
Saesneg fel iaith ychwanegol 
 
Gwybodaeth gefndirol 
 
Mae cymorth i ddysgu'r iaith Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill yn 
dyddio o’r 1970au cynnar gyda dyfodiad teuloedd o Fietnam i’r ardal. 
 
Yn y 1980au, gyda sefydlu ffatrioedd gan gwmniau o Siapan, daeth nifer 
helaeth o deuluoedd Siapaneaidd i’r ardal gyda phlant yr oedd angen cymorth 
arnynt gyda’r iaith Saesneg. Tua’r un adeg, yr oedd cynnydd yn nifer y 
disgyblion o gefndiroedd ethnig lleiafrifol eraill a oedd yn cael eu derbyn i 
ysgolion . Tynnodd y datblygiad hwn sylw at yr angen am ddull mwy cydlynus 
o roi cymorth gyda'r Saesneg. Yn unol ag arfer da’r cyfnod, sefydlwyd timau a 
oedd yn arbenigo mewn Saesneg fel iaith ychwanegol. 
 
Mae’r 1990au wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y teuluoedd o 
amrywiaeth llawer ehangach o gefndiroedd diwylliannol ac ieithyddol sy’n 
dewis ymgartrefu yma. 
 
Gan fod mwy o ryddid i symud o fewn yr Undeb Ewropeaidd i chwilio am 
waith, rhagwelir y bydd cynnydd sylweddol yn nifer y teuluoedd o gefndiroedd 
ethnig lleiafrifol y bydd angen cynorthwyo'u plant i ddysgu Saesneg. 

Nodau ac Amcanion y Gwasanaeth Saesneg fel  Iaith Ychwanegol 
 
1. Darparu gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol i ysgolion: 

trwy ddarparu athrawon, athrawon teithiol fel arfer  
trwy sicrhau bod yr athrawon hyn, ac ysgolion, yn cael digon o adnoddau  
trwy ddarparu manylion ar gyrsiau, cyhoeddiadau Saesneg fel Iaith 
Ychwanegol 
 
2. Ystyried yr anghenion ieithyddol arbennig sy’n codi o  
gefndiroedd diwylliannol disgyblion dwyieithog a disgwyliadau eu hysgol  
a’u cyfoedion: 
 
trwy ddarparu asesiadau  
trwy gofnodi’r cyfryw asesiadau a thrafod y canlyniadau a’r cynlluniau ar gyfer 
y dyfodol gyda’r ysgol  
trwy ehangu mewn dull positif hunan-ddelwedd y disgwyliadau’r ysgol a’r 
cyfoedion 
 
3. Galluogi disgyblion i gyrraedd eu llawn botensial yn yr Iaith Saesneg fel  
eu bod yn cael mynediad cyfartal i bob agwedd ar y Cwricwlwm Cenedlaethol: 
 
Trwy ddarparu amgylchedd dysgu addas  
Trwy ddysgu’r Iaith Saesneg a dangos i ddisgyblion pa mor berthnasol yw'r 
Saesneg ar draws y cwricwlwm  



Trwy gynhyrchu deunyddiau ac adnoddau dysgu, lle bo angen, ar gyfer 
athrawon Saesneg fel  Iaith Ychwanegol ac athrawon pynciau eraill  
Trwy sefydlu cysylltiadau gweithiol gydag athrawon cefnogi, asiantaethau 
allanol, e.e. Gweithiwr Cymdeithasol Addysg, y Gwasanaeth Iechyd Ysgol a 
phob aelod o’r staff sy’n gweithio gydag addysgu disgyblion o gefndiroedd 
ethnig lleiafrifol. 
 
4. Hybu ethos o gydymdeimlad mewn ysgolion , ac amgylchedd dysgu sy’n  
ysgogi plant i gyrraedd eu gwir botensial o ran dysgu: 
 
trwy ddarparu cyfleoedd i drafod arfer da gydag athrawon a rhieni  
trwy gyfrannu at anghenion hyfforddiant mewn swydd athrawon  
trwy fod yn fodlon cyfrannu at gynhyrchu polisiau cwricwlwm  
trwy ddarparu canllawiau ar arfer da 

 
Y Trefniadau ar gyfer Dysgwyr Dwyieithog Newydd 
 
i) Derbyn Disgyblion 
 
Y Polisi a’r Trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion y mae angen  
cefnogaeth arnynt i ddysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol 
 
Cyfrifoldeb dros Dderbyn Disgyblion 
 
Mae’r AALl yn gyfrifol am benderfynu ar y trefniadau ar gyfer derbyn 
disgyblion y mae angen cymorth arnynt i ddysgu Saesneg fel  Iaith 
Ychwanegol i holl ysgolion Cynradd, Uwchradd, Arbennig y sir a’r holl 
Ysgolion a Reolir yn Wirfoddol. 
 
Disgwylir i Gyrff Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir drafod gyda’r AALl cyn 
derbyn disgyblion y mae angen cymorth arnynt i ddysgu Saesneg fel  Iaith 
Ychwanegol. 
 
Mae’r Awdurdod yn gweithredu polisi o fynediad agored i bob ysgol. Fodd 
bynnag, er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, ac er mwyn 
ceisio diwallu anghenion disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn y dull 
gorau posib, mae’n bosib y bydd yr AALl yn dymuno cynghori rhieni ynglyn â’r 
ysgolion hynny sydd ag adnoddau ychwanegol. 
 
Hanfodion y Polisi 
 
Polisi’r AALl yw y dylid integreiddio disgyblion Saesneg Iaith Ychwanegol 
cystal â phosibl i addysg brif ffrwd gan gynnig cyfleoedd i roi cymorth i 
unigolion neu grwpiau bychain lle bo angen. 
 
Y Drefn ar gyfer Derbyn Disgyblion 
 
Cyn derbyn disgyblion y bydd angen cymorth y gwasanaeth Saesneg fel Iaith 
Ychwanegol arnynt, dylai ysgolion gysylltu â'r Cydlynydd Saesneg fel Iaith 



Ychwanegol yn eu hardal er mwyn sicrhau bod argymhellion priodol yn cael 
eu gwneud. 
 
O dan Ddeddf Addysg 1996, Adran 423 mae'r rhieni'n cadw'r hawl i apelio yn 
erbyn penderfyniadau a wneir gan yr AALl 
 
 
Dysgwyr Dwyieithog a’r Cwricwlwm Cenedlaethol 
 
Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn gwricwlwm y mae gan ddisgyblion yr hawl 
i’w ddilyn. Mae Deddf Diwygio Addysg 1988 yn ymgorffori hawl pob disgybl i 
ddilyn cwricwlwm cytbwys ac eang. 
 
Yr allwedd i gwricwlwm o’r fath mewn ysgolion Saesneg eu cyfrwng yw 
rhuglder yn yr Iaith Saesneg. 
 
I lawer o ddisgyblion ysgol, nid Saesneg yw eu mamiaith, h.y.nid Saesneg yw 
iaith eu cartref, eu diwylliant, na’u magwraeth. Hyd yn oed os ydynt wedi ei 
geni a’u magu ym Mhrydain, mae’n bosib na fyddant yn dod i gysylltiad â’r 
iaith Saesneg hyd nes y byddant yn mynd i’r ysgol; bryd hynny, rhaid iddynt 
ddysgu’r iaith a’i defnyddio yr un pryd. Bydd eu cyfoedion ar y blaen iddynt o 
ran datblygiad eu Saesneg am beth amser. Fodd bynnag, dylid sylweddoli fod 
gan ddisgyblion dwyieithog brofiad cyfoethog o iaith a chysyniadau yn eu 
mamiaith. 
 
“Ni ddylid disgwyl i unrhyn blentyn anghofio iaith a diwylliant y cartref wrth 
iddo (iddi) groesi trothwy’r ysgol a dylai’r cwricwlwm adlewyrchu hyn” 
 
Bullock, 1975 
 
Mae gan bob disgybl yr hawl i fedru siarad ac ysgrifennu Saesneg, neu fel 
arall byddant o dan anfantais wrth iddynt astudio pynciau ar draws y 
cwricwlwm ac wrth iddynt weithio yn y dyfodol. 
 
Dylai disgyblion dwyieithog ddilyn yr un rhaglenni astudio a’u cyfoedion ond 
dylid gwahaniaethu’r tasgau, fel bod mwy o gefnogaeth i’r iaith, mwy o waith 
llafar a digon o amser i wrando ac i amsugno’r iaith er mwyn eu galluogi i 
ymdopi â chwricwlwm y brif ffrwd. 
 
Mae plant dwyieithog sy’n dysgu’r iaith Saesneg, ac sy’n dysgu trwy gyfrwng 
yr iaith Saesneg, mewn cyd-destun gwahanol i blant a chanddynt anghenion 
addysg arbennig ac felly dylai’r gwaith a’r adnoddau a ddefnyddir ganddynt 
fod yn her i’w deall. 
 
Cylchlythyr 11 y Cyngor Cwricwlwm Cenedlaethol 
Amrywiaeth Ieithyddol a’r Cwricwlwm Cenedlaethol, Mawrth 1991 
 
Mae’r ddogfen hon yn hyrwyddo'r syniad o hybu dwyieithrwydd yng nghyd-
destun y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn ystyried mai mantais yw’r ffaith bod 
llawer o blant mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn siarad iaith arall yn 



rheolaidd. 
 
“Mae amrywiaeth ieithyddol…yn rhoi cyfle i ddisgyblion gael profiad 
uniongyrchol, gwybodaeth a dealltwriaeth o ddiwylliannau a safbwyntiau eraill. 
Yn ogystal, mae’n helpu i baratoi’r disgyblion ar gyfer byw mewn cymdeithas 
aml-ddiwylliant trwy eu hannog i barchu ieithoedd o bob math. Mae 
amrywiaeth ieithyddol yn adnawdd gwerthfawr y dylai ysgolion ei ddefnyddio 
wrth iddynt weithredu’r Cwricwlwm Cenedlaethol.” 
 
Adran Addysg a Gwyddoniaeth Cyngor Cwricwlwm Cenedlaethol, 1988 
Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn: 
Deddf Addysg a Phlant Mehefin 1993 

Saesneg fel Iaith Ychwanegol 

“17.1 I lawer o blant yn yr ysgol nad yw’r Saesneg yn famiath iddynt, mae'r 
gallu i fanteisio ar y  system addysg yn dibynnu ar allu'r ysgol i ddysgu 
Saesneg fel iaith arbennig…mae methiant i…(beidio a chynnig y ddarpariaeth 
hon)…yn mynd yn groes i'w hawl i beidio â gwahaniaethu yn eu herbyn 
(erthygl 2) a’u hawl i gael addysg ar sail cyfle cyfartal.” 
 
“172… Yn amlwg, os ydym yn ymrwyo i “ddatblygu personoliaeth y plentyn, ei 
ddoniau, a’i alluoedd medddyliol a chorfforol i’w llawn botensial” (erthygl 
29.1a) rhaid i ni gynnig amgylchedd dysgu i blant sy'n ymgyrraedd ar y 
potensial hwnnw" 
 
18. Amrywiaeth Ieithydol 
 
“18.1 Mae erthygl 29.1c yn pwysleisio y dylai addysg geisio datblygu parch at 
‘hunaniaeth ddiwylliannol, iaith a gwerthoedd’ y plentyn ei hun. Atgyfnerthir y 
nod hwn gan erthygl 30 a hawl y plentyn i ddefnyddio’i iaith ei hun.” 
 
 
Cyfarwyddeb Ewropeaidd – Comisiwn y Gymuned Ewropeaidd 1977 
 
Mae’r gyfarwyddeb yn datgan 
 
“y dylid darparu cyfleusterau Ail Iaith i bawb, gan gynnwys plant mewnfudwyr 
o’r tu allan i’r Gymuned Ewropeaidd.”  
 
Disgyblion Dwyieithog ac Anghenion Addysg Arbennig 
 
Fframwaith Cyfreithiol 
 
“Mae angen ystyried yn ofalus iawn y modd y canfyddir ac yr asesir  
anghenion addysg arbennig plant o grwpiau ethnig lleiafrifol, gan gynnwys 
plant nad Saesneg na Chymraeg yw eu mamiaith. Ni ddylid ystyried diffyg 
gallu yn y Saesneg neu’r Gymraeg yn anhawster dysgu. Dylid cymryd gofal i 
ystyried y plentyn o fewn cyd-destun ei gartref, ei iaith, ei ddiwylliant a’i 
gymuned; er mwyn sicrhau bod y plentyn a’i rieni’n deall yn iawn y camau y 



mae’r ysgol yn eu cymryd, trwy ddefnyddio staff cymorth dwyieithog a 
chyfieithwyr os oes angen; a, hyd y bo modd, ddefnyddio dulliau asesu sy’n 
ddiwylliannol niwtral ac sy’n ddefnyddiol ar gyfer amrywiaeth o grwpiau ethnig. 
Dylai ysgolion ddefnyddio unrhyw ffynonellau sy’n berthnasol i’r grwp ethnig 
lleiafrifol perthnasol.” 
 
Mae Adran 156, paragraff 2;1 o’r Cod Ymarfer yn dweud yn bendant:- 
 
 
“Ni ddylid ystyried bod gan blentyn anhawster dysgu oherwydd bod iaith y  
cartref, neu ffurf yr iaith honno, yn wahanol i’r iaith a gaiff ei ddysgu ynddi.” 
 
Mae camau’r Cod Ymarfer yn cyfeirio’n benodol at blant a chanddynt 
anawsterau dysgu. Mae cyfeirio disgybl oherwydd ei angen i ddysgu Saesneg 
un categori angen ar wahân, ac ni ddylid cynnwys disgyblion o’r fath ar 
gofrestr Anghenion Addysg Arbennig yr ysgol, neu fel hysbysiad o Gam 3 i’r 
AALl. 
 
Cod Ymarfer 
Anghenion Addysg Arbennig 1994 
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