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Map tuag at wella cymwyseddau 
cyfathrebu mewnfudwyr sy’n gweithio 

mewn ardaloedd dwyieithog

roadmapDE.indd   2 08/04/19   11:21



3

Prosiect COMBI 

Cymwyseddau cyfathrebu ar gyfer 
mewnfudwyr mewn gweithleoedd dwyieithog
Sefydlwyd prosiect COMBI, a ariennir gan Erasmus+, i ddatblygu deunyddiau ac arferion dysgu 
arloesol a chynhwysol y bwriedir iddynt wella cymwyseddau cyfathrebu a sgiliau iaith leiafrifol 
mewnfudwyr sy’n gweithio mewn llawer o ranbarthau dwyieithog Ewrop, yn benodol mewn 
sectorau sy’n gofyn am sgiliau dwyieithog megis y sector gofal henoed, gofal cymdeithasol a 
gofal iechyd. Nid yw dulliau COMBI yn anelu at sicrhau cymwyseddau iaith llawn ond, yn hytrach, 
at ddatblygu sgiliau gweithredol sy’n berthnasol i’r gofynion yn y gweithle.

Mae tîm COMBI yn cynnwys chwe phartner o bum gwlad Ewropeaidd, pob un â’i faes arbenigedd 
ei hun ym meysydd ymchwil academaidd, hyfforddiant galwedigaethol a chyfathrebu digidol.

Mae’r ddogfen ganlynol yn fap y bwriedir iddo roi darlun o’r sefyllfa bresennol o ran mewnfudwyr 
sy’n gweithio mewn ardaloedd dwyieithog a dysgu ieithoedd lleiafrifol a sut y gellir gwella’r sefyllfa 
hon.
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Strwythur y map:
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Heriau Ewropeaidd 

sy’n arwain at nodau COMBI
Iaith: rhwystr mawr i fewnfudwyr sy’n chwilio am waith...
Yn 2015, ymfudodd cyfanswm o 4.7 miliwn 
o bobl i un o’r 28 o Aelod-wladwriaethau’r 
UE (Eurostat 2017). Yn aml, mae angen i’r 
mewnfudwyr hyn ennill bywoliaeth yn eu 
hamgylchoedd newydd. Dengys y gyfradd 
diweithdra uchel ymhlith mewnfudwyr medrus 
iawn fod hon yn dasg anodd y mae heriau 
yn gysylltiedig â hi (A New Skills Agenda for 
Europe, 2016). Iaith yw’r her a enwir amlaf sy’n 

wynebu mewnfudwyr wrth iddynt chwilio am 
waith (e.e. Yao ac Ours 2015) ac
mae llwyddo i integreiddio’n ieithyddol yn gam 
pwysig tuag at gynhwysiant economaidd.
Mae’n dilyn, wrth reswm, mewn ardaloedd 
dwyieithog, fod mewnfudwyr yn wynebu 
problemau ychwanegol: yma mae llawer o 
swyddi yn gofyn am sgiliau yn yr iaith fwyafrifol 
a’r iaith leiafrifol.

Yn y sector gofal ac mewn meysydd gwaith eraill, mae 
sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys sgiliau ym mamiaith claf 
yn hollbwysig
Mae’r sector gofal yn un maes gwaith lle mae 
sgiliau iaith leiafrifol yn bwysig iawn: yn aml 

frodorol wrth siarad â staff a dengys ymchwil 
fod personél sy’n defnyddio iaith frodorol y claf, 
neu sy’n ymwybodol ohoni hyd yn oed, yn cael 
effaith gadarnhaol ar lesiant a’r ymdeimlad o 
gysur (e.e. Irvine et al. 2008).

partneriaid y gall gweithwyr mudol deimlo eu 
bod wedi’u hallgáu pan na allant ymuno mewn 

defnyddio ymhlith ei gilydd.

At hynny, ymddengys fod dementia yn effeithio 
ar yr iaith frodorol olaf a leiaf, sy’n golygu 
mai’r iaith hon, yn y pen draw, yw’r unig ffordd 
o gyfathrebu ar lafar wrth i’r clefyd ddatblygu 

“Dyma’r gwahaniaethau cynnil mewn iaith sy’n 
gwneud y cyd-destun yn gwbl wahanol, drwy 

ddefnyddio un gair yn unig.
Ni allwch ganiatáu i gamddealltwriaethau 

ddigwydd ym maes meddygaeth – wrth drafod 
pethau meddygol mae’n rhaid i 

 (Meddyg Ysbyty, dyfyniad o Irvine et al. 2008)

1

“Weithiau drwy siarad ei iaith 
ei hun – drwy gydnabod, wyddoch chi, ei iaith 

ei hun, mae’n golygu eich bod
 yn ei gydnabod fel person cyfan.“ 

(Nyrs o Gymru, dyfyniad o Irvine et al. 2008)

teimlo eu bod yn destun gwahaniaethu a’u bod 
wedi’u
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iechyd dwyieithog, gan fod yr olaf yn gallu rhoi lefel uwch o ofal a meddu ar lefel uwch o awdurdod 

Mae angen diogelu treftadaeth ieithyddol Ewrop yn barhaus
Mae gan Ewrop dirwedd ieithyddol gyfoethog: 
mae’r rhan fwyaf o Aelod-wladwriaethau’r 
Undeb Ewropeaidd yn cydnabod yn 
swyddogol fodolaeth ieithoedd o fewn eu 
tiriogaeth yn ogystal ag iaith y wladwriaeth. 
Mae gweithredoedd Senedd Ewrop, yn 
gyffredinol, yn adlewyrchu ymdrech barhaus 
i ddiogelu’r ieithoedd lleiafrifol hyn ac 
amrywiaeth ieithyddol Ewrop. At hynny, 
mae llawer o Aelod-wladwriaethau’r Undeb 
Ewropeaidd wedi cadarnhau Siarter Ieithoedd 
Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop. Mae un 
o baragraffau’r Siarter yn nodi’n benodol 
fod angen ysgogi’r defnydd o’r iaith leiafrifol 

Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol Ewrop, 
paragraff 13.2.c).

Felly, ymddengys ei bod yn hanfodol bwysig:
nodi pa lwybrau sydd ar gael i weithwyr mudol ddysgu’r iaith leiafrifol a sut y dylid gwella’r llwybrau 
hyn.
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Dadansoddi anghenion
 
i nodi rhwystrau a pha adnoddau sydd eu hangen/pa 
gamau sydd angen eu cymryd er mwyn sicrhau gwelliant 
(allbwn cyntaf COMBI)
Dadansoddiad COMBI o anghenion:
Er mwyn dysgu mwy am y llwybrau sydd ar gael i fewnfudwyr ddysgu’r iaith leiafrifol cynhaliodd 
COMBI ddadansoddiad o anghenion: mae’n cynnwys adolygiad o lenyddiaeth ac arolwg a 
gynhaliwyd ymhlith mewnfudwyr, rheolwyr a swyddogion ym maes gofal iechyd a chymdeithasol, 
hyfforddwyr galwedigaethol ac athrawon iaith yn y pum gwlad sy’n bartneriaid i COMBI. Dengys y 
dadansoddiad y polisïau a’r arferion sydd eisoes yn bodoli o ran mewnfudwyr sy’n gweithio yn y 
sector gofal yn dysgu ieithoedd lleiafrifol ac agweddau’r ymatebwyr i’r arolwg at fewnfudwyr sy’n 
dysgu’r iaith leiafrifol yn ogystal â’r iaith genedlaethol.

Dengys:
fod gwledydd yn amrywio’n fawr o ran polisïau 
ac arferion, ond bod  yn cynnig llwybrau 
i ddysgu’r iaith fwyafrifol. Fodd bynnag, mae 
llawer llai o lwybrau ar gael i ddysgu’r iaith 
leiafrifol. Dim ond Gwlad y Basg a Sweden 
sydd â pholisïau sy’n anelu at gyfarwyddo 
mewnfudwyr â’r iaith leiafrifol a dim ond yng 
Ngwlad y Basg y rhoddir y polisi hwn ar waith 
yn rheolaidd.
Dengys yr arolwg fod mewnfudwyr sy’n gweithio 
yn y sector gofal yn deall pwysigrwydd dysgu’r 
iaith leiafrifol, ond, yn aml, nad oes unrhyw 
gyrsiau sydd wedi’u teilwra at anghenion 

mewnfudwyr a/neu ofynion iaith-benodol y 
gweithle.

Argymhellion y dadansoddiad 
o anghenion:
Mae angen creu dulliau dysgu iaith sydd 
wedi’u hanelu’n benodol at fewnfudwyr ac 
sy’n canolbwyntio ar wella’r cymwyseddau 
cyfathrebu sydd eu hangen yn y gweithle. Mae 
angen i’r dulliau hyn ystyried yr iaith leiafrifol.
At hynny, mae angen sicrhau bod llunwyr polisi 

o ba mor bwysig ydyw bod gan staff sgiliau iaith 
leiafrifol.

2
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Mae Dadansoddiad COMBI o Anghenion ar gael:
yn Saesneg, o dan drwydded agored yn;
http://combiproject.eu/wp-content/uploads/COMBI-output-O1.pdf
Bydd fersiwn dalfyredig yn y Saesneg, y Sbaeneg, yr Eidaleg, yr Iseldireg a’r Gymraeg ar gael 
yn fuan ar wefan COMBI.
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Datblygu 
cynhyrchion sydd eu hangen er mwyn sicrhau gwelliant 
ac i’w treialu

Gan ddilyn argymhellion y , mae COMBI wedi datblygu dulliau 
sy’n cyfrannu at agor llwybrau i fewnfudwyr sy’n gweithio mewn ardaloedd dwyieithog wella eu 
sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau iaith leiafrifol.

Gan ddefnyddio’r Pecyn Hyfforddi, 
gellir mapio polisi sefydliad ar yr iaith 

leiafrifol gan gynnwys agweddau ac arferion 
ei staff tuag at ddefnydd yr iaith leiafrifol.

Mae Pecyn Hyfforddi 
Athrawon COMBI:

yn ddogfen hyblyg iawn, y gall hyfforddwyr 
galwedigaethol, athrawon iaith, rheolwyr 
a swyddogion gofal a’u staff ei defnyddio i 
ddatblygu cyrsiau er mwyn gwella sgiliau 
cyfathrebu a sgiliau iaith leiafrifol myfyrwyr 
a staff mudol. Mae’n cynnig adnoddau i 
addasu cwrs at bolisïau penodol gwlad a 

chefndiroedd diwylliannol/ieithyddol a sgiliau 
presennol   y myfyrwyr.

Mae’r pecyn hyfforddi yn mabwysiadu dull arloesol ac amlddisgyblaethol: mae’n cynnig 
adnoddau er mwyn i hyfforddwyr galwedigaethol ymgorffori hyfforddiant iaith yn eu haddysgu ac 
adnoddau er mwyn i athrawon iaith addasu eu cyrsiau i’r gweithle.

Mae’n cynnig dulliau cynhwysol ac yn adeiladu ar y sail nad oes angen sgiliau llawn ond bod 
ymwybyddiaeth o iaith a sgiliau iaith gweithredol sy’n cyd-fynd â gofynion y gweithle eisoes yn 

Yn ogystal â dogfen y gellir ei hargraffu, mae’r pecyn hyfforddi hefyd ar gael fel cwrs 
rhyngweithiol.

3
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Modiwlau COMBI: ar gyfer athrawon, rheolwyr a swyddogion 
ym maes gofal a chymdeithasol yn ogystal â llunwyr polisi 
Datblygwyd saith modiwl, yn seiliedig ar Becyn Hyfforddi COMBI, ac maent ar gael mewn cwrs 

gwybodaeth am y pynciau canlynol:

1. Sut i gasglu gwybodaeth yn y gweithle am y sefyllfaoedd lle y defnyddir ieithoedd 
cenedlaethol a/neu ieithoedd lleiafrifol .

2. 

3. Enghreifftiau o ymarferion sy’n defnyddio dulliau arloesol a rhyngddisgyblaethol 

sefyllfa gofal a gwers i fyfyrwyr sy’n seiliedig ar y sefyllfa gofal hon, fel enghraifft o’r ffordd y 
gellir rhoi dulliau’r Pecyn Hyfforddi ar waith.

4. Agweddau y dylid eu hystyried wrth gynllunio cwrs ar wella sgiliau myfyrwyr yn yr iaith 
leiafrifol 

5. 
gweithle, yn hytrach na sgiliau iaith llawn .

6. Enghreifftiau o waith llunio polisi a rheoli da yn Ewrop sy’n agor llwybrau i mewnfudwyr 
ddysgu pob un o ieithoedd y gymuned letyol, gan gynnwys yr iaith leiafrifol 

7. Rhestr o adnoddau dysgu rhyngweithiol ar-lein ar gyfer dysgu ieithoedd lleiafrifol y pum 
rhanbarth partner 

Mae pob un o fodiwlau COMBI ar gael:

agored yn Openlearning: http://www.openlearning.com/courses/combiproject/homepage
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Gweithredu
 
Lledaenu adnoddau COMBI ac ysgogi eraill i’w defnyddio

Bwriedir i adnoddau COMBI gyfrannu at lwybrau i fewnfudwyr ddysgu’r iaith leiafrifol, yn 
arbennig y rheini sy’n gweithio yn y sector gofal, neu sydd am weithio yn y sector hwnnw. 
Er mwyn sicrhau bod adnoddau COMBI yn effeithiol, mae angen i’r mewnfudwyr eu hunain, 
athrawon iaith, hyfforddwyr galwedigaethol, swyddogion a rheolwyr ym maes gofal iechyd a 
llunwyr polisi fod yn ymwybodol o ganlyniadau ymchwil ac adnoddau COMBI.

Gweithgarwch lledaenu hyd yma:

adnoddau gydag unigolion megis rheolwyr a swyddogion sydd yn gweithio ym maes gofal 
a iechyd cymdeithasol a swyddogion mewn canolfannau ieithoedd lleiafrifol. Cymerodd 
mewnfudwyr, athrawon a gweithwyr gofal lleol ran 

gwella’r . Hysbyswyd llunwyr 

nghyfarfod y yn Strasbourg. 

cyhoeddwyd canlyniadau ymchwil COMBI i nifer o 
feysydd academaidd. Yn ogystal â hyn, cymerodd 
aelodau o bob un o’r grwpiau targed ran ym mhedwar 

y prosiect—y Dadansoddiad o Anghenion, y .

4
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Argymhellion
 
i lunwyr polisi, athrawon a swyddogion gofal iechyd: yn 
ogystal â rhoi adnoddau COMBI ar waith, beth arall sydd 
angen ei wneud?

Mae COMBI yn gobeithio gwneud cyfraniad sylweddol at wella sgiliau cyfathrebu a sgiliau 
iaith leiafrifol mewnfudwyr sy’n gweithio mewn ardaloedd dwyieithog. Fodd bynnag, er mwyn 

Rhestr o argymhellion

5

Mae angen i lunwyr polisi wneud y canlynol:

• cydnabod y dylai’r broses o integreiddio mewnfudwyr yn ieithyddol ganolbwyntio ar 
sgiliau iaith sydd eu hangen ar gyfer y gweithle.

• cydnabod bod sgiliau yn yr iaith fwyafrifol a’r iaith leiafrifol yn bwysig mewn llawer o 
weithleoedd, megis y sector gofal henoed, gofal cymdeithasol a gofal iechyd.

• Cydnabod bod y broses o integreiddio mewnfudwyr yn ieithyddol yn gallu digwydd yn 
iaith fwyafrifol ac iaith leiafrifol y gymuned groeso a bod angen iddi ddigwydd yn y ddwy 
iaith yn aml.

• datblygu fframwaith ar gyfer asesu sgiliau iaith mewnfudwyr sy’n ystyried yr iaith 
leiafrifol.

• cydnabod cefndir ieithyddol mewnfudwyr a rhoi gwerth ar y cefndir hwn mewn cyrsiau 
sy’n canolbwyntio ar integreiddio ieithyddol a diwylliannol.

• cydnabod bod anghenion myfyrwyr o gefndiroedd mewnfudol sy’n hyfforddi ar gyfer y 
gweithle yn aml yn wahanol i anghenion myfyrwyr eraill.

• sylweddoli nad oes fawr ddim llwybrau yn Ewrop ar hyn o bryd i fewnfudwyr integreiddio 
i gymunedau gwaith dwyieithog a bod angen creu’r llwybrau hyn, er enghraifft:

 + drwy ariannu a/neu hwyluso’r broses o lunio cyrsiau a deunyddiau dysgu sydd 
wedi’u haddasu i realiti amlieithog y gweithle.

 + drwy ariannu cyrsiau hyfforddi iaith a chyrsiau hyfforddi
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Mae angen i faes gofal iechyd a chymdeithasol sicrhau’r canlynol:

• 
briodol.

• ystyried mabwysiadu egwydd
dewis iaith, fel sy’n digwydd yng Nghymru.

• ystyried 
drwy wneud nodyn ar siart y claf er mwyn sicrhau, ar ôl newid sifftiau, fod y staff yn 
ymwybodol o’i ddewis iaith.

• ystyried penodi hyfforddwr iaith neu drefnu cyrsiau er mwyn i bersonél wella eu 
cymwyseddau cyfathrebu sy’n ystyried yr iaith leiafrifol. Mae angen addasu’r cyrsiau 
hyn i ofynion y gweithle a chefndiroedd ieithyddol y myfyrwyr.

• cydnabod
staff â sgiliau cyfyngedig i’w defnyddio.

Mae angen i hyfforddwyr iaith a galwedigaethol sicrhau’r canlynol:

• addasu arferion rhyngddisgyblaethol: mae angen i hyfforddwyr galwedigaethol ac 
athrawon iaith gydweithio er mwyn addasu cyrsiau iaith i’r gweithle sydd yn defynddio 
arferion rhyngddisgyblaethol 

• cynnwys ymwybyddiaeth o ieithoedd lleiafrifol mewn hyfforddiant galwedigaethol a 

• cynnig cyrsiau mewn ieithoedd lleiafrifol sydd wedi’u hanelu at fewnfudwyr ac sy’n 
canolbwyntio ar y gweithle.

• defnyddio gweithwyr gofal presennol sydd â sgiliau yn y ddwy iaith fel gwirfoddolwyr i 
addysgu gan eu bod yn gyfarwydd â’r amgylchiadau lle y defnyddir y ddwy iaith.

• rhannu cyrsiau, sy’n seiliedig ar ddulliau COMBI neu ddulliau eraill, drwy drwydded 
agored, ar-lein neu gyda rhanddeiliaid eraill.

Mae angen i lunwyr polisi, swyddogion gofal iechyd, hyfforddwyr iaith a 
hyfforddwyr galwedigaethol fod yn ymwybodol bod:

• deunyddiau dysgu hyblyg, a ddatblygwyd gan COMBI, sy’n ystyried anghenion 
mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog ledled Ewrop, ar gael ar-lein am 
ddim.
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