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Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru  

Cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â’r cyhoedd: templed ar gyfer astudiaethau achos 

Sefydliad: 
 

Prifysgol De Cymru 

Thema cenhadaeth ddinesig (dewiswch o’r 
gwymplen):  
 

Dinasyddiaeth weithredol 

Gweledigaeth ar gyfer elfennau ymchwil ac 
arloesi (dewiswch bob un sy’n berthnasol): 
 

 Rhagoriaeth  
 Lle  
☐ Arloesi  
 Cydweithredu    

Teitl yr astudiaeth achos / prosiect / menter:  
 

Gwella'r Ddarpariaeth Iaith ar gyfer Mudwyr dan Orfod yng Nghymru, Dr Mike 
Chick 

Disgrifiad cryno: (uchafswm o 150 o eiriau)  
[Yn gryno, disgrifiwch y prosiect, gan gynnwys grwpiau yn y gymuned yr ymgysylltwyd â nhw, a sut y cafodd ei ariannu. A oedd y 
prosiect yn seiliedig ar dystiolaeth / wedi’i lywio gan ymchwil?]  
 
Ers sefydlu'r Cynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed (SVPRS) ym mis Medi 2015, mae dros 1000 o Syrgwyr wedi cael eu 
hailgartrefu yng Nghymru. Yn unol â'r cynllun, mae gan ffoaduriaid hawl i gyrsiau Saesneg am ddim a ddarperir gan y 22 
awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ymchwil Dr Mike Chick yn gweithio i fynd i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â darparu cyrsiau 
Saesneg i'r rhai sy'n ceisio lloches yng Nghymru. Mae ei waith yn helpu i ddeall anghenion cyfranogwyr SVPRS yn well, tra'n 
tynnu sylw hefyd at y rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gael mynediad at addysg a chyflogaeth yn y dyfodol. Drwy 
archwilio'r gefnogaeth ieithyddol sydd ar waith ar hyn o bryd, mae Chick yn nodi amrywiadau yn anghenion dysgwyr yn ôl cefndir 
addysgol, lefelau iaith, cymwysterau proffesiynol a dyheadau cyflogaeth. Wrth wneud hynny, ei nod yw sefydlu rhaglenni 
Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill 'cyd-destunol' sy'n diwallu anghenion y dysgwr unigol. Mae canfyddiadau Chick wedi 
ei alluogi i nodi'r dulliau mwyaf priodol o ddiwallu'r anghenion hyn ac mae'n gweithio i gynyddu'r ddarpariaeth Saesneg ar gyfer 
ffoaduriaid ledled Cymru. 
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Effaith y prosiect / menter: (uchafswm o 200 o eiriau) 
[Disgrifiwch effaith wirioneddol y fenter, gan gynnwys mewnwelediadau a gafwyd a deilliannau cadarnhaol (p’un ai’n rhai a 
gynlluniwyd neu’n rhai annisgwyl)]  
 
Gan weithio ochr yn ochr â Chyngor Ffoaduriaid Cymru (CFC), mae Chick hefyd yn hwyluso dulliau arloesol o Addysgu Saesneg 
i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) ar gyfer ffoaduriaid sy'n byw yng Nghaerdydd. Tynnodd cyflwyno'r dosbarthiadau hyn sylw'r 
adran at y galw sylweddol am ddarpariaeth Saesneg mewn cymunedau ffoaduriaid yng Nghaerdydd. Ers lansio'r dosbarth cyntaf 
yn 2016, mae cwmpas ac ansawdd y cwrs wedi cynyddu sylweddol. Erbyn hyn mae dros ddeuddeg awr o gyfarwyddyd Saesneg 
yn cael ei ddarparu ym mhencadlys Cyngor Ffoaduriaid Cymru bob wythnos gyda thros chwe deg o ddysgwyr yn cymryd rhan. 
Mae llwyddiant y rhaglen hefyd wedi arwain at ddarparu cymorth ariannol gan Gynulliad Cymru Llywodraeth Cymru i ariannu 
rhagor o raglenni TESOL ledled Cymru. 
 
Mae goblygiadau eang i ymchwil Chick i gyflwyno rhaglenni Saesneg a'i brofiad o ddarparu hyfforddiant i athrawon Saesneg ar 
gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, gan gynnwys gwella gwasanaethau cyhoeddus i ffoaduriaid a datblygu cynlluniau ailsefydlu yn y 
dyfodol. Ar ôl cyflwyno canfyddiadau interim i Lywodraeth Cymru, nodwyd bod yr ymchwil wedi dylanwadu ar sut y caiff cyfran o 
gyllideb gymdeithasol yr UE gwerth £2 filiwn ei gwario yng Nghymru. Gwnaeth yr adroddiad, er enghraifft, argymhellion ar gyfer 
cynghorwyr cyflogaeth ac addysg arbenigol yng Nghymru, sydd ag arbenigedd yn yr heriau a wynebir gan fudwyr dan orfod. 
Mewn ymateb i hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio cyllid yr UE i greu tri Swyddog Rhanbarthol Ymgysylltu â 
Chyflogwyr sy'n gweithio ledled Cymru. Bydd y rolau hyn yn cyflwyno'r rhaglen 'AilGychwyn' sydd newydd ei datblygu yn y 
pedwar clwstwr gwasgaru lloches yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. Nod y rhaglen yw gwella mynediad at 
hyfforddiant iaith a cymorth cyflogadwyedd, tra'n rhoi gwybodaeth ddiwylliannol benodol i unigolion i helpu integreiddio a 
chyfranogiad cymunedol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgarwch yn y dyfodol: (uchafswm o 150 o eiriau) 
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[A yw’r prosiect bellach yn gynaliadwy, neu a oes cynlluniau ar gyfer prosiectau dilynol - os felly, sut caiff y rhain eu hariannu?] 
 
Mae'r prosiect yn gynaliadwy gan y gellir gweithredu'r ddarpariaeth Saesneg mewn ystafelloedd dosbarth ledled y wlad. Bydd 
Prifysgol De Cymru yn parhau i ddarparu mynediad i ffoaduriaid at raglenni iaith a fydd yn caniatáu iddynt gymryd rhan 
weithredol mewn diwylliant a chymdeithas. Ym mis Mehefin, dyfarnwyd Statws Prifysgol Noddfa i Brifysgol De Cymru, a bydd yn 
parhau i gynnig cymorth i'r rhai sy'n ceisio lloches yn yr ardal. 
 
 
 
 
 
Dyfyniad(au) gan bartner prosiect allanol, er enghraifft: (tua 60 o eiriau)  
[Mae’n bosib y gallai CCAUC gyhoeddi’r astudiaeth achos hon – rhowch ddyfyniad sy’n helpu i ddangos effaith yr ymgysylltiad] 
 
"Rwyf wedi bod o Lundain i Gaerwysg ac o’r diwedd mae wedi bod yn fis ers fy mod yn byw yma yn aros am gyfweliad am 
loches. Rhaid imi aros mis am y cyfweliad ac yna fis ar ôl y cyfweliad ond ar ôl hynny rwyf am wneud cais am PhD 
mewnCymdeithaseg. Rwy'n awdur ysgrifennais lawer o lyfrau am gymdeithas Cwrdain a phroblemau Cwrdain ac yn awr rwy'n 
ceisio cyfieithu fy llyfrau." 
Khaled, Cyfranogwr yn y rhaglen TESOL. 
 
 
 
 
Cysylltiadau:  
(gwefan; enw cyswllt; cyfeiriad e-bost; rhif ffôn) 
 
 

Dr Mike Chick 
Mike.chick@southwales.ac.uk  
 

 

Sut wnaeth y gweithgarwch helpu i gefnogi 
nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (dewiswch bob un sy’n berthnasol): 
 

 Cymru lewyrchus  
☐ Cymru gydnerth  
☐ Cymru iachach  
 Cymru sy’n fwy cyfartal  
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 Cymru o gymunedau cydlynus  
 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu  
☐ Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang  
 

[Yn gryno, disgrifiwch sut wnaeth y prosiect helpu i gefnogi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015] 
 
Helpodd y prosiect i gefnogi'r nodau Llesiant drwy roi cyfle i geiswyr lloches gymryd rhan weithredol yn niwylliant a chymdeithas 
Cymru drwy ddarparu sgiliau Cymraeg a Saesneg. Gwneud hynny, hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol, ac mae'n rhoi'r potensial i 
unigolion gymryd rhan mewn trafodaethau gwleidyddol yn y dyfodol. Mae'r prosiect hefyd yn helpu i ddarparu mynediad i'r 
farchnad swyddi i'r heddluoedd hynny adleoli yng Nghymru. 
 
 
 
 

 


