Dull dysgu iaith a lleferydd ysgol gyfan yn yr ysgol
uwchradd...sut mae mynd ati?
Mae’r rhan fwyaf o bobl ifainc sy’n cychwyn yn yr ysgol uwchradd yn dangos medrau
lleferydd, iaith a chyfathrebu sy’n eu helpu i ymdopi â’r newid i ffordd mwy
annibynnol o ddysgu. Gallant wrando am hanner awr neu fwy. Gallant gofio geiriau
newydd ar ôl eu clywed ychydig o weithiau. Gallant ddeall chwarae ar eiriau mewn
jôc a rhoi eglurhad clir pan fydd rhywbeth wedi mynd o’i le. Os nad ydyn nhw’n deall
rhywbeth, gallant ofyn cwestiynau. Gallant gynnal sgwrs a thrin a thrafod mewn
trafodaethau teuluol.

Mae medrau lleferydd, iaith a chyfathrebu yn dal i ddatblygu!
Fe all fod yn syndod dod i wybod bod medrau lleferydd, iaith a chyfathrebu POB
person ifanc yn dal i ddatblygu trwy gydol eu blynyddoedd yn yr ysgol uwchradd er ei
fod yn raddol ac efallai mewn ffordd mwy cynnil.
Mae’n nodweddiadol i bobl ifainc barhau i:
 ddatblygu eu dealltwriaeth
 datblygu eu gallu i ddefnyddio iaith ar gyfer gwahanol ddibenion e.e. i ddatrys
problemau
 dysgu geiriau newydd
 datblygu eu gallu i egluro syniadau mwy cymhleth a defnyddio iaith addas mewn
sefyllfaoedd cymdeithasol.
Mae’r medrau lleferydd, iaith a chyfathrebu hyn yn hwyluso dysgu ac yn hanfodol i
ddatblygiad parhaus darllen ac ysgrifennu.

Gall anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (ALlICh) fod yn anos
i’w gweld yn yr ysgol uwchradd
Efallai bod datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu yn fwy cynnil yn yr ysgol
uwchradd, felly efallai ei fod yn anos i’w gweld pan fydd gan berson ifanc anghenion
yn y mannau hyn. Gall ALlICh fodoli heb sylwi arno trwy gydol yr ysgol gynradd nes
bod gofynion cynyddol yr ysgol uwchradd yn datgelu anawsterau’r plentyn. Gall hyn
ddigwydd oherwydd nifer o resymau, er enghraifft: gall plant sydd ag ALlICh fod â
mwy nag un anhawster neu farn feddygol; gall ALlICh newid dros amser ac fe all
fynd ymlaen heb ei ganfod gan fod yr effeithiau yn cuddio’r anghenion sylfaenol.
Yr hyn y mae rhieni ac athrawon yn ei weld yw plentyn neu berson ifanc sy’n
ymddangos fel petai’n anwybyddu cyfarwyddiadau neu’n gwneud y peth anghywir
am eu bod wedi camddeall yr hyn gafodd ei ddweud. Efallai y bydd athrawon yn
gweld person ifanc sy’n ei chael hi’n anodd deall yr hyn maent yn ei ddarllen. Gall y
person ifanc gael trafferth i ddysgu geiriau newydd neu gyflawni gorchwylion
oherwydd y ffordd y cafodd rhywbeth ei egluro. Efallai bydd person ifanc ag
anghenion iaith a lleferydd yn osgoi siarad, efallai byddant yn ymddangos yn
ddryslyd a di-drefn wrth egluro profiad ac efallai y byddant yn ei chael hi’n anodd i

gofnodi neu ddatblygu syniadau ar bapur. Mae pob plentyn/person ifanc ag ALlICh
yn wahanol.
Gall yr anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu hyn gyfyngu’n sylweddol ar
gyraeddiadau pobl ifainc a’u rhoi mewn perygl o anawsterau llythrennedd,
academaidd, cymdeithasol ac emosiynol yn eu harddegau neu fel oedolion.

Pwysigrwydd lleferydd, iaith a chyfathrebu ar gyfer datblygu
llythrennedd
Mae ymchwil o’r Rhaglen Ymchwil i Gyfathrebu Gwell yn pwysleisio bod medrau
lleferydd, iaith a chyfathrebu yn bwysig ar gyfer cyraeddiadau, ymddygiad a
chyfleoedd bywyd plant.
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod perthnasedd lleferydd, iaith a chyfathrebu ar
gyfer medrau llythrennedd yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
(FfLlRhC) sy’n cael ei gyflwyno ledled Cymru. “Ystyr llythrennedd yw defnyddio
sgiliau iaith mewn gweithgareddau bob dydd yn yr ysgol, yn y cartref, yn y gwaith ac
yn y gymuned...Nid yw llythrennedd wedi’i gyfyngu i fecaneg gallu dadgodio’r geiriau
ar y dudalen neu ysgrifennu brawddeg sy’n ramadegol gywir...Mae’n ymwneud â’r
sgiliau y mae eu hangen i ddeall iaith ysgrifenedig ac iaith lafar, dehongli’r hyn a
gafodd ei ysgrifennu neu ei ddweud a gwneud casgliadau...” (Fframwaith
Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 2013, t16)
Yn ymarferol, efallai nad yw pwysigrwydd sylfaenol a pharhaus lleferydd, iaith a
chyfathrebu o ran cynnydd llythrennedd a chyraeddiadau ar draws y cwricwlwm yn
cael y flaenoriaeth y mae’n ei haeddu yng nghyd-destun gwelliannau mewn ysgolion.
Yn rhannol, gall hyn fod oherwydd dylanwad y pwyslais anghyfartal ar waith
ysgrifenedig yn y dosbarth. Fodd bynnag, fe all fod yn gysylltiedig ag
ymwybyddiaeth, hyder a medrau is yn y maes hwn. Mae prisiadau gwerth gan
athrawon sydd wedi cael hyfforddiant ALlICh dros y tair blynedd nesaf, diolch i
nawdd gan y Lotri Fawr, yn dangos yn glir bod y nesaf peth i ddim o hyfforddiant
ALlICh ar gael iddynt pa un a yw yn ystod eu hyfforddiant proffesiynol cychwynnol
neu fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus.

Prosiect arbrofol mewn ysgolion uwchradd
Roedd ar Afasic Cymru eisiau edrych sut y gallai pobl ifainc ag anghenion lleferydd,
iaith a chyfathrebu wedi’u henwi ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu
anhysbys mewn ysgolion uwchradd gael eu cefnogi ar lefel ysgol gyfan a sut beth
fuasai model arfer dda. Roedd arnom ni hefyd eisiau gweld a fyddai datblygu ‘polisi
cyfathrebu’ yn dechneg defnyddiol i’w gysylltu â’r Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd.

Mewn partneriaeth â’n grŵp cynghori, oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o fyd iechyd
ac addysg, fe ddechreuom ni ymchwilio i’r hyn oedd ar gael ar hyn o bryd ac fe
ystyriom ni amrediad o ddulliau dysgu ysgol gyfan yr oedd ysgolion yng Nghymru a
ledled y DU wedi rhoi cynnig arnynt. Fe dreuliom ni gryn amser ar y cyfnod ‘casglu’
hwn! Roedd arnom ni eisiau dull o ddysgu a allai ddechrau gydag archwiliad
cychwynnol i arferion ar lefel ysgol gyfan i ddynodi arferion da sydd eisoes yn bodoli
yn ogystal â mannau lle gellid gwella.
Cytunodd ein grŵp cynghori bod archwiliad ysgolion er budd cyfathrebu ESCAL
(Every Sheffield Child Articulate and Literate), er ei fod wedi ei lunio ar gyfer ysgolion
cynradd, yn cynnig y fframwaith mwyaf addas y gallem ni ei addasu a’i roi ar brawf
mewn cyd-destun uwchradd.
Ystyriai ESCAL bedwar maes y gwnaethom ni benderfynu eu cadw:
a)
b)
c)
d)

Arweiniad a rheolaeth
Ethos cymdeithasol
Amgylchedd dysgu
Addysgu a dysgu

Cynigiodd aelodau o’r grŵp cynghori, Elinor Williams, athrawes ymgynghorol ar gyfer
lleferydd, iaith a chyfathrebu a Lynne Watkins, therapydd iaith a lleferydd tra
arbenigol, recriwtio ysgolion o fewn ardal Sir Gaerfyrddin o Gymru i gymryd rhan yn
y prosiect arbrofol.
Tua diwedd tymor yr hydref fe wahoddom ni uwch-gynrychiolwyr o chwech ysgol
uwchradd yn Sir Gaerfyrddin i drafod y prosiect arbrofol. Trafodwyd y camau bras
canlynol:
a) Ymrwymiad ysgol gyfan sicr i’r prosiect arbrofol
Roedd hyn yn bwysig i sicrhau y gellid cychwyn ffocws ‘pawb’ o fewn ysgol gyfan
a bod unrhyw flaenoriaethau a enwid yn cael eu cyflawni yn yr hirdymor yng
nghyd-destun gwella’r ysgol.
b) Uwch-dîm rheoli yr ysgol i gwblhau archwiliad llinell sylfaenol
hunanfantoledig yn cynnwys pedwar maes arwain a rheoli, ethos cymdeithasol,
amgylchedd dysgu ac addysgu a dysgu.
Byddai hyn yn galluogi’r ysgol i feddwl am arfer dda sy’n bodoli eisoes a
chyfleoedd ar gyfer gwella datblygiad cyfathrebu o bersbectif polisi ar draws yr
ysgol, ar draws y cwricwlwm ac ar draws y diwrnod ysgol.
c) Cyflwyno hyfforddiant i gefnogi’r camau nesaf a datblygu’r gweithlu:
i)
Hyfforddiant sylfaenol i godi ymwybyddiaeth ALlICh fydd ar gael ar gyfer yr
holl staff, gan gynnwys athrawon ac arweinwyr cwricwlwm, gan ddarparu
sylfaen dda i fynychu
ii)
Hyfforddiant arbenigol: dulliau o ddysgu geirfa a medrau traethiadol a
gafodd eu cyflwyno gan Dr Victoria Joffe o Brifysgol Dinas Llundain.

ch) Hyrwyddo adnabyddiaeth camau nesaf lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y
tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hirach i ddatblygu gwelliant i’r ysgol trwy ddull
dysgu ysgol gyfan sy’n berthnasol i’r unigolyn i gael ei fynegi yng nghynllun gwella’r
ysgol.
Gwnaeth pump allan o chwech o’r ysgolion uwchradd gwreiddiol ymrwymo i’r
prosiect arbrofol ac roedd hyn yn cynnwys tair ysgol prif ffrwd a dwy ysgol arbennig.
Cydnabu pob un o’r ysgolion berthnasedd datblygu ymarfer eu siarad a’u gwrando ar
gyfer ‘Asesu ar gyfer Dysgu’ ym mhob pwnc gan ailadrodd hynny. Byddai hyn yn
sail i well medrau llythrennedd ar draws y cwricwlwm.
Mae cydweithredu yn allweddol
Mae cefnogaeth a chydweithrediad Elinor a Lynne fel rhan o’r gwasanaethau cefnogi
cyfathrebu lleol wedi bod yn hanofodol i lwyddiant y prosiect arbrofol. Gyda’n gilydd
fe gydweithredom ni â thimau uwch-reoli’r ysgolion i gwblhau archwiliadau eu llinell
sylfaenol, cyflwyno hyfforddiant sylfaenol ALlICh ac rydym bellach yn trafod y camau
nesaf.
Pwysigrwydd yr archwiliadau
Yn ddieithriad, roedd pob ysgol yn gweld y broses o hunanfantoli ymarfer lleferydd,
iaith a chyfathrebu yn ddefnyddiol iawn. Gwnaed y sylw bod yr archwiliad wedi
helpu i ‘gasglu at ei gilydd’ arfer dda sy’n bodoli eisoes mewn llawer o’r ardaloedd a
archwiliwyd. Yn sicr, fe hwylusodd drafodaeth ynghylch meysydd polisi, er
enghraifft: sut i ddatblygu dysgu, cadw llygad a dilyn hynt cynnydd mewn
llithrigrwydd ymadrodd/siarad a gwrando a’r modd y mae hyn yn berthnasol i
geinciau darllen ac ysgrifennu FfLlRh.
Pwysigrwydd hyfforddiant
Mae staff o bob un o’r pum ysgol erbyn hyn wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth o
ALlICh ac fe’u gwahoddwyd i ddewis staff allweddol i fynd i ddiwrnod hyfforddi mwy
arbenigol ar yr 17eg Mawrth, pryd y gwnaeth Dr Vicky Joffe ysbrydoli pawb i asesu a
chefnogi medrau traethiadol a gwella dysgu geirfa. Gwahoddwyd Seicolegwyr
Addysgol lleol a therapyddion iaith sy’n gweithio ledled Sir Gaerfyrddin hefyd i’r
diwrnod hyfforddi i gefnogi datblygiad rhyngasiantaethol parhaus ledled yr ardal.
Roedd cynnwys yr hyfforddiant sylfaenol a’r hyfforddiant arbenigol yn amserlenni
ysgol sydd eisoes mewn bod yn dipyn o her o fewn y fframweithiau amser
penodedig. Fodd bynnag, fe lwyddodd un ysgol prif ffrwd i drefnu bod holl staff yr
ysgol yn mynd i’r hyfforddiant sylfaenol ac yn ymroi i’w weithredu, gan gynnwys y
Pennaeth a’r tîm uwch-reoli. Llwyddodd ysgolion eraill i ryddhau aelodau dethol o
staff hŷn, staff cwricwlwm a staff cefnogi allweddol gan gynllunio i gyflwyno
hyfforddiant fel rhan o’u cynllun gwella.
Mae adborth o’r hyfforddiant wedi bod yn gadarnhaol dros ben ac mae wedi amlygu
pwysigrwydd:

 cael staff hŷn, athrawon a staff cefnogi i fod yn ymwybodol o’r cymhlethdod o
fedrau sydd ynghlwm wrth gyfathrebu
 effaith anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu a sut i wella adnabyddiaeth
(nid diagnosis) yr anghenion hynny
 amser i fyfyrio ar strategaethau sydd eisoes yn cael eu defnyddio ar draws yr
ysgol a rhannu’r strategaethau hynny yn ogystal â chael cyfle i ailymweld
â/dysgu strategaethau newydd.
Camau nesaf
Mae amgylcheddau pob ysgol yn wahanol gyda’i chryfderau a’i heriau adnabyddedig
ei hun. Rydym ar hyn o bryd ynghlwm wrth drafod a hwyluso cynlluniau gweithredu
y camau nesaf i adeiladu ar gryfderau sydd eisoes yn bodoli a datblygu
blaenoriaethau adnabyddedig yn ôl fel mae’n briodol i bob ysgol arbrofol. Mae hwn
yn gyfnod cyffrous! Pa bynnag bwynt dechreuol hunanfantoledig sydd ganddynt,
mae pob ysgol yn awyddus i ddatblygu a rhannu arfer dda, wedi ei gefnogi ar lefel
leol. Bydd Afasic Cymru yn arddangos ac yn dathlu yr hyn rydym ni wedi’i ddysgu a
llwyddiannau’r prosiect arbrofol mewn digwyddiad yn y Senedd ar y 30ain Medi
2014. Bydd manylion pellach am y digwyddiad hwn yn cael eu cyhoeddi ar ein
gwefan www.afasiccymru.org.uk; bydd y digwyddiad ac enghreifftiau o arfer dda yn
ein hysgolion arbrofol yn ymddangos yn argraffiad nesaf o gylchlythyr Afasic.
Gwyliwch y gwagle hwn!
Zein Pereira
Swyddog Polisi
zein@afasicymru.org.uk

Diolchiadau a chydnabyddiaethau i:
Cronfa’r Lotri Fawr Cymru
Grŵp Cynghori Afasic Cymru
Marie Lowe, ESCAL
Elinor Williams
Lynne Watkins
Yr ysgolion arbrofol yn Sir Gaerfyrddin: Ysgol Brodinefwr, Ysgol Bromyrddin, Ysgol
Coedcae, Ysgol Heol Goffa ac Ysgol Rhydygors
Dr Vicky Joffe
Cyfeiriadau
Yr Ymddiriedolaeth Gyfathrebu (2011) Don’t get me wrong
Yr Ymddiriedolaeth Gyfathrebu (2012) Misunderstood
Llywodraeth Cymru (2013) Fframwaith Llythrennedd a Rhifyddeg Cenedlaethol
http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publicatiohns/130415-Inf-guidancecy.pdf

Gross J., (2013) Time to talk. Routledge
Rhaglen Ymchwil i Gyfathrebu Gwell
https://www.gov.uk/government/collections/better-communication-researchprogramme

