CAW74 Unigolyn

Ymgynghoriad ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)
Tystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer Craffu Cyfnod 1 Bil Cwricwlwm ac Asesu
(Cymru).

Amdanoch Chi
Unigolyn

1.
1.1

Egwyddorion cyffredinol y Bil
A ydych yn cefnogi egwyddorion y Bil Cwricwlwm ac Asesu(Cymru)?

Yn rhannol
1.2

Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 1,500 o eiriau)
Mae'r rhan fywaf o syniadau y bil yn dda, synnwyr cyffredin ac ymgais teg i wella addysg
yng Nghymru.

OND bydd hi'n niweidiol iawn i fynnu gwersi Saesneg yn ysgolion cyfrwng cymraeg cyn 8

oed. Cam negyddol fydd yn tanseilio'r iaith yn eu cadarnleoedd ac hefyd yn y cymunedau
o gwmpas Ysgolion Cyrmaeg yn y dinasoedd. Mae plant iau cymraeg yn clywed a gweld
saesneg ymhobman, ar sgrinau, arwyddion, teledu ac ati. Dim ond ar yr aelwyd a'r ysgol
mae cyle i sefydu patrymau cyfathrebu naturiol drwy'r gymraeg.

Mae lefel saesneg plant o ysgolion cyfun Cymraeg yn well nag yr ysgolion (de facto)
uniaith saesneg. Does dim angen cyflwyno mwy o saesneg i blant bach.

Felly does dim Angen cyflwyno saesneg mor gynnar yn yr ysgol. Effaith hyn oll fydd I erydu

cymreictod yr ysgol yn arbennig lle mae'r gymuned yn ceisio cymhathu newydd ddyfodiaid
i'r ardal.

Mae llywodraeth Cymru yn gweithredu 99% yn y Saesneg, yn gwario 99% o'i harian ar
brosesau iaith saesneg. Nid dyma'r tro cyntaf mae cais gan llywodraeth i fynnu bod

sefydliadau cymraeg eu hiaith yn droi yn ddwyieithog. (h.y. Llai Cymraeg) tra bod gweddill

llywodraethiant cymru yn digwydd drwy'r saesneg a chyrff e.e byd chwaraeon, sy'n cael
arian o Senedd Cymru yn methu defnyddio'r iaith gymraeg.

Does dim un adran o lywodraeth sy'n gweithredu drwy'r Gymraeg.
Though one would imagine that the Education department would be a suitable candidate

to undergo such a transition process , after all they are educated, commited and intelligent
people.

What is being proposed in Welsh Medium Primary schools is a government operating in

English is removing the rights of the welsh speakers to effective education in their native
language. It shows a misunderstanding of the fragile state of the language in 2020.
1.3

A ydych yn credu bod angen deddfwriaeth i gyflawni’r hyn y mae’r Bil hwn yn

ceisio’i gyflawni?

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau)
Wrth gwrs

2.
2.1

Gweithredu’r Bil
A oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw rwystrau posibl rhag gweithredu’r

Bil? Os na, ewch i gwestiwn 3.1

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau)
Mae'r rhan fywaf o syniadau y bil yn dda, synnwyr cyffredin ac ymgais teg i wella addysg
yng Nghymru.

OND bydd hi'n niweidiol iawn i fynnu gwersi Saesneg yn ysgolion cyfrwng cymraeg cyn 8

oed. Cam negyddol fydd yn tanseilio'r iaith yn eu cadarnleoedd ac hefyd yn y cymunedau
o gwmpas Ysgolion Cyrmaeg yn y dinasoedd. Mae plant iau cymraeg yn clywed a gweld
saesneg ymhobman, ar sgrinau, arwyddion, teledu ac ati. Dim ond ar yr aelwyd a'r ysgol
mae cyle i sefydu patrymau cyfathrebu naturiol drwy'r gymraeg.

Mae lefel saesneg plant o ysgolion cyfun Cymraeg yn well nag yr ysgolion (de facto)
uniaith saesneg. Does dim angen cyflwyno mwy o saesneg i blant bach.

Felly does dim Angen cyflwyno saesneg mor gynnar yn yr ysgol. Effaith hyn oll fydd I erydu
cymreictod yr ysgol yn arbennig lle mae'r gymuned yn ceisio cymathu newydd ddyfodiaid
i'r ardal.

Mae llywodraeth Cymru yn gweithredu 99% yn y Saesneg, yn gwario 99% o'i harian ar
brosesau iaith saesneg. Nid dyma'r tro cyntaf mae cais gan llywodraeth i fynnu bod

sefydliadau cymraeg eu hiaith yn droi yn ddwyieithog. (h.y. Llai Cymraeg) tra bod gweddill
llywodraethiant cymru yn digwydd drwy'r saesneg a chyrff e.e byd chwaraeon, sy'n cael
arian o Senedd Cymru yn methu defnyddio'r iaith gymraeg.

Does dim un adran o lywodraeth sy'n gweithredu drwy'r Gymraeg.
Though one would imagine that the Education department would be a suitable candidate

to undergo such a transition process , after all they are educated, commited and intelligent
people.

What is being proposed in Welsh Medium Primary schools is a government operating in

English is removing the rights of the welsh speakers to effective education in their native
language. It shows a misunderstanding of the fragile state of the language in 2020.
2.2

A ydych yn credu bod y Bil yn ystyried y rhwystrau posibl hyn?

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau)
No its not really set attainable plans and targets for massively increasing Welsh in HE, FE
and training.

HE has had 20 lost years of treading water and there has been no increase in particular in
FE and training situations. A simple finance ringfencing to say that 30% of funding will be
for Welsh medium training, FE and HE by 2030 would enable providers to respond
imaginatively.

3.
3.1

Canlyniadau anfwriadol
A ydych yn credu bod unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil? Os na,

ewch i gwestiwn 4.1

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau)

Yes the serious undermining of Welsh medium primary education.

4.
4.1

Goblygiadau ariannol
A oes gennych farn am oblygiadau ariannol y Bil (fel y’u nodir yn Rhan 2 o’r

Memorandwm Esboniadol)? Os nad oes, ewch i gwestiwn 5.1

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau)
Theres a lot of established interests, i have worked in FE, HE and training for over 30 years,
the constant reshuffling often leads to change on paper only. A simple example is the OU

in Wales, which no longer teaches Welsh, a glimpse at its bilingual job adverts would make
you think it has Welsh speaking staff but thats just a paper exercise. They do not even

produce basic wordlists for the subjects taught, tutorials are impossible and the textbooks

are all in English only. So students like me who have submitted work in Welsh, had to hunt
down rare online resources connected to the subject, determine the suitable lexicon to use
and then had feedback in English. Even now there is real a lack of A level standard texts in
Welsh never mind undergraduate materials.

5.
5.1

Pwerau I wneud is-ddeddfwriaeth
A oes gennych unrhyw sylwadau am addasrwydd y pwerau yn y Bil i

Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth (fel y’i nodir ym Mhennod 5 o Ran 1
o’r Memorandwm Esboniadol)? Os nad oes, ewch i gwestiwn 6.1.
(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau.)

Nac oes

6.
6.1

Ystyriaethau eraill
A oes gennych unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu gwneud am y

Bil hwn?

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 1,000 o eiriau)

Mae'r rhan fywaf o syniadau y bil yn dda, synnwyr cyffredin ac ymgais teg i wella addysg
yng Nghymru.

OND bydd hi'n niweidiol iawn i fynnu gwersi Saesneg yn ysgolion cyfrwng cymraeg cyn 8

oed. Cam negyddol fydd yn tanseilio'r iaith yn eu cadarnleoedd ac hefyd yn y cymunedau
o gwmpas Ysgolion Cyrmaeg yn y dinasoedd. Mae plant iau cymraeg yn clywed a gweld
saesneg ymhobman, ar sgrinau, arwyddion, teledu ac ati. Dim ond ar yr aelwyd a'r ysgol
mae cyle i sefydu patrymau cyfathrebu naturiol drwy'r gymraeg.

Mae lefel saesneg plant o ysgolion cyfun Cymraeg yn well nag yr ysgolion (de facto)
uniaith saesneg. Does dim angen cyflwyno mwy o saesneg i blant bach.

Felly does dim Angen cyflwyno saesneg mor gynnar yn yr ysgol. Effaith hyn oll fydd I erydu

cymreictod yr ysgol yn arbennig lle mae'r gymuned yn ceisio cymhathu newydd ddyfodiaid
i'r ardal.

Mae llywodraeth Cymru yn gweithredu 99% yn y Saesneg, yn gwario 99% o'i harian ar
brosesau iaith saesneg. Nid dyma'r tro cyntaf mae cais gan llywodraeth i fynnu bod

sefydliadau cymraeg eu hiaith yn droi yn ddwyieithog. (h.y. Llai Cymraeg) tra bod gweddill
llywodraethiant cymru yn digwydd drwy'r saesneg a chyrff e.e byd chwaraeon, sy'n cael
arian o Senedd Cymru yn methu defnyddio'r iaith gymraeg.

Does dim un adran o lywodraeth sy'n gweithredu drwy'r Gymraeg.
What is being proposed in Welsh Medium Primary schools is a government operating in

English is removing the rights of the welsh speakers to effective education in their native
language. It shows a misunderstanding of the fragile state of the language in 2020.

