rhai hyderus iawn oedd yn
gallu arddangos eu gwybodaeth mewn ffordd wych. Profiad hyfryd oedd clywed y goreuon
yn ceisio siarad am eu gwersi ysgol yn Gymraeg; canmoladwy iawn. Roedd yn amlwg eu bod
yn mwynhau siarad Cymraeg.
Roedd eraill yn gallu defnyddio’r Gorffennol, ond yn ei ddeall yn fwy na’i ddefnyddio a hefyd
yn gallu disgrifio’n ddigon da i’w lefel. Nid oedd eu dwyn i gof mor rhwydd bob amser, er ei
bod yn amlwg eu bod wedi paratoi. Braf oedd gweld aelodau rhai grwpiau’n cyd-weithio’n
adeiladol ac yn cefnogi ei gilydd gyda geirfa. Roedd pawb yn barod i siarad a chafwyd sawl
sgwrs ddifyr am wyliau. Bob hyn a hyn, byddai’r goreuon yn creu argraff dda iawn wrth gofio
ymadrodd fel ‘dwy chwaer’, ‘pedair chwaer’ ond anaml oedd y rhain. Dim ond unwaith yn yr
holl gymedroli y clywyd yr ateb ‘do/naddo’ a’r gystrawen ‘rhaid’ (‘roedd rhaid i ni....’), er ei
bod yn cael ei dysgu, mae’n siŵr.
Cam 3
Eleni, gan fod dysgwyr a Chymry Cymraeg mewn grwpiau ar wahân ar gyfer y cymedroli,
rhennir y sylwadau dan y penawdau ‘Dysgwyr’ a ‘Chymry Cymraeg’. Ar y lefelau uwch hyn,
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ymhlith pethau eraill, disgwyliwyd amrywiaeth helaeth o gystrawennau a’r gallu i
ddefnyddio holl amserau’r ferf yn rhwydd ac yn gywir.
Dysgwyr
Roedd y goreuon yn siarad yn rhwydd gyda geirfa gyfoethog ac yn gallu trafod eu profiadau
dysgu a’u gwersi Cymraeg yn effeithiol. Mewn un grŵp o ddau ddysgwr, cynhaliwyd y sgwrs
i gyd yn Gymraeg a chafwyd amrywiaeth o gystrawennau ac amserau’r ferf gyda’r
hyfforddeion yn cynnig gwybodaeth o hyd. Roedd un o’r ddau hyn yn cynnal prosiect mewn
ysgol leol i godi safon yn y Gymraeg trwy ddefnyddio cynllun gwaith penodol ac roedd ei
frwdfrydedd yn heintus.
Erys yr un cwestiwn â llynedd am y rhain: sut mae helpu rhywun gyda safon ‘A’ ail iaith ar
ddechrau’r cwrs TAR i groesi’r ffin a dod yn rhugl? Bu awgrymiadau fel cwrs dwys ar
ddechrau’r cwrs TAR a chwrs yn yr haf cyn dechrau’r TAR. Mae’r rhain yn syniadau da ond
sut mae cymell yr hyfforddeion i fynd arnynt?
Cymry Cymraeg
Cytunodd pawb yn y cyfarfod blynyddol ym mis Tachwedd llynedd nad yw’r Cam 3
presennol yn addas i anghenion y Cymry. Serch hynny, nid oes modd creu asesu mwy
pwrpasol eto nes bod bwriadau ehangach y Llywodraeth yn hysbys.
Cyfwelwyd â llai o Gymry Cymraeg eleni. Fel llynedd, bu amrywiaeth yn ansawdd iaith y
sgyrsiau gyda nhw. Siaradai’r goreuon yn llyfn ar ystod o bynciau, e.e. heriau dysgu
Cymraeg a heriau magu plant yn ddwyieithog a hefyd am eu profiadau dysgu a’u barn am eu
hysgolion. Gallent siarad yn rhugl ac yn rhwydd gyda geirfa dda. Er na fyddent yn ei chael
hi’n hawdd dilyn y cwrs TAR trwy’r Gymraeg, roeddynt yn barod i wneud gwaith cyflenwi
mewn ysgolion Cymraeg.
Er eu bod yn hollol rugl ar lafar, roedd llawer o eirfa ac ymadroddion Saesneg yn britho iaith
y gwannaf. Cyfaddefon nhw eu bod yn siarad Saesneg â’i gilydd. Gwelwyd patrymau
anghyson ac ysgrifennu gwaeth na dysgwyr ar brydiau. Oeddynt yn haeddu bod ar Gam 3?
Oeddynt, gan eu bod yn rhugl ac yn cyfathrebu’n ddealladwy ond mae angen llawer iawn o
loywi iaith arnynt, iddynt allu dad-ddysgu arferion drwg ac ail-ddysgu sut i lefaru’n gywir.
Gan fod y ‘cyflenwad o athrawon ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg yn parhau i fod yn
achos pryder’, yn ôl dogfen Llywodraeth Cymru Y Gymraeg mewn Addysg: Cynllun Gwaith
2017-21: 11), mae’n hollbwysig cefnogi’r hyfforddeion hyn i fod yn fwy hyderus a gwella eu
sgiliau iaith i’w galluogi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Roeddynt i gyd yn mwynhau dysgu Cymraeg ar eu profiadau dysgu a dysgon nhw lawer o
wersi, er bod y ddarpariaeth yn eu hysgolion yn amrywio’n fawr. Roeddynt yn gobeithio
dysgu mewn ysgolion Saesneg gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg; teimlent mai dyna fyddai
eu cryfder. Byddai hyn yn wir am y goreuon ond yn anffodus, nid oes gan y gwannaf y
Gymraeg orau i wneud hyn a byddai dysgwyr da iawn yn well na nhw.
Y Portffolios
Dyma’r bedwaredd flwyddyn o gynnwys portffolios TAR a BA (Addysg) ar y cyrsiau Cymraeg
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ac maent yn rhan anhepgor o’r broses cymedroli erbyn hyn. Mae cynnwys tasgau’r
portffolio’n ei wneud yn haws cymharu’r gwaith ysgrifenedig â safon llafar hyfforddeion yn y
canolfannau. Mae llyfryn samplau asesu ar y gweill i hyrwyddo cysondeb rhwng y
canolfannau yn hyn o beth ond penderfynwyd gohirio y gwaith hwn tan ar ôl derbyn
adroddiad yr adolygiad.
Mae pob sefydliad yn gwybod beth sy’n ddisgwyliedig yn y portffolios ac yn gyffredinol, fel
llynedd, roeddynt yn dda iawn, gyda rhai ardderchog a ddylai gael eu defnyddio fel modelau
i eraill. Roedd y safon yn amrywio o fewn sefydliadau ac efallai dylid ceisio cael mwy o
gysondeb yma. Roedd portffolios cynhwysfawr, trylwyr, trefnus a chydwybodol gan y
goreuon yn dangos enghreifftiau o’u gwaith ysgrifenedig a thystiolaeth o farcio gyda
sylwadau teg a thargedau ystyrlon. Fodd bynnag, roedd rhai’n eithaf tenau neu’n denau
iawn. Roedd yn ddiddorol gweld y gwaith gloywi iaith ym mhortffolios y Cymry. Byddai’n
syniad datblygu hyn i gael adnoddau mwy strwythuredig i’w rhannu rhwng y sefydliadau
mewn modd hygyrch i bawb.
Gwelwyd portffolios pawb o’r hyfforddeion BA (Addysg) y cyfwelwyd â nhw ond am un
grŵp. Hefyd, darllenwyd 14 portffolio TAR a ddarparwyd ar fy nghyfer mewn un sefydliad
lle roedd yr hyfforddeion allan ar brofiad dysgu. Gwelwyd ystod eang o wersi diddorol ac
adnoddau gwych, perthnasol ar dopigau amrywiol. Roedd rhai o’r topigau’n ddisgwyliedig
ond mentrodd ambell i hyfforddai ar wers fwy heriol na’i gilydd; da iawn. Roedd yn amlwg
o’r cyfweliadau ac o’r portffolios bod nifer helaeth o hyfforddeion yn mwynhau addysgu
Cymraeg ac wedi cael llawer o gyfle i’w wneud a chyflwyno ystod o brofiadau i’r plant.
Gwelwyd yn y goreuon gyfres o wersi a baratowyd ac a ddysgwyd, gyda sawl gwers hynod
ddiddorol gyda llawer o ddychymyg. Wrth siarad â’r hyfforddeion ac wrth ddarllen eu
gwersi, hyder a brwdfrydedd oedd y pethau amlycaf i mi, yn fwy na’u cymhwysedd yn yr
iaith, hyd yn oed.
Roedd digon o hunan-werthuso ar wahanol agweddau o’u taith iaith a’u haddysgu.
Gwerthusiadau gonest a gafwyd, yn aml yn mynegi pryder em eu diffyg cymhwysedd yn yr
iaith. Gwelwyd yn glir bod pob hyfforddai’n paratoi at ddefnyddio Cymraeg pob dydd yn yr
ysgol ac arfer da yw’r ‘Promoting Welsh planning sheet’ a welwyd gan sawl un, ynghyd ag
adborth gan rai athrawon ar eu defnydd o’r Gymraeg yn y wers. Beth a’m trawodd oedd
ymdrech hyfforddeion i wneud eu gwersi’n hwyl, er gwaetha diffyg hyder, yn aml er mwyn
adweithio profiadau negyddol blaenorol y plant. Mewn un ysgol, syniad da oedd cael i’r
plant wobrwyo’r athrawon am siarad Cymraeg ac nid fel arall.
Rhestrir y topigau ddaeth i’r amlwg wrth siarad â’r hyfforddeion ac o’u portffolios er mwyn
dangos yr heriau maent yn eu hwynebu. Cyflwynir nhw yn y sesiynau dysgu fel arfer i
bynciau megis y tywydd, bwyd/sefyllfa caffi, fi fy hun, mynegi barn, teimladau,
gwyliau/cardiau post, y dre ac arian ymhlith eraill ond ni ellir eu paratoi am bob sefyllfa.
Mwy heriol yw topigau fel anifeiliaid yr Arctig, oedd yn dopig poblogaidd iawn ac felly mae’n
anhepgor bod llawer o gymorth yn dod gan yr athrawon dosbarth a/neu arweinydd y
Gymraeg. Gwelwyd hefyd gynlluniau gwersi ar Jac a’r Goeden Ffa, Y Dyn Sinsir, Y Tri Mochyn
Bach a’r Tair Bwch Gafr, creu barddoniaeth a chyfarwyddiadau, e.e. sut i greu memrwn.
Roedd ymdrech at beth ddysgu pynciol hefyd, sydd bob amser yn galonogol, e.e. gwersi
hanes fel y Fictoriaid, y Tuduriaid a gwers DT/gwyddoniaeth gyda’r plant yn creu robot.
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Hefyd, mae’n dda cofnodi bod y defnydd o DGCh wedi ei weu mewn i’r gwersi mewn modd
digon soffistigedig erbyn hyn, gyda defnydd cynyddol effeithiol o raglenni ac apiau, e.e.
Kahoots, Puppet pals a Touch cast.
Wrth basio, mae’n rhaid sôn yn gyffredinol am yr adnoddau a welwyd. Roedd yn amlwg bod
sawl awr o waith wedi mynd mewn i’w creu ac roeddynt fel arfer o safon broffesiynol iawn,
e.e. sawl bocs hud a gemau megis loto a pharu cwestiynau ac atebion. Gwelwyd llun o
arddangosfa ardderchog am anghenfilod a theimladau. Defnyddid adnodd un hyfforddai
gan yr athrawes yn y dosbarth bob dydd ar y profiad dysgu ac wedi i’r profiad dysgu ddod i
ben. Serch hyn, ambell waith, er bod ansawdd adnodd yn dda iawn, cafwyd sillafu
anghywir, e.e. ‘aval’ yn lle ‘afal’. Nid peth newydd mo hwn ond mae’n drueni mawr.
Roedd rhaid i sawl un ddysgu o lyfrau darllen megis Fflic a Fflac, Antur Anhygoel yr Anhygoel
Oren, Dewi Sant a Nici a Cris ac mae creu gwersi llawn hwyl o’r rhain yn gallu bod yn heriol
hefyd, yn enwedig os nad oes model rôl ysbrydoledig yn yr athro/awes.
Darllen
Cytunwyd ag argymhelliad 2 yn adroddiad llynedd i hepgor yr elfen hon yn y cymedroli gan
na ellir rhoddi iddi’r sylw priodol yn yr amser sydd ar gael.
Yr addysgu
Fel llynedd, gwelir yn glir fod y tiwtoriaid i gyd yn gwneud eu gorau glas i gyflwyno’r iaith
briodol i bob lefel iaith dan yr amgylchiadau unigol sy’n bodoli yn eu sefydliadau penodol.
Unwaith eto eleni, dangosodd yr hyfforddeion eu gwerthfawrogiad o’u tiwtoriaid a’r
sesiynau Cymraeg, lle ceir brwdfrydedd a hwyl eu modelu’n gyson. Gwelwyd bod y cyrsiau
dysgu’n strwythuredig iawn, gyda dilyniant eglur o flwyddyn i flwyddyn ar y BA (Addysg).
Mae’r tasgau ysgrifennu’n ystyrlon a defnyddiol at bwrpasau trosglwyddo iaith i ddisgyblion
ysgol cynradd. Fel y soniwyd uchod, gwelwyd peth farcio pwrpasol, adeiladol. Defnyddir
adnoddau’r Porth i addysgu a thrwy hyn, mae’r hyfforddeion yn dod yn gyfarwydd â’u
defnyddio nhw. Gwelwyd bod y safoni’n drylwyr ymhob sefydliad a’r asesiadau’n deg.
Defnyddir meini prawf y Cynllun yn ofalus o hyd i hwyluso gwaith y tiwtoriaid wrth
benderfynu ar asesiad terfynol.
Mae nifer yr oriau dysgu’n dal i amrywio’n fawr ar y rhaglenni gwahanol a hefyd, ar y
rhaglenni TAR, yr adeg yn y flwyddyn pryd mae’r dysgu’n digwydd, oherwydd dyddiadau
gwahanol i’r profiadau dysgu. O ganlyniad i hyn, fel y dywedwyd uchod, newidiwyd yr
amserlen cymedroli eleni i adlewyrchu hyn ac roedd y profiad cyfweld yn llawer gwell.
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Argymhellion
1. Yn yr amser dysgu prin sydd, mae’n ddealladwy bod ymarfer cwestiynau agored yn
fwy buddiol i’r hyfforddeion ar gyfer profiad ysgol. Serch hynny, er bod safon eu
hiaith yn briodol i’w camau, byddai’n braf clywed mwy o atebion i gwestiynau
caeëdig. Ni chlywir ‘Ydw/Nac ydw’ yn ddigon aml a braidd byth ‘Do/Naddo’, hyd yn
oed gyda’r goreuon. Hefyd, da fyddai clywed mwy o briod-ddulliau yn iaith y rhai ar
Gam 2**/*** a Cham 3ef.
2. Mae strwythur y portffolios gorau eleni’n fodel da i’r lleill. Byddai’n syniad i
diwtoriaid eu defnyddio fel rhai enghreifftiol i eraill fel bod mwy o gysondeb o fewn
sefydliadau.
3. Gweledigaeth y Llywodraeth yn Y Gymraeg mewn Addysg: Cynllun Gwaith 2017-21
(2017: 6) yw ‘cynyddu nifer yr athrawon cynradd a all addysgu yn Gymraeg o 2,900 i
3,900 erbyn 2031’. Wrth anelu at gwrdd â’r targed hwn, felly, efallai y byddai’n
syniad da i ddeunyddiau gloywi iaith penodol gael eu rhannu rhwng y sefydliadau
mewn ffordd strwythuredig i’w gwneud hi’n haws i’r tiwtoriaid ar y Cynllun gydweithredu.
4. Fel llynedd, mae angen ceisio sicrhau bod yr hyfforddeion i gyd – ac nid yn unig y rhai
sy’n weddol fedrus yn yr iaith – yn cael cyfleoedd i addysgu ar lawr yr ystafell
ddosbarth. Yn ôl y disgwyliadau yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac
Arweinyddiaeth, dylai hyfforddeion fel hyn hefyd gael pob cefnogaeth i ddatblygu eu
sgiliau iaith yn barhaol. I’r diben hwn, mae angen pwyso ar benaethiaid a mentoriaid
ysgol fel eu bod yn ceisio hwyluso cynnydd hyfforddeion yn hyn o beth bob cyfle a
gânt.
5. Fel arwydd o gydnabyddiaeth o statws y Cynllun, efallai y byddai’n dda cael sgwrs ym
mhob sefydliad ar lefel reolaethol.
Casgliadau
Roedd yn bleser, yn fraint a llawer o hwyl cael y cyfle i gyfweld â chroestoriad eang o
ddysgwyr o Ogledd a De Gymru, o Loegr ac o Ganada a gwrando ar eu hanes nhw. Gan nad
oedd rhaid gwasgu i mewn yr elfen ddarllen, nid oedd cymaint o bwysau amser. Fel y
nodwyd uchod, hyfryd oedd gweld yr hyfforddeion mwyaf hyderus yn y grwpiau’n cefnogi
cymheiriaid gyda geirfa ac wrth fodelu cystrawen; cyd-weithio effeithiol a chydymdeimladol
iawn.
Fel llynedd, roedd yn braf synhwyro brwdfrydedd hyfforddeion am gael arbrofi ar lawr y
dosbarth yr hyn a ddysgwyd ar eu cyrsiau prifysgol. Trueni’r sefyllfa yw bod rhai’n cael eu
rhwystro o hyd rhag gwneud hyn gan yr union rai ddylai fod yn eu hannog. Yr un rhesymeg
sy’n gyfrifol, h.y. tybir nad yw eu hiaith yn ddigon da neu fod arbenigwyr mewnol ar gael i’w
wneud. Mae’n rhaid i’r agwedd hwn newid a dylai penaethiaid/mentoriaid ysgol fynnu eu
bod yn cael y cyfle.

11

Nodir yma eto, fel yn adroddiad llynedd, fod pawb sydd ynghlwm wrth y Cynllun wedi cydweithio a chyd-weithredu’n adeiladol â’i gilydd dros fwy na chwarter canrif i hyrwyddo ei
lwyddiant a chynnig y ddarpariaeth orau bosibl i’w hyfforddeion. O’r hyn a welwyd yn y
cymedroli eleni, braf yw tystio bod hyn yn dal i fod yn wir ac nid oes ond gobeithio yr â’r
Cynllun o nerth i nerth i alluogi hyfforddeion i gyflwyno’r Gymraeg yn ein hysgolion cynradd
yn fwy effeithiol fyth fel eu bod yn hollol barod i’r cwricwlwm newydd. Gwelir cyfieithiad
cryno o brif ddarganfyddiadau, argymhellion, ayyb, ar ddiwedd yr adroddiad hwn er mwyn i
aelodau timau rheoli di-Gymraeg ddeall y gofynion a’r broses.
I gloi, hoffwn ddiolch eto i diwtoriaid pob sefydliad am eu cydweithrediad parod iawn a’u
trylwyredd ac i’w hyfforddeion am eu brwdfrydedd a’u balchder wrth ddefnyddio’r sgiliau
sydd yn eu meddiant o ganlyniad i’r addysgu. Hefyd, llawer o ddiolch i Joanna Evans am ei
chymorth parod ac aelodau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y gefnogaeth.
Judith Lewis
Gorffennaf, 2018
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Atodiad A

Crynodeb Data Cynllun Colegau Cymru 2018
Niferoedd sy’n astudio’r ddau gwrs ar draws y Canolfannau

2018
2017
2016
% (nifer) % (nifer) % (nifer)
Cwrs BA 36% (168) 40% (188) 44% (160)
Cwrs TAR 64% (304) 60% (279) 56% (291)
Cyfanswm
472
467
451
CWRS BA
De Ddwyrain

De Orllewin

Gogledd

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

BA
38% (69)
TAR
62% (110)
Cyfanswm
179

44% (71)
56% (91)

38% (57)
62% (94)

39% (75)
61% (118)

33% (58)
67% (116)

36% (45)
64% (81)

151

193

174

33% (37)
67% (75)
112

37.5% (42)
62.5% (70)

162

34% (62)
66% (119)
181

112

126

13

CWRS BA
Cyrhaeddiad myfyrwyr ar draws y Canolfannau fesul blwyddyn
Cwrs BA
Cenedlaethol
2018 (n)

Cam 1
Cam 2
Cam 3

2017

(n)

2016 (n)

8%

14

18%

34

29%

46

70%

117

66%

125

59%

95

22%

37

15%

29

12%

19

168

Cyfanswm

188

160

Cwrs BA
De Ddwyrain
De Orllewin
2018 n
2017 (n) 2016 (n)
2018 (n)

Cam 1
Cam 2
Cam 3

0%

0

81%

56

19%

13

1%

1

Gogledd
2018 (n)

2017 (n) 2016 (n)

0

15%

9

12%

9

29%

17

14%

5

57% 24

64%

29

58%

36

64%

48

50%

29

68% 25

29% 12

20%

9

27%

17

24%

18

21%

12

19%

14%

16%

7

5

69

Cyfanswm

(n) 2016 (n)

92% 65 100% 57
7%

0%

2017

0%

71

0

57

62

75

58

7

37

6

42

45

Cyrhaeddiad manwl myfyrwyr yn Genedlaethol fesul blwyddyn
Cwrs BA
Cenedlaethol
2018 (n)

Cam 1*
Cam 1**
Cam 1***
Cam 2*
Cam 2**
Cam 2***
Cam 3*
Cam 3**
Cam 3***

2017

(n)

2016 (n)

0.6%

1

1.1%

2

0.0%

2

1.8%

3

1.1%

2

1.0%

17

6.0%

10

16.0%

30

21.0%

27

16.7%

28

17.0%

32

17.0%

24

23.8%

40

26.1%

49

29.0%

50

29.2%

49

23.4%

44

15.0%

21

11.9%

20

7.4%

14

10.0%

7

4.8%

8

2.7%

5

4.0%

9

5.4%

9

5.3%

10

3.0%

3

168

Cyfanswm

188

160

Cwrs BA
De Ddwyrain
2018 n

Cam 1*
Cam 1**
Cam 1***
Cam 2*
Cam 2**
Cam 2***
Cam 3*
Cam 3**
Cam 3***
Cyfanswm

De Orllewin
2017 (n) 2016 (n)

Gogledd

2018 (n)

2017

(n) 2016 (n)

2018 (n)

2017 (n) 2016 (n)

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

1.6%

1 2.7%

2 3.4%

2 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

4.8%

3 2.7%

2 12.1%

7 0.0%

0 0.0%

0 22.2%

10

0.0%

0 1.4%

1 0.0%

0

8.1%

5 6.7%

5 13.8%

8 13.5%

5 57.1% 24 42.2%

19

14.5%

10 12.7%

9 21.1% 12

9.7%

6 25.3%

19 15.5%

9 32.4% 12 9.5%

4 6.7%

3

31.9%

22 32.4% 23 64.9% 37

17.7%

11 25.3%

19 12.1%

7 18.9%

7 16.7%

7 13.3%

6

34.8%

24 46.5% 33 14.0%

8

30.6%

19 13.3%

10 22.4%

13 16.2%

6 2.4%

1 0.0%

0

13.0%

9 7.0%

5 0.0%

0

12.9%

8 8.0%

6 10.3%

6 8.1%

3 7.1%

3 2.2%

1

5.8%

4 0.0%

0 0.0%

0

4.8%

3 4.0%

3 6.9%

4 2.7%

1 4.8%

2 11.1%

5

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

9.7%

6 14
12.0%

9 3.4%

2 8.1%

3 2.4%

1 2.2%

1

69

71

57

62

75

58

37

42

45

CWRS TAR
Cyrhaeddiad myfyrwyr ar draws y Canolfannau fesul blwyddyn

Cenedlaethol
2018 (n)

Cam 1
Cam 2
Cam 3

2017

(n)

2016 (n)

38%

117

44%

123

46%

135

47%

143

44%

124

43%

125

14%

44

11%

32

11%

31

304

Cyfanswm

279

291

De Ddwyrain
De Orllewin
2018 n
2017 (n) 2016 (n)
2018 (n)

Cam 1
Cam 2
Cam 3

2017

(n) 2016 (n)

Gogledd
2018 (n)

2017 (n) 2016 (n)

68%

75

81% 74

41% 39

16%

19

13%

15

43%

50

31% 23

49% 34

57%

46

25%

28

14% 13

51% 48

71%

84

72%

85

44%

51

41% 31

37% 26

32%

26

6%

7

13%

16

15%

18

13%

15

28% 21

14% 10

11%

9

116

75

70

Cyfanswm

4%

110

4

7%

7

91

94

119

118

81

Cyrhaeddiad manwl myfyrwyr yn Genedlaethol fesul blwyddyn
Cenedlaethol
2018 (n)

Cam 1*
Cam 1**
Cam 1***
Cam 2*
Cam 2**
Cam 2***
Cam 3*
Cam 3**
Cam 3***

2017

(n)

2016 (n)

1.0%

3

7.5%

21

9.6%

28

22.4%

68

20.8%

58

14.4%

42

15.1%

46

15.8%

44

22.3%

65

18.8%

57

21.1%

59

23.7%

69

16.8%

51

15.4%

43

12.7%

37

11.5%

35

7.9%

22

6.5%

19

4.9%

15

6.1%

17

3.8%

11

5.6%
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Atodiad B: Taflenni iaith a ddefnyddiwyd i gynorthwyo’r cymedroli
Cam 1*/**/***
Topigau
Ie/Nage
Patrymau – edrych am:
Ie/Nage
Cyfarchion – defnydd o Gymraeg bob dydd
Ble mae?
Gwahodd cwestiynau
Rhediad y Presennol – cynyddu yn ôl *
Tywydd
Oes? + atebion
Byw /yn wreiddiol/ dod o ?/cyfeiriad/ ble mae ?math o dŷ
Ydy/Ydy’r?+atebion
cyfarwyddo - arddodiaid
Wyt ti? + atebion
Rhif ffôn
Beth ydy? Pwy ydy?
Pen-blwydd/oed
5 Cwestiwn: ble?pryd?sut?gyda pwy?pam?
Dillad/rhannau’r corff/lliwiau
Mae ? gen i/ gyda fi – cwestiwn ac ateb
Teulu/ffrindiau - disgrifio’n syml – ansoddeiriau syml
**Gallu, eisiau, dw i’n mynd i, Ga i? + atebion
Disgrifio hunan – ansoddeiriau syml
Dechrau defnyddio ‘fy’
Anifeiliaid anwes – rhifau – TM?
Mynegi barn – hoffi, dwlu, casau, mwynhau + bwyd, rhaglenni teledu, ayb
Defnydd o wahanol bersonau yn y presennol
Bwyd –chwarae rôl
Gallu+chwaraeon/hobiau/hamdden – mynegi barn eto
Mwynhau, dwlu, casau + ansoddeiriau
Caneuon
Arddodiaid – yn, mewn, drws nesa i, ar, dan, ayb
Hoffi/mwynhau’r cwrs/cwrs Cymraeg/dysgu/y plant/mynegi barn
Detholiad o enwau ac ansoddeiriau
Berfau – detholiad o ferfenwau
1*** - Pam? Achos? O bosib
1*** Dechau defnyddio es i, ces i, des i (bues i) = y brig
***Gorffennol mynd, dod, cael, gwneud, bod o bosib,
Treiglad Meddal? Ar ôl ‘o’ ac ‘i’ ?
Darllen llyfr syml megis i blant a holi’r ‘plant’
Ateb cwestiwn/cwestiynau/mynegi barn syml am y llyfr
Gwybodaeth gyffredinol i’r adroddiad:
Adnodd/au – siarad amdanynt – Saesneg
Profiad ysgol eto
Cyfle i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol? (Yn Gymraeg/Saesneg)
Cymraeg bob dydd – defnydd yr ysgol/eu defnydd nhw
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Cam 2*/**/***

(Fel Cam 1*** ond yn ymestynnol gyda’r topigau a ychwanegwyd isod)

Topigau
Cyfarchion – defnydd o Gymraeg bob dydd; cyfarwyddo’r plant
Gwahodd cwestiynau amdanaf i
Tywydd
Byw /yn wreiddiol/ cyfeiriad/ ble mae ?math o dŷ -disgrifio’t tŷ
Y dre - cyfarwyddo o’i chwmpas - arddodiaid
Rhif ffôn
Pen-blwydd/oed
Dillad/rhannau’r corff/lliwiau
Teulu/ffrindiau – disgrifio a chymharu pobl – ystod o ansoddeiriau
Disgrifio hunan – ansoddeiriau syml
Anifeiliaid anwes – rhifau – TM?
Mynegi barn – hoffi, dwlu, casau, mwynhau + bwyd, rhaglenni teledu, ayb
Bwyd – bwyta mas, hoff fwydydd; bwydydd gwledydd gwahanol
Gallu rhoi’r cynhwysion a’r cyfarwyddiadau am rysait
Gallu+chwaraeon/hobiau/hamdden – mynegi barn eto
Salwch - rhaid
Mwynhau’r cwrs/cwrs Cymraeg/dysgu/y plant/mynegi barn
Cyfle i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol?
Siopa, prynu ac arian
gwyliau
Darllen llyfr CA2 megis i blant a holi’r ‘plant’ am y llyfr
Holi ac ateb am gynnwys, awdur, thema gwersi; rhoi rhesymau; cymharu
Ateb cwestiwn/cwestiynau/mynegi barn syml am y llyfr
Adnodd/au – siarad amdanynt – Cymraeg/Saesneg
Profiad ysgol – oeddet ti? Wnest ti?
Cyfle i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol? (Ateb yn Gymraeg neu Saesneg)
Eu technegau dysgu; topigau ddysgwyd ar y cwrs coleg
Caneuon
Rhoi rhesymau,mynegi barn
Cymal enwol
Eu defnydd o Gymraeg bob dydd yn yr ysgol – Oeddet ti?
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Ie/Nage
Patrymau
Ie/Nage
Gafael gynyddol mewn atebion i amseroedd y ferf
Cywirdeb patrymau fel ‘Mae ? gen i’/gyda fi
Defnyddio holl bersonau’r presennol yn rhwydd
Gafael ar ferfau afreolaidd yn y gorffennol
Gafael gynyddol ar rai rheolaidd (yn ôl *)
Defnyddio’r amherffaith
Defnyddio’r perffaith – wedi bod, wedi gweld, bwyta
Defnyddio’r dyfodol
Cynnig gwybodaeth heb holi; rhwyddach gyda ***
Gallu i siarad yn ymestynnol gyda geiriau cysylltiol
Mynegi barn (2*/**/***)yn fwy soffistigedig
Datblygu mwynhau, dwlu, casau + ansoddeiriau
Gafael sicr ar eisiau/gallu
Detholiad eang o ferfenwau
Trafod lleoliad yn ddyfnach; mwy o arddodiaid
ble?pryd?sut?gyda pwy?pam? + atebion yn rhwydd
Cystrawennau idiomatig ee salwch, rhaid
Rhedeg arddodiaid yn gywir ee ar, i, yn.
Idiomau
Geirfa gynhwysfawr o enwau a berfau
Geirfa gynyddol o ansoddeiriau a dechrau cymharu
Trafod arian a mesuriadau
Sawl gwaith? Faint o? Sawl?
Ansoddeiriau meddiannol a’r treigladau priodol
Gafael ar orchmynion lluosog
Defnydd o’r gorchmynnol unigol

Cam 3*/**/***
Fel Cam 2 yn ogystal â’r isod:

Topigau
Gwahodd cwestiynau amrywiol
Byw ar hyn o bryd – barn am Fangor/cyfeiriad/cyfarwyddo - arddodiaid
Yn wreiddiol/ geni pryd a ble/ disgrifio’r tŷ presennol/ tŷ gartre/ cymharu
Trafod y teulu gan fynegi barn a dadansoddi nodweddion cymeriad
Gallu disgrifio a chymharu pobl yn effeithiol, ee Trump ac Obama
Trafod elfennau eu cwrs TAR/BA
Cwrs Cymraeg – cryfderau; mannau i wella; beth a werthfawrogwyd
Profiadau ysgol - hoff oedran; ymddygiad plant; disgyblaeth;
Gwersi a ddysgwyd a gwerthusiadau; strategaethau Cymraeg bob dydd
Adnoddau – dangos ? a siarad amdanynt
Trafod bwyd, coginio a bwyta mas yn hyderus; bwyd tramor
Gallu cynnig rysait gyda chyfarwyddiadau
Trafod rhagolygon y tywydd yn hyderus –Cymru a thramor; amrywio berf
Amser hamdden, hobiau, chwaraeon – trafodaeth estynedig
Gwyliau – pob agwedd posib
Holi ei gilydd am wyliau a dyheadau teithio – defnyddio’r brochures
Trafod teithiau penodol – ym Mhrydain a/neu dramor – pellter, amser ayb
Cyfarwyddiadau teithio, ee o’r gogledd i Gaerdydd yn y car, ar y trên
Darllen yn naturiol a chlir
Darllen darn o erthygl ee Lingo, yn naturiol a chywir ac eglur.
Gallu dadansoddi’r erthygly yn effeithiol; rhoi rhesymau/cymharu/traethu
Cymalau – enwol, adferfol, gafael sicr
Blwyddyn, blynyddoedd
Y dyddiad; blwyddyn; diwrnod
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Ie/Nage
Patrymau
Ie/Nage
Cywirdeb patrymau o bob math (yn ôl */**/***)
Geirfa gynhwysfawr; defnydd da o briod-ddulliau
Geni/magu/amhersonol – ffurfiau hir a byr
Gafael hyderus ar ystod o amseroedd y ferf
Gallu symud o un amser i’r llall yn rhwydd
Cwestiynau a gosodiadau pwysleisiol – Ie/Nage
Treiglo cywir a sicr
Cymharu ansoddeiriau
Genidol
Gallu i draethu’n synhwyrol; cytuno/anghytuno
Cynnig rhesymau am farn; dadansoddgar
Defnydd rhwyd o gymalau ac is-gymalau
Amodol – Baswn/byddwn, gallwn, hoffwn, dylwn, ayb
Rhedeg arddodiaid
Rhifolion a threfnolion
Ansoddeiriau meddiannol a’r holl dreigladau’n hyderus
Rhagenwau
Berfau + arddodiaid a’r gallu i’w rhedeg nhw’n gywir
Gafael sicr ar y gorchmynnol – unigol a lluosog

Atodiad C:
Crynodeb Saesneg o Adroddiad Blynyddol Cynllun Colegau Cymru 2017-2018
/ English Summary of the Cynllun Colegau Cymru (Welsh Colleges’ Scheme)
Annual Report 2017-2018
The purpose of this report is to:
v.
vi.
vii.
viii.

evaluate the moderation process for each ITE programme in Wales which teaches
Welsh as a second language and which forms part of the Welsh Colleges’ Scheme;
discuss trainees’ standards;
record ITE trainees’ experiences of learning Welsh in their institutions; and
note tutors’ feedback on the Scheme generally.

Moderation Interviews 2018
63 trainees in 19 groups were interviewed this year. The moderation took place between
March 15 and May 25 this year, which was a more extended period than last year. The
various institutions agreed the following dates for the visits:
March 15:
March 26:
April 27:
May 25:

Bangor University [21 BA (Hons.) trainees] 5 groups
University of Wales Trinity St. David’s, Swansea [21 PGCE trainees] 6 groups
University of South Wales, Newport [10 BA (Hons.) trainees] 4 groups
Cardiff Metropolitan University [11 PGCE trainees] 6 groups

Coleg Cymraeg Cenedlaethol statistics record PGCE and BA courses separately in Appendix A.
The Moderation Process
The purpose of the moderation process is to ensure consistency across the centres in
teaching and assessment on the Welsh Colleges’ Scheme (CCC). For some years now, it has
been the moderator’s practice to read portfolios in the afternoon containing samples of the
trainees’ written work and lessons taught. The criteria detailed on the Porth website were
used for the moderation interviews. In addition, language grids (Appendix B) were created to
facilitate the use of these.
The Moderation Process at each centre:

Part A:
i.

The assessment was balanced and fair within each institution. Each institution had
organised the interviews in a similar manner, responding to the guidelines given. The
trainees were grouped according to their language levels for the interviews. There
was also an opportunity for tutors to provide feedback about the Scheme if they so
wished.
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ii.

The form of assessment reflects the programme aims. The current attainment of
group members was identified clearly prior to the moderation and also the nature of
the final assessment. It was apparent that tutors measured outcomes carefully
against the criteria of the different Stages (Camau), that internal assessments at each
Centre reflected the programme aims and the portfolios evidenced this.

iii.

The opportunity to interview a cross-section of trainees was provided. Care was
shown in the choice and selections within groups, although members of groups were
naturally at different levels and abilities within their Cam (Stage).

iv.

Arrangements for the process at each Centre were effective and ran smoothly and
the moderator received a warm welcome at each institution.

v.

Consideration was given to the recommendations made in the previous report, some
of which are ongoing. The second recommendation with regard to excluding the
reading element was implemented successfully this year.

Further Comments
It was disappointing not to see Cefin Campbell’s review report on CCC at the annual meeting
in November last year. It is understood that this will now be incorporated into a wider report
by the Welsh Government Education Department concerning the ITE Welsh language
provision for trainees.

Part B:
Moderation administration
Standards of Trainees’ Knowledge, Understanding and Skills
1.

Oral

The standard was, as usual, very good and frequently excellent. It was apparent that most
trainees had prepared very conscientiously for the moderation. It was agreed that all the
trainees but one were on the correct Cam: a Welsh speaker was in a beginners’ group at one
institution (this was her choice). All expressed their appreciation for the opportunity to
learn Welsh. Some said they wished to attend classes after their PGCE course ends in order
to gain more fluency: this is good to hear.
A beginners’ group from Canada spoke confidently and the time spent with them was most
interesting. They were very enthusiastic about the course and the opportunity to learn
Welsh and also appreciated the methodological element of the course which would enable
them to teach French at their schools in Canada.
Teaching experiences this year were again varied. At one end of the scale, some had been
given a great many opportunities to teach Welsh lessons whilst at the other, some had
scarcely had any chance to practise their Welsh in the classroom. Examples include an
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English trainee who said that she had had no chance to use her Welsh at all, since her
teacher, who was fluent, was not willing for her to teach. Others missed the opportunity
since Welsh took place at the same time as PPA time, which had to be used to plan with the
teachers. Generally, all were very confident in their use of everyday Welsh according to their
level and could recall many phrases learnt on the course and used in school.
Cam 2 included some trainees who were very confident and the best among them
attempted to speak in Welsh about their lessons in school, which was admirable.
The best of the advanced learners spoke easily, with rich syntax and vocabulary. With one
pair of advanced learners, the entire conversation was held in Welsh and the enthusiasm of
one trainee in particular was infectious. Once again, it is worth making the point that
specific provision needs to be made to help these trainees achieve fluency.
2.

Welsh Speakers

As noted in last year’s report, the current Cam 3 assessment is not suited to the needs of
Welsh speakers who follow the ITE course through the medium of English. The Welsh
Government’s review report regarding Welsh language provision for trainees is eagerly
awaited in the hope that it will address this issue, together with the whole CCC programme
provision.
Fewer Welsh speakers were interviewed this year. All spoke fluently on a range of subjects
but the quality of their oral and written language varied considerably. The best felt that they
would have no problem with working in Welsh medium schools as supply teachers. Since
the supply of teachers for the Welsh-medium sector ‘continues to cause concern’, according
to the Welsh Government document, The Welsh Language in Education: An Action Plan
2017-21: 11), it is vital that these trainees are supported to be more confident and to
improve their language skills to enable them to teach through the medium of Welsh.
3.

The Portfolios

In general, as last year, portfolios were very good, with some excellent ones which should be
used as models for others. Standards varied within institutions and more consistency
should, perhaps, be sought here. There was a great deal of realistic self-evaluation by
trainees about different aspects of their Welsh language journey and and concerns were
expressed about their language competence when teaching.
Evidence of marking with balanced comments and meaningful targets was clear. The sample
assessment booklet mentioned in last year’s report is still on hold until the review report is
received.
4.

Reading

It was agreed to exclude this element from the moderation this year owing to insufficient
time to do it justice.
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5.

The teaching

All the tutors clearly do their utmost to deliver the language appropriately to all language
levels according to the circumstances at their specific individual institution. Once again this
year, the trainees showed their appreciation of their tutors and the Welsh sessions, where
enthusiasm and fun are regularly modelled.
The teaching courses are very structured and useful for the purpose of delivering the
language to primary pupils, with clear continuation from year to year on the BA (Education).
Written tasks are meaningful. Standardisation is thorough in all institutions, and assessment
is fair. Scheme criteria are used carefully to facilitate tutors’ work.
6.

Further comments

This year, two very encouraging conversations were held with two PGCE programme leaders,
who are very much aware of the CCC requirements and do their utmost to promote them. It
is very positive to see that one institution used last year’s report to help seek to change
certain issues, namely:
i)
the provision for Welsh speakers on the English-medium programme in view of the
Welsh Government’s ambitious campaign to increase the number of Welsh speakers
to a million by 2050; and
ii)
ii) attempting to ensure that learners have an opportunity to use their language skills
on teaching experience by raising awareness among partnership schools.
Recommendations
1.

In the limited teaching time available, it is understandable that practising open
questions is more useful for the trainees for their school experience. However, it
would be good to hear more answers to closed questions. ‘Ydw/Nac ydw’ are not
heard often enough, and ‘Do/Naddo’ hardly ever, even among the best. It would also
be good to hear more idioms in the language of those on Cam 2**/*** and Cam 3.

2.

The structure of the best portfolios this year is a good model for the others. It would
be a good idea for tutors to use them as examples to obtain more consistency within
institutions.

3.

The Government’s vision in The Welsh Language in Education: An Action Plan 201721 (2017: 6) is to ‘increase the number of primary school teachers who can teach
through the medium of Welsh from 2,900 to 3,900 by 2031’. In aiming to achieve
this target, therefore, it may be a good idea that specific targeted materials be
shared among institutions in a structured manner to make it easier for tutors on CCC
to collaborate.

4.

Again, as in last year’s report, we need to ensure that all trainees – not only those
who are fairly proficient in the language – have opportunities to teach Welsh lessons
in the classroom. According to the expectations in the Professional Standards for
Teaching and Leadership, such trainees should also receive every support to develop
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their language skills continually. To this end, headteachers and school mentors
should seek to promote trainees’ progress in this respect at every possible
opportunity.
5.

As a gesture of the recognition of CCC’s status, perhaps it would be beneficial to hold
a conversation at each institution on a managerial level.

Conclusion
It was a pleasure, a privilege and a great delight to have the opportunity to interview a wide
cross-section of learners from north and south Wales, from England and from Canada and to
listen to their stories. It was also pleasing to sense trainees’ enthusiasm for teaching Welsh
in the classroom. Unfortunately, some are still prevented from doing this by the very people
who should be encouraging them. This attitude must change and headteachers/school
mentors must insist that they are given the opportunity.
CCC has developed successfully and consistently for more than a quarter of a century and all
involved have collaborated and co-operate constructively over the years to promote its
success and to offer its trainees the best possible Welsh language provision and it is pleasing
to state from this year’s moderation that this is still the case. One can only hope that the
Scheme will go from strength to strength to enable trainees to deliver the Welsh language
more effectively than ever in our primary schools in the light of the new curriculum.
I wish once again to extend my thanks to the tutors at each institution for their willing cooperation and their thoroughness, and to their trainees for their enthusiasm and pride in
using the skills they have gained as a result of the teaching. Also, thanks are due to Joanna
Evans for her willing help and to members of Coleg Cymraeg Cenedlaethol for their support.
Judith Lewis
July 2018
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