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Penawdau Estyn dros y blynyddoedd - Llythrennedd

Adroddiad Blynyddol Estyn 2017 - 2018

• Mae mwyafrif o ddisgyblion yn gwneud gormod o 
gamgymeriadau sillafu ac atalnodi sylfaenol yn eu 
hysgrifennu. Nid ydynt yn cymryd digon o gyfrifoldeb 
dros wella cynnwys a chywirdeb eu hysgrifennu cyn 
ei rannu gyda’r athro.

Adroddiad Blynyddol Estyn 2018 - 2019
Mae llai o fechgyn na merched yn datblygu diddordeb mewn darllen 
er pleser.
Mewn lleiafrif o ysgolion, nid yw disgyblion yn darllen yn ddigon aml i 
sicrhau dealltwriaeth mewn pynciau heblaw Cymraeg neu Saesneg. 
Ni all lleiafrif o ddisgyblion, yn enwedig bechgyn, gyfleu eu syniadau’n 
gydlynus. Nid yw’r disgyblion hyn yn deall sut i strwythuro eu 
hysgrifennu. Gwnânt gamgymeriadau cyson mewn sillafu, gramadeg 
ac atalnodi ac nid ydynt yn gwirio’u hysgrifennu i sicrhau ei fod yn 
gwneud synnwyr.

Adroddiad Blynyddol Estyn 2019 - 2020

Adroddiad Blynyddol Estyn 2020- 21

• Fodd bynnag, nid yw geirfa gyffredinol lleiafrif o ddisgyblion wedi’i datblygu’n 
ddigonol. Mae hyn yn cyfyngu ar eu gallu i ymestyn eu cyfraniadau llafar a 
chyfleu’u syniadau a’u barnau

• Mewn lleiafrif o ysgolion, nid yw disgyblion yn defnyddio ystod o strategaethau 
darllen i gefnogi’u dysgu. Yn ogystal, nid oes geirfa ddigon eang gan ychydig o 
ddisgyblion i’w galluogi i ddeall beth maent yn ei ddarllen, ac mae hyn yn cyfyngu 
ar eu cyrhaeddiad

• Nid yw cyfran debyg o ddisgyblion yn prawfddarllen nac yn cymryd digon o 
gyfrifoldeb am wella ansawdd eu gwaith cyn ei gyflwyno. Mae hyn yn cyfrannu at 
iddynt barhau i wneud gormod o gamgymeriadau sylfaenol yn eu hysgrifennu 

• Roedd pryderon gan y rhan fwyaf o ysgolion ynglŷn â chynnydd
disgyblion mewn medrau llythrennedd a rhifedd sylfaenol, yn enwedig eu 
medrau darllen, ysgrifennu estynedig a llafaredd, er iddynt nodi 
gwelliannau yn eu medrau digidol. Yn gyffredinol, roedd bylchau
cyffredinol yn nysgu’r disgyblion yn cyfateb i fylchau yn y ddarpariaeth. Er 
enghraifft, arweiniodd diffyg cyfleoedd ar gyfer gwaith grŵp a gwaith 
mewn parau, ac amharodrwydd disgyblion i ymgysylltu â thrafodaethau
llafar, at ddirywiad yn eu medrau llafaredd

• Ar y llaw arall, roedd dulliau gweithio effeithiol, sefydledig, fel dulliau 
ysgol gyfan o fynd i’r afael â llythrennedd a rhifedd, wedi’u gwanhau yn 
ystod y pandemig, a gall gymryd amser hir i’w hailsefydlu
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yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd:

• yn gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau 
• yn datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth 

honno a’i chymhwyso at wahanol gyd-destunau
• yn ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau
• yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r 

Saesneg
• yn gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maent yn dysgu amdanynt
• yn gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
• yn deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• yn defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu a dod o hyd i wybodaeth a’i 

dadansoddi
• yn ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol 

ac yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes.

yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd: 

• yn cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a 
chynhyrchion

• yn meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
• yn adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnynt
• yn mentro’n bwyllog
• yn arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiol ac yn gyfrifol
• yn mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau
• yn rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa

ac yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith.

yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd:

• yn canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
• yn trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a’u gwerthoedd 
• yn deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd 
• yn deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu 
• yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac 

yn y gorffennol 
• yn parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol 
• yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaliadwyedd y blaned

ac yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.

yn unigolion iach, hyderus sydd:

• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol a moesegol 
• yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi 
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer ar iechyd corfforol a meddyliol yn eu 

bywyd pob dydd 
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel ac 

iach 
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau
• yn ffurfio perthnasoedd cadarnhaol wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd yn 

wynebu heriau ac yn eu trechu
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol ag y 

gallant

ac yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. 

Y Pedwar Diben
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Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Dylai dysgwyr gael eu cefnogi i ofyn cwestiynau ystyrlon, ac i 
werthuso gwybodaeth, tystiolaeth a sefyllfaoedd. Dylen nhw allu 
dadansoddi a chyfiawnhau datrysiadau posibl, gan adnabod 
materion a phroblemau posibl. Dylai dysgwyr ddod yn wrthrychol 
wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau, gan adnabod a datblygu 
dadleuon. Dylen nhw allu cynnig datrysiadau sy'n creu gwerth o 
wahanol fathau.

Creadigrwydd ac arloesi

Dylid rhoi lle i ddysgwyr fod yn chwilfrydig ac yn ymholgar, ac i 
greu llawer o syniadau. Dylen nhw gael eu cefnogi i gysylltu 
gwahanol brofiadau, gwybodaeth a sgiliau a gweld, archwilio a 
chyfiawnhau datrysiadau amgen. Dylen nhw allu adnabod 
cyfleoedd a chyfleu eu strategaethau. Dylai hyn gefnogi 
dysgwyr i greu gwerth o wahanol fathau.

Cynllunio a threfnu

Lle y bo'n ddatblygiadol briodol, dylai dysgwyr allu gosod nodau, 
gwneud penderfyniadau a monitro canlyniadau interim. Dylen 
nhw allu myfyrio ac addasu, yn ogystal â rheoli amser, pobl ac 
adnoddau. Dylen nhw allu gwirio cywirdeb a chreu gwerth o 
wahanol fathau.

Effeithiolrwydd personol

Dylai dysgwyr feithrin deallusrwydd ac ymwybyddiaeth 
emosiynol, gan ddod yn hyderus ac yn annibynnol. Dylen nhw 
gael cyfleoedd i arwain dadleuon a thrafodaethau, gan ddod yn 
ymwybodol o oblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, egwyddorol 
a chyfreithiol eu dadleuon. Dylen nhw allu gwerthuso eu dysgu 
a'u camgymeriadau, gan adnabod meysydd i'w datblygu. Dylen 
nhw ddod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy, gan allu adnabod a 
chydnabod gwerth o wahanol fathau ac yna ddefnyddio'r gwerth 
hwnnw.



1. yn canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
2. yn rhoi her i’r holl ddysgwyr drwy eu hannog i gydnabod pwysigrwydd

ymdrechu’n barhaus i gwrdd â disgwyliadau sy’n uchel ond o fewn eu
cyrraedd

3. yn galw am ddefnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu
uniongyrchol

4. yn golygu defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy’n hybu
sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd
beirniadol

5. golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy’n adeiladu ar wybodaeth a 
phrofiad blaenorol ac yn ennyn diddordeb

6. yn creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu
7. yn golygu dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu
8. yn ymestyn oddi mewn ac ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad
9. yn cryfhau’r sgiliau trawsgwricwlaidd yn gyson, gan gynnwys llythrennedd, 

rhifedd a chymhwysedd digidol, ac yn darparu cyfleoedd i’w hymarfer
10. yn cymell dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros eu dysgu eu hunain
11. yn hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a pherthnasoedd

cadarnhaol
12. hybu cydweithio

Sail dyluniad y 
cwricwlwm ar gyfer pob
dysgwr yw deuddeg
egwyddor addysgegol, 
sy’n datgan bod addysgu
a dysgu llwyddiannus:

12 egwyddor addysgegol



“Beth yw ystyr llythrennedd i mi” (14 oed)

Gallu dysgu 
rhywbeth 
newydd mewn 
pynciau fel 
ieithoedd

Gallu esbonio 
rhywbeth 
mewn gwersi 
gwyddoniaeth

Gallu deall beth 
sy’n cael ei 
egluro i mi neu 
gyfarwyddiadau

Gallu deall 
cynnwys 
cytundeb neu 
gyfriflen banc

Gallu deall 
cynnwys biliau 
neu ffurflen 
treth

Gwneud CV 
neu lenwi 
ffurflen cais 
am swydd

Dysgu yn yr 
ysgol neu 
mewn addysg

Cwblhau 
prawf, asesiad 
neu gwis

Deall 
cwestiwn neu 
gallu ateb 
cwestiwn yn 
briodol

Gallu defnyddio 
cyfryngau 
cymdeithasol a 
chyfathrebu ar 
y we

Gallu darllen er 
pleser neu 
waith a deall 
beth rwy’n ei 
ddarllen

Chwarae gemau 
arlein a 
defnyddio’r 
rheolydd a’r 
botymau i 
gyfathrebu â 
chwaraewyr eraill

Gwrando ar 
gerddoriaeth a 
chanu geiriau 
cân yn rhan o 
gôr neu ar fy 
mhen fy hun

Darllen er 
mwyn cynyddu 
fy ngeirfa

Gwylio ffilmiau 
a fideos a gallu 
darllen is-
deitlau hefyd

Chwarae gemau 
fel gemau 
cardiau a 
gemau bwrdd a 
deall y 
cyfarwyddiadau

Gallu teithio ar 
fy mhen fy hun 
a darllen 
mapiau ac 
amserlenni

Gallu dilyn 
cynllun 
ffitrwydd neu 
diwtorial

Bod yr eirfa 
gywir gen i ar 
gyfer  fy 
anghenion

Gallu 
cymdeithasu â 
phobl eraill

Gallu siarad yn 
gywir a ffurfiol 
â rhywun arall

Gallu mynegi 
barn a 
theimladau

Gallu 
defnyddio 
coegni a deall 
pethau fel 
eironi a 
hiwmor

Mae’n eich 
galluogi chi i 
feddwl am 
unrhyw beth

Dilyn sgwrs a 
deall y 
rhyngweithio

Deall ymddygiad 
cymdeithasol, 
iaith y corff, goslef 
llais a sut y mae 
person yn dewis 
geiriau

Cyfathrebu’n 
briodol gyda 
phobl eraill e.e. 
dangos parch at 
bobl hŷn neu 
siarad yn wahanol 
â phlentyn bach

Gallu archebu 
bwyd neu 
ddiod o 
fwydlen

Prynu pethau 
fel dillad a 
bwyd a deall 
derbyneb a 
phris a hyd yn 
oed TAW

Gallu gyrru car 
a darllen 
arwyddion 
ffordd a dilyn 
cyfarwyddiadau

Darllen 
rhagolygon y 
tywydd a 
rhybuddion

Dysgu gyrru 
car neu feic 
modur

Siarad yn 
briodol ag 
aelodau staff 
busnes neu 
siop

Gallu gwerthu 
eitem neu gyd-
drafod i 
benderfynu ar 
bris i brynu 
eitem

Deall termau 
cytundeb pan 
yn prynu 
rhywbeth fel 
car

Gallu darllen 
neu wrando ar 
y newyddion i 
wybod beth 
sy’n digwydd 
yn y byd



Current frameworkCanllawiau CiG MDaPh



Dyniaethau

Datblygu llafaredd trwy drafodaeth, chwarae rôl, 
cwestiynu a chyflwyniadau, ac addasu sgiliau 
llafaredd ar gyfer cynulleidfa a diben tra’n
gwrando ar, a dadlau, gwahanol safbwyntiau.
Datblygu pob arddull ysgrifennu, e.e. disgrifio, 
esbonio, trafod, gwerthuso ac ysgrifennu creadigol, 
ynghyd â defnyddio terminoleg a geirfa sy’n
benodol i’r ddisgyblaeth.
Sicrhau mynediad ac archwilio ystod o destunau o 
amrywiol leoedd a chyfnodau er mwyn dadansoddi 
tystiolaeth, meddwl yn feirniadol, dod i gasgliad, a 
gwerthuso dehongliadau a safbwyntiau.

Mathemateg a Rhifedd

Dylai ymarferwyr ddatblygu profiadau diddorol a 
hygyrch i ddysgwyr dderbyn cyfleoedd rheolaidd i 
ddisgrifio, esbonio a chyfiawnhau eu dealltwriaeth o 
amrywiol gysyniadau mathemategol, gan ddefnyddio
geirfa fathemategol briodol. Gellir datblygu sgiliau 
llythrennedd hefyd er mwyn disgrifio prosesau
mathemategol, megis rhesymu, deall amrywiaeth o 
strategaethau cyfrifo, disgrifio delweddu siapiau, 
astudio a dehongli gwybodaeth mewn ystadegau a
chymharu dulliau amgen cyn cyrraedd datrysiad i 
broblem fathemategol. Gellir defnyddio’r sgiliau 
llythrennedd hyn wrth i ddysgwyr ddod ar draws 
problemau yn y byd go iawn.

Llythrennedd ym mhob MDaPh



New frameworkFframweithiau’r sgiliau trawsgwricwlaidd



Llafaredd 
• Datblygu a chyflwyno gwybodaeth 

a syniadau

Darllen ar draws y 
cwricwlwm
• Canfod, dethol a defnyddio 

gwybodaeth
• Ymateb i'r hyn a ddarllenwyd

Ysgrifennu ar draws y 
cwricwlwm
• Trefnu syniadau a gwybodaeth
• Ysgrifennu’n gywir

Y Fframwaith Llythrennedd

Fframwaith presennol Trawsieithu  CC 2-5  

Gwrando Gwrando am ystyr

Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol

Siarad Eglurder a geirfa

Diben 
Siarad cydweithredol 
Gofyn cwestiynau

Darllen Ymwybyddiaeth ffonolegol a ffonemeg

Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu Geirfa, sillafu a gramadeg

Cysyllteiriau a chystrawen
Atalnodi 
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol 
ddibenion, cynlleidfaoedd a chyd-destunau 
Prawfddarllen, golygu a gwella
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Trawsieithu
• Rwy’n gallu derbyn 

gwybodaeth mewn un iaith 
a’i haddasu at wahanol 

ddibenion mewn iaith arall 
(Cam cynnydd 3)

Gwrando
• Gwrando am ystyr
• Datblygu geirfa
• Gwrando i ddeall

• Gwrando fel rhan o siarad 
cydweithredol

Siarad
• Eglurder a geirfa

• Diben
• Siarad cydweithredol
• Gofyn cwestiynau

Ysgrifennu
• Geirfa, sillafu a gramadeg
• Cysyllteiriau a chystrawen

• Atalnodi
• Cynllunio a threfnu ar gyfer 

gwahanol ddibenion, 
cynulleidfaoedd a chyd-

destunau
• Prawfddarllen, golygu a gwella

Darllen
• Ymwybyddiaeth ffonolegol a 

ffonemeg 
• Strategaethau darllen

• Deall, ymateb a dadansoddi

DERBYN
CYNHYRCHU



Llythrennedd disgyblaethol – Adroddiad EEF

Mae’r canllaw hwn yn herio’r syniad 
mai athrawon iaith, neu gydlynwyr 
llythrennedd yn unig, sy’n gyfrifol am 
lythrennedd mewn ysgolion uwchradd.

Mae’r pwyslais ar lythrennedd 
disgyblaethol yn ei gwneud yn glir bod 
pob athro’n trosglwyddo’i bwnc trwy 
iaith academaidd, a bod darllen, 
ysgrifennu, siarad a gwrando wrth 
wraidd deall Gwyddoniaeth, Celf, 
Hanes, a phob pwnc arall yn yr ysgol 
uwchradd.

‘Dylai athrawon ysgolion uwchradd ofyn nid beth 
allant hwy ei wneud er mwyn llythrennedd, ond 

beth all llythrennedd ei wneud iddynt hwy.’

Mae llythrennedd disgyblaethol yn ddull o wella 
llythrennedd ar draws y cwricwlwm. Mae'n cydnabod 

bod sgiliau llythrennedd cyffredinol yn ogystal â sgiliau 
llythrennedd sy’n benodol i bwnc, gan bwysleisio bod 

gwerth cefnogi athrawon ym mhob pwnc i ddysgu 
myfyrwyr sut i ddarllen, ysgrifennu a chyfathrebu'n 

effeithiol yn eu pynciau.

Byddwch chi’n meithrin dysgwr sy’n: 
‘ysgrifennu fel gwyddonydd’, ‘darllen fel 
hanesydd’ a ‘siarad fel mathemategydd’.



Trwy roi lle blaenllaw i lythrennedd 
mewn pynciau, nod llythrennedd 

disgyblaethol yw hyfforddi dysgwyr sy’n 
‘meddwl yn ddisgyblaethol’.

Mae'r rhain yn wahaniaethau cynnil ond pwysig ar 
gyfer darllen mewn ffyrdd sy’n benodol i bynciau.

Er enghraifft, mewn gwers Fioleg, bydd dysgwr yn 
darllen testun yn cyflwyno gwybodaeth am 
ffotosynthesis gan weld adroddiad ffeithiol gywir 
heb ystyried pwy yw awdur y darn.  Ond ar y llaw 
arall, mewn gwers Saesneg, bydd dysgwr yn 
darllen darn yn gwbl ymwybodol o lais yr awdur a 
chyd-destun y darn.  I athrawon mathemateg, gall 
cyflwyno geirfa fathemategol benodol, ynghyd â 
strategaethau darllen penodol ar gyfer datrys 
problemau ysgrifenedig, gefnogi dysgwr i ddarllen 
fel mathemategwyr.

Llythrennedd disgyblaethol – Adroddiad EEF



Blaenoriaeth i lythrennedd disgyblaethol ar draws y cwricwlwm



• Beth yw rôl arweinyddiaeth mewn cynllunio ar gyfer llythrennedd ar draws yr ysgol? 
• A yw tasgau llythrennedd yn ddilys yn eich disgyblaeth?
• A yw’r eirfa newydd a gyflwynir yn benodol a chyson ar draws rhaglenni dysgu?
• A oes ystod o gyfleon i ddysgwyr siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu fel arbenigwyr?
• A yw athrawon yn modelu / sgaffaldio darllen ar gyfer dysgwyr mewn modd priodol?
• A yw athrawon yn gyfarwydd â dulliau effeithiol o gefnogi sgiliau llythrennedd dysgwyr ac 

a oes gwybodaeth ganddynt ynglŷn â sut i ddatblygu’r sgiliau ymhellach? 
• A oes cysondeb yn y modd y caiff llythrennedd ei gyflwyno yn eich pwnc – MDaPh – ysgol 

gyfan? 
• Beth yw’r rhwystrau rhag datblygu sgiliau llythrennedd yn eich maes / pwnc chi? 
• Beth yw natur yr adborth ar lythrennedd?
• Sut ydych chi’n cynllunio ar gyfer cynnydd a’r ddarpariaeth ar gyfer hyrwyddo sgiliau 

llythrennedd?

Ystyriaethau cyffredinol allweddol


