
 

Rydym yn byw mewn byd o amrywiaeth ieithyddol mawr.  
Mae mwy na hanner poblogaeth y byd yn tyfu i fyny gyda mwy nag un iaith 

 

"Mae terfynau fy iaith yn golygu terfynau fy myd."  
Ludwig Wittgenstein 

 

Un ymennydd ... Dwy iaith ... llawer o fanteision. 
 

'Nid yw’r person sydd ag un iaith yn wirioneddol yn adnabod yr iaith' 
Goethe 

 

 
 

Pam yr ydym yn hyrwyddo addysg ddwyieithog? 

 

Er mwyn cyflawni dyheadau Cyngor Sir Caerfyrddin fel y nodir yn  adroddiad 'Y Gymraeg yn 

Sir Gâr' 

Un o’r egwyddorion pwysicaf yn yr adroddiad yw y dylai pob disgybl gael y cyfle i fod yn gyflawn 

ddwyieithog erbyn gadael yr ysgol fel eu bod yn gallu defnyddio a datblygu eu sgiliau iaith yn y 

gymuned ac yn y gweithle. Mae gwerthu manteision economaidd a chymunedol dwyieithrwydd i rieni 

a disgyblion yn greiddiol i hyn…  

Er mwyn cyflawni dyheadau Cyngor Sir Caerfyrddin fel y nodir yn ‘Strategaeth Addysg 

Gymraeg Sir Gaerfyrddin'- 

Cyflawni'r prif nod fel y cytunwyd gan y Cyngor llawn.  

 Cynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gâr a sicrhau dilyniant ieithyddol o’r 

sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i’r sector uwchradd fel y daw pob disgybl yn rhugl 

ac yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

 Sicrhau bod addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ar gael i bob plentyn, a hynny o fewn 

pellter teithio rhesymol o gartref y plentyn.  Golyga hyn blant o oedran cyn ysgol ymlaen; 

I gefnogi Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru 2012-17 

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw ein gweledigaeth. Rydym am weld cynnydd yn 

nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio. Ein chwe nod yw: 

 annog a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn teuluoedd 

 cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant 

a  phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith 

 cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned 

 cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 



 cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion 

 cryfhau'r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg ddigidol. 

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017 

 
Er mwyn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg 
 
Cael system addysg a hyfforddiant sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am 
addysg cyfrwng Cymraeg, sy’n cyrraedd ein cymunedau amrywiol ac yn eu hadlewyrchu ac sy’n 
sicrhau cynnydd yn nifer y bobl o bob oedran a chefndir sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu 
defnyddio’r iaith gyda’u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gweithle. 
 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Ebrill 2010 
 

Er mwyn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i Gymru i fod yn genedl 'Dwyieithog plws 1' 

A Chefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod 2 a Chyfnod Allweddol 3 

’Fel gwlad ddwyieithog, rydym yn dechrau o le da oherwydd rydym eisoes yn darparu addysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r ddwy iaith wedi’u gwreiddio yn ein system addysg a 

hyfforddiant. Felly, mae gan ein pobl ifanc fantais o ran meithrin sgiliau iaith a llythrennedd y gallant 

yn hawdd eu trosi i ieithoedd Ewropeaidd eraill ac i ieithoedd eraill y byd. Yn yr un modd, gall astudio 

iaith dramor gyfrannu at lythrennedd dysgwyr mewn Cymraeg a Saesneg.’  

Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 

 

Ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol- mae dwyieithrwydd yn llawer mwy na dwy iaith 

Mae ymchwil yn dangos fod plant sy'n siarad mwy nag un iaith fanteision dros eu cyfoedion uniaith 

- mewn cyfathrebu, gwybyddiaeth a rhyngweithio cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys- 

 Nid yw ymennydd y plentyn yw 'naturiol uniaith'; gall ymdrin â dwy iaith (neu hyd yn oed yn 

fwy). Gall plant gaffael unrhyw iaith heb unrhyw 'ymdrech', yn union fel dysgu i gerdded. 

 

 Gwahanu cynnar o’r ddwy iaith 
 

 Cyfnodau a cherrig milltir tebyg yn natblygiad ieithyddol dysgwyr dwyieithog ac uniaith 
 

 Dealltwriaeth ddigymell o sut mae iaith yn gweithio  ymhob iaith 
 

 Cymhwysedd a chreadigrwydd wrth gymysgu ieithoedd 
 

 Mae dwyieithrwydd yn helpu’r dysgu oherwydd gall plentyn feddwl am ei syniadau yn y ddwy 

iaith. Mae cael dau air am wrthrychau, syniadau a phrosesau yn helpu dealltwriaeth. 
 

 Geirfa lai ym mhob iaith unigol, ond geirfa ehangach ar draws 

ieithoedd 
 

 Gwell galluoedd meta-ieithyddol (perthynas rhwng iaith a ffactorau 

diwylliannol eraill mewn cymdeithas) 
 

 Trosglwyddo agweddau ar sgiliau darllen o un iaith i'r llall 
 



 Mae plant sy’n caffael dwy neu fwy o ieithoedd o enedigaeth yn gallu gwahaniaethu systemau 

gramadegol eu hieithoedd o gyfnod cynnar iawn ar a heb ymdrech amlwg. 
 

 Ymwybyddiaeth gynharach o bersbectif pobl eraill 
 

 Manteision cymdeithasol- mynediad at ddau ddiwylliant, yn fwy goddefgar, datblygu 

diddordeb mewn diwylliannau eraill, haws wrth deithio, dod o hyd i swydd 
 

 Gwell rheolaeth o sylw a'r gallu i drin gwybodaeth sy'n gwrthdaro 
 

 Mae un agwedd ar ymchwil yn dangos bod plant dwyieithog yn ‘sylwi’n’ well ar sut mae iaith 

yn gweithio ac yn perfformio'n well na phlant uniaith mewn tasgau sy'n gysylltiedig â 

ymwybyddiaeth iaith. 
 

 Mae astudiaethau'n dangos bod plentyn dwyieithog yn gallu ymdopi’n well â thasgau sy'n 

cynnwys sylw, cof a chanolbwyntio. Mae’r gymnasteg meddwl sydd ei angen i reoli dau neu’n 

fwy o systemau ieithyddol yn cynyddu’r hyblygrwydd gwybyddol ac yn gwneud dysgu yn 

haws. 
 

 Mae gan blant dwyieithog 'gêr' ychwanegol a all roi mantais iddynt mewn rhai sefyllfaoedd. 
 

 Bydd plant yn defnyddio’r geiriau y maent yn gwybod yn hytrach na pheidio dweud unrhyw 

beth o gwbl. Er enghraifft, os yw plentyn yn gwybod y gair am 'hufen iâ' mewn un iaith ac nid 

y llall bydd ef/hi yn defnyddio’r gair yn yr iaith mae’n gwybod yn hytrach na pheidio gofyn am 

hufen iâ o gwbl. Nid yw'r plentyn wedi drysu; mae ef/hi yn syml yn gwneud defnydd o'r iaith 

sydd ganddo/ganddi. 
 

 Mae rhai astudiaethau newydd yn awgrymu y gall dwyieithrwydd gynnig rhywfaint o 

amddiffyniad yn erbyn dirywiad gallu gwybyddol wrth heneiddio, mewn heneiddio arferol a 

heneiddio patholegol. 
 

 Mae gan Ddwyieithrwydd effeithiau cadarnhaol ar ddatblygiad ieithyddol ac addysgol 

plant. Pan fydd plant yn parhau i ddatblygu eu galluoedd mewn dwy neu fwy o ieithoedd drwy 

gydol eu blynyddoedd ysgol gynradd, maent yn ennill dealltwriaeth ddyfnach o iaith a sut i'w 

ddefnyddio'n effeithiol. Cant fwy o ymarfer o brosesu iaith, yn enwedig pan fyddant yn 

datblygu llythrennedd yn y ddwy iaith, ac maent yn gallu cymharu â chyferbynnu ffyrdd y mae 

eu dwy iaith yn trefnu realiti. 
 

 Mae ymchwil yn awgrymu y gall plant dwyieithog hefyd  ddatblygu mwy o hyblygrwydd yn eu 

ffordd o feddwl o ganlyniad i brosesu gwybodaeth trwy gyfrwng dwy iaith wahanol. 

 

Nid oes yr un astudiaeth/adroddiad ymchwil yn nodi bod                                                           

y sgil o fod yn ddwyieithrwydd yn anfanteisiol 
 

Yn seiliedig yn bennaf ar waith Prifysgol Bangor, Prifysgol Caeredin (Antonella 

Sorace) a Jim Cummins (Sefydliad Astudiaethau mewn Addysg, Prifysgol Toronto) 

 

 



Gwefannau/Gwybodaeth Bellach 

 

https://www.bangor.ac.uk/bilingualism/  

http://www.cam.ac.uk/research/news/bilingualism-is-good-for-learning 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_advantages_of_bilingualism  

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/does-being-bilingual-make-you-smarter  

http://www.bbc.co.uk/news/world-35170392 

http://theconversation.com/speaking-in-tongues-the-many-benefits-of-bilingualism-49842  

http://www.spring.org.uk/2013/09/10-superb-psychological-advantages-of-learning-another-

language.php  
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