CRYNHODEB
	Dan ddylanwad athroniaeth neo-ryddfrydol mae globaleiddio yn gyfrifol am newdiadau dwfn yn y modd yr ydym yn deallt iaith ac addysg uwch.  Disodlir yr ystyron oedd ynghlwm a’r gymdeithas ddiwydianol.  Nid yw iaith bellach mor glwm gyda’r wladwriaeth, ei thiriogaeth a’r bobl oddi mewn I’r tiriogaeth.  Hefyd, mae ieithoedd wedi eu rhyddhau o ffurf anhyblig.  Daw Addysg Uwch yn ffenomenon fasnachol, fyd-eang, gyda Prifysgolion unigol yn cystadlu  oddi mewn I’r farchnad gyfaethog y ‘myfyrwyr tramor’.
	Mae hegemoni iaith yn seiliedig ar y modd y mae sawl sefydliad yn cytuno ar ogwyddau arbennig neu athroniaethau, diddordebau a renir, a nod  gyffredin  sydd yn berthnasol i’r drefn normative.  Ynghlwm a’r sefydliad yma mae’r syniadau o gymdeithas fel cenedl, a grwpiau cymdeithasol a ddaw i fodolaeth drwy ymddygiad rheoli’r wladwraieth.  Mae problemau yn cael eu codi a’u datrys drwy y patrwm gyffredin yma.  Mae hunaniaeth  ynghlwm a sut mae hyn yn cyflyru ymddangosiad gwrthrychau a goddrcyhau mewn perthynas arbenning a’u gilydd, fel bod yr unigolyn fel goddrcyh, a’r genedl fel gwrthrych yn cael eu cyplysu.

Tra bydd y cydberthynas sefydliadol yma yn parhau ni fydd bygythiad i iethoedd gwladwriaethol gan dyfiant Saesneg fel iaith fyd-eang.  Nid yw cyd-destyn cynhyrchiad Saesneg  lle nad yw yn iaith wladwriaethol yn integreiddio gyda’r cyd-destyn sefydliadol gan arwain at gynhyrchiad hunaniaeth.  Unwaith i ni gydnabod addysg uwch fel rhan o system byd-eang, disgwylir i Saesneg, fel math fyd-eang o ddiscwrs, fod yn ganolbwynt yn ei weithgareddau.
Mae newid cymdeithasol yn gorfodi gogwyddau newydd ar ddysgu iaith.  Fe’I newidir o ddysgu iaith arbennig i’r syniad o’r ‘athro iaith’.  Daw theoriau o ddysgu fwy fwy yn bwysicach, a gwelwn modelau newydd o’r ‘dysgwr iaith’ yn ymddangos.  Cawn newid pwyslais oddiwrth canolbwyntio ar allu y siaradwr cynhenid at gyfeiriad y syniad o’r ‘cyfarthrebwr aml-ieithog’.  Pwysleisir hyblygrwydd a gwelwn galleuon iethydddol yr unigolyn yn berthnasol i gyd-destynau penodol.  Mae’r iaith safonol yn ildio i oddefgarwch cymysgu ieithoedd.  Hefyd, gwelwn bwyslais newydd ar allu rhyngddiwyllianol, gyda defnydd iaith yn cael ei ystyru fel ymarfer cymdeithasol.  Yn hyn o beth mae twf  mewn symudoledd daearyddol yn cynnyws dadsefydlu ac adsefydlu iaith.
	Cynhyddir perthnasoldeb iath i ymarferion economaidd.  Mae hyn yn adnewyddu’r pwyslais ar gsylltiadau’r  ‘Helics Driphlyg’ rhwng addysg uwch, llywodraeth a’r byd masnach.  Mae’n cwestiynu i ba raddau dylai busnes fod yn gyfrifol am ddysgu iaiath.  I raddau helaeth mae perthynas addysg uwch ar Helics Driphlyg yn canolbwyntio ar ymchwil.  Yng nghyd destyn yr economi newydd, dim ond y prifysgolion gorau sydd yn gweithio ar gynhyrchu patentau gyda’r cmwniau rhyngwladol.  Mae ymlacio rheolau ynglyn a defnydd iaith wrth gofrestru patentau wedi bod o gymorth.  Mae’r sylw cyfyngiedig a roddir i rol gweitho ar-lein o fewn marchnad fyd-eang a sut mae hyn yn rhoi pwyslais ar wybodaeth o ieithoedd yn parhau.  Tra mae priysgolion yn parhau i gyfyngu iaith i adranau penodol, tra yn anwybyddu angenion iaith myfyrwyr a darlithwyr, ychydig yw’r gobaith y bydd y berthynas rhwng iaith ac ymchwil ar gyfer y farchnad fyd-eang yn cynyddu.
	Newidir rheoli iaith o gyd-destyn lle gwelir y wladwriaeth yn goruwchwilio iath a dwiylliant tiriogaethol, ynghyd a’r hunaiaeth gsylltiol.  Fel mae rheoli yn symud o reoliaeth i lywodraethu gwelir mwy o bwyslais ar  lywodraethu’r hunan, a’r modd y gweithredir hyn.  Mae’n cynnwys dull ‘Open Method of Coordination’ y comisiwn Ewropeaidd sydd yn cysylltu cymunedau ac unigolion ar lefel leol gyda lefelau uwch o reoliaeth.  Fel mae’r cyfrifoldeb dros reoli ieithoedd rhanbarthol yn symud o’r wladwraieth i gyfunderefnau rhanbarthol, daw y syniad o lywodraethu ar sawl lefel i rym.  Ynghlwm a’u gilydd, mae’r ddau syniad yma yn trawsnewid ein dealltwriaeth o reoli iaith. Parhau mae y problemau sydd ynghlwm a rheoli ieithoedd rhanbarthol gan fod y cyd-destyn newydd yn golygu fod rhaid defnyddio adnoddau prin i hyrwyddo rheoli iaith.
	Ni welwyd llawer o gyfathrebu rhwng gweithwyr ym mhrosesau gwaith diwydianol. I’r gwrthwyneb, mae cynhyrchu oddi mewn i’r economi wybodaeth yn seiliedig ar weithio fel tim, gyda pob aelod yn dysgu oddiwrth y llall drwy ‘ddsygu drwy wneud’.  Ehangir y broses synhwyrol yn y broses gwaith yma pan defnyddir mwy nac un iaith. Mae’r modd y  mae ieithoedd yn amrywio yn eu dulliau o arwyddo yn cyfrnau amrywiaeth o gyd-destynau symbolaidd sydd yn ehangu’r berthynas rhwng ystyr a deallt.  Mae hyn yn cyfranu yn sylfaenol at greuadigaeth.
	Mae’n rhy syml i feddwl am y dechnoleg newydd yn nhermau y berthynas rhwng  Tehnoleg Gwybodaeth a dysgu iaith. Rhaid ystyried y broses dysgu men cyd-berthynas a mwy na cymhwyster iaith.  Rhaid manylu ynglyn a’r  amgylchfydd gwaith ar-lein sydd yn medru gweithredu creadigrwydd drwy ddefnydd iaith.  Mae hyn yn golygu integreiddio y berthynas rhwng y defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a dysgu iaith ar yr un llaw, gyda’r Helics Driphlyg a’r prosesau gwaith cysyltiedig ar y llall.  Rhaid defnyddio technoleg symudol a gosod. Yr hyn sydd yn newydd ynglyn a’r dechnoleg yw y gallu i hyrwyddo rhwydweitho ar draws gofod ac amser.  Ar y llaw arall, rhaid hefyd cydnabod mae lluniad cymdeithasol yw technoleg, a bod ei ffurf yn cynnwys discwrs sydd yn cyflyru, tra hefyd yn cyfyngu.
	‘Rydym yn byw mewn oes lle ailystyrir natur iaith ac addysg uwch.  Mae addysg yn cyfranu at anghenion yr unigolyn a’r economi.  Fel y cysylltir unigolion gyda cyd-destyn byd-eang a’r economi gwybodaeth, rhaid ail ystyried ein dealltwriaeth o addysg iaith.  Mae hyn yn  cynnwys sut, pam a beth yr ydym yn ddysgu, yn ogystal a newid sylfaenol yn y meddylfryd arferol o addysg uwch.  Mae’n broses sydd yn effeithio pawb.
	Mae'r adroddiad hefyd yn argymell y dylid ymgymryd a'r ailystyrio yma ar pob lefel, gan amwgrymu rhai mesuron ymarferol, penodol er mwyn hyrwyddo'r broses.

