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Hyrwyddo Llythrennedd Diwylliannol mewn Ysgolion 

Crynodeb 

Rhaglen llythrennedd diwylliannol: 

• yn cefnogi sgiliau deialog a dadlau plant a dysgu llythrennedd diwylliannol.

• yn creu mannau ar gyfer deialog am amrywiaeth a hunaniaethau diwylliannol.

• yn datblygu cymunedau ysgol goddefgar, cynhwysol ac empathetig.

Nodweddion allweddol: 
• Dysgu deialog a dadlau

• Defnyddio testunau di-eiriau o ansawdd uchel i ddatblygu goddefgarwch, empathi a
chynhwysiad

• Helpu i gysylltu cymunedau a meithrin cwricwlwm sy'n cael ei arwain gan werthoedd

Cydlynydd y Prosiect 
Fiona Maine Prifysgol 
Caergrawnt,  
Caergrawnt, DU 
flm27@cam.ac.uk 

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn 
arian gan raglen ymchwil ac arloesi 
Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd 
o dan gytundeb grant Rhif 770045. 

Yr awdur sy'n llwyr gyfrifol am y 
cyhoeddiad hwn. Nid yw'r Undeb 
Ewropeaidd yn gyfrifol am unrhyw 
ddefnydd y gellir ei wneud o'r 
wybodaeth sydd ynddo. 

Cyflwyniad 
Mae'r CE wedi datgan mai amrywiaeth ddiwylliannol yw un o asedau mwyaf gwerthfawr 
Ewrop y mae'n rhaid i systemau addysgol Ewropeaidd ddarparu ar ei gyfer. Mae 
llythrennedd diwylliannol yn ffordd bendant o gyflawni hyn, drwy annog cyfnewid barn 
yn agored ac yn barchus rhwng unigolion a grwpiau o wahanol gefndiroedd diwylliannol 
er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth a pharch. 

CYSWLLT



Yn DIALLS, rydym yn symud y tu hwnt i safbwyntiau traddodiadol sy'n diffinio 
llythrennedd diwylliannol fel gwybodaeth am ddiwylliant. Rydym yn diffinio 
llythrennedd diwylliannol fel arfer cymdeithasol sy'n ddeialogaidd yn ei hanfod ac yn 
seiliedig ar ddysgu ac yn ennill gwybodaeth drwy ryngweithio empathetig, goddefgar 
a chynhwysol ag eraill. Mae bod yn llythrennog yn ddiwylliannol yn ymwneud â 
chymwyseddau a sgiliau unigolyn i ddod ar draws gwahaniaethau diwylliannol ac i 
ymhelaethu ar ei hunaniaeth ei hun mewn rhyngweithio cymdeithasol parchus â 
phobl eraill, gan alluogi pobl i fyw gyda'i gilydd mewn cymdeithas amrywiol a 
chynhwysol. Felly, mae siarad, neu'n fwy penodol datblygu sgiliau deialog a dadlau 
plant, yn hanfodol i ddysgu llythrennedd diwylliannol pobl ifanc. 

Nod y briff polisi hwn yw darparu tystiolaeth, gan athrawon, addysgwyr athrawon 
ac ymchwilwyr, ar ymarferoldeb gweithredu rhaglen dysgu llythrennedd 
diwylliannol mewn ysgolion cyn-gynradd, cynradd ac uwchradd. Mae'n ystyried 
goblygiadau hyn i'r rhai sy'n ceisio gweithredu rhaglen mewn ysgolion sy'n annog 
plant a phobl ifanc i siarad â'i gilydd a datblygu eu dysgu llythrennedd diwylliannol. 

Prosiect DIALLS: gweithredu rhaglen dysgu llythrennedd 
diwylliannol 
Yn y prosiect DIALLS, mae ysgolion mewn saith gwlad yn gweithio gydag 
ymchwilwyr ac addysgwyr athrawon i ddatblygu 'Rhaglen Dysgu Llythrennedd 
Diwylliannol' (CLLP). Mae'r CLLP yn ceisio datblygu dealltwriaeth plant a phobl ifanc 
sydd mewn addysg ffurfiol (cyn-gynradd, cynradd ac uwchradd) o lythrennedd 
diwylliannol drwy addysgu deialog a dadlau. Defnyddir hyrwyddo goddefgarwch, 
empathi a chynhwysiad fel tueddiadau llythrennedd diwylliannol craidd, llyfrau 
lluniau di-eiriau a ffilmiau byr a gynhyrchir yn Ewrop a'r tu allan iddi i ysgogi 
trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, ac mae plant a phobl ifanc o wahanol 
wledydd yn rhannu eu syniadau. Dewiswyd y testunau di-eiriau hyn i adlewyrchu'r 
cysyniadau allweddol ar gyfer hyrwyddo ac ymarfer llythrennedd diwylliannol a 
gwneud synnwyr o Ewrop (Ffigur 1). 

Ffigur 1: Mae Olwyn 
DIALLS yn crisialu'r 
cysyniadau allweddol 
ar gyfer hyrwyddo ac 
ymarfer llythrennedd a 
gwneud synnwyr o 
Ewrop. 

Ffynhonnell: DIALLS 
2021, Graddfeydd 
Cynnydd ar gyfer Dysgu 
Llythrennedd 
Diwylliannol 

http://dialls2020.eu/spcll/


Casglwyd data drwy gyfweliadau ag ymchwilwyr ac addysgwyr athrawon sy'n cydlynu'r 
gwaith o weithredu'r CLLP mewn saith gwlad: Cyprus, Yr Almaen, Israel, Lithwania, 
Portiwgal, Sbaen a'r DU (n=11). Gweithiodd pob gwlad gydag athrawon ar draws tri 
lleoliad addysgol, ac eithrio Cyprus a fu'n gweithio gyda dau (cyn-gynradd a chynradd). 
Casglwyd data gwerthuso gan athrawon sy'n gweithredu'r CLLP ym mhob gwlad ar ôl 
pob gwers (n=595). 

Pwysigrwydd amcanion deuol 
Mae dau amcan i bob un o'r 15 gwers yn y CLLP. Canolbwyntia un amcan ar ddeialog a 
dadlau a'r llall ar ddysgu diwylliannol, gan gysylltu â gwahanol gysyniadau diwylliannol 
o'r Fframwaith Dadansoddi Diwylliannol. Mae dysgu sgiliau deialog a dadlau yn galluogi 
plant a phobl ifanc i gyfathrebu'n effeithiol, gan ddeall safbwyntiau ei gilydd wrth 
iddynt archwilio gwahanol fathau o dreftadaeth a gwerthoedd diwylliannol pobl sy'n 
byw yn Ewrop. Datblygir cydweithrediad wrth i blant rannu eu barn wrth wrando ar 
farn pobl eraill a'i pharchu. 

Mae tystiolaeth gan athrawon yn awgrymu bod y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc wedi 
ymgysylltu'n llwyddiannus â'r amcanion deuol hyn mewn dosbarthiadau cyn-gynradd, 
cynradd ac uwchradd (Ffigurau 2 a 3). Roedd 74% o athrawon uwchradd yn cytuno 
neu'n cytuno'n gryf bod eu plant yn cymryd rhan mewn deialog a dadlau, ac roedd 80% 
yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod eu plant yn ymgysylltu â'r amcanion diwylliannol. 
Roedd yr ymgysylltu ar ei uchaf ymhlith plant cynradd (85% ac 80% yn y drefn honno) 
ac ar ei isaf ymhlith plant cyn-gynradd (71% a 64% yn y drefn honno). Ychydig iawn o 
athrawon a ddywedodd nad oedd plant yn ymgysylltu â'r amcanion deuol hyn. Ar 
draws pob grŵp oedran, roedd rhwng 3-4% o athrawon yn anghytuno neu'n 
anghytuno'n gryf bod eu plant yn cymryd rhan mewn deialog a dadlau, ac ar gyfer yr 
amcan dysgu diwylliannol roedd hyn rhwng 5-6%. 

Ffigur 2: Plant yn cymryd rhan mewn 
deialog a dadlau
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Yn eu sylwadau myfyriol ar ôl pob gwers, soniodd athrawon am  
bwysigrwydd sefydlu a dilyn rheolau sylfaenol ar gyfer siarad â'u dosbarthiadau. 
Helpodd y rheolau sylfaenol hyn i annog rhyngweithio parchus a chynhwysol rhwng 
plant, gan eu hannog i feddwl gyda'i gilydd wrth iddynt fynegi eu barn wrth wrando 
ar farn pobl eraill a'u parchu. Nododd yr athrawon y dilyniant yn sgiliau deialog a 
dadlau'r plant yn ystod y rhaglen, gan ddisgrifio sut y crëwyd 'awyrgylch 
democrataidd' yn yr ystafell ddosbarth wrth i'r plant annog ei gilydd i rannu eu barn. 
Gall cwricwlwm sy'n blaenoriaethu siarad gyda'i gilydd fod yn arbennig o berthnasol 
yn sgil COVID-19, wrth i athrawon annog plant i ofalu am ei gilydd a gwrando ar ei 
gilydd wrth iddynt ddychwelyd yn ôl i'r ysgol. 

Mwynhad plant o'r gwersi 
Mae tystiolaeth gan athrawon yn awgrymu bod y mwyafrif helaeth o blant wedi 
mwynhau'r gwersi mewn dosbarthiadau cyn-gynradd, cynradd ac uwchradd (Ffigur 
4). Dywedodd 83% o athrawon uwchradd, 90% o athrawon cyn-gynradd a 93% o 
athrawon cynradd fod eu plant yn mwynhau'r gwersi. Ategir hyn gan adborth gan 
fyfyrwyr uwchradd. 

Ffigur 3: Plant yn ymgysylltu ag 
amcan diwylliannol y wers
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Cefnogir y dystiolaeth hon gan sylwadau myfyriol athrawon ar ôl pob gwers, lle 
adroddwyd yn aml bod plant yn mwynhau defnyddio'r llyfrau lluniau a ffilmiau di-
eiriau yn benodol. Roedd y testunau di-eiriau hyn yn adnoddau cynhwysol yr oedd 
plant yn eu gweld yn newydd ac yn bryfoclyd, gan hyrwyddo trafodaethau rhwng plant. 
Dywedodd athrawon hefyd fod eu plant yn cael eu hysgogi'n fawr gan y posibilrwydd 
o siarad â'u cyfoedion mewn gwahanol wledydd. Yn DIALLS, hwyluswyd y trafodaethau
hyn gan ddefnyddio llwyfan ar-lein. Ar ôl astudio'r un testunau di-eiriau, roedd plant
mewn gwahanol ysgolion yn gallu rhannu eu syniadau'n anghydamserol a chyd-lunio
ystyron gyda'i gilydd.

Gwreiddio'r CLLP 
Awgryma tystiolaeth gan ymchwilwyr ac addysgwyr athrawon sy'n cydlynu 
gweithredu'r CLLP fod yn rhaid neilltuo digon o amser i'r rhaglen. Roedd pwysigrwydd 
cael digon o amser i weithredu'r gwersi yn berthnasol ar draws pob lleoliad addysgol. 
At hynny, o ystyried bod gan athrawon uwchradd lai o hyblygrwydd yn aml na'u 
cydweithwyr mewn lleoliadau cyn-gynradd a chynradd, roedd lleoli'r rhaglen o fewn y 
lle cywir yn y cwricwlwm uwchradd yn arbennig o bwysig. 

Ffigur 4: Mwynhaodd y plant y wers
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Goblygiadau 
I'r rhai sy'n ceisio gweithredu rhaglen i gefnogi datblygiad sgiliau deialog a dadlau plant 
a dysgu llythrennedd diwylliannol yn eu hysgolion eu hunain, rydym yn argymell: 

1. Mae addysgeg deialogaidd yn sail i ddysgu llythrennedd diwylliannol plant. Yn
ogystal â rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael trafodaeth ehangach am themâu
diwylliannol, mae'n bwysig bod plant yn cael eu haddysgu sut i siarad gyda'i gilydd
drwy sgiliau deialog a dadlau. Felly, mae rhaglen sydd ag amcanion deuol, sy'n
canolbwyntio ar ddeialog a dadlau yn ogystal ag amcanion diwylliannol, yn
allweddol i hyrwyddo rhyngweithio goddefgar, cynhwysol ac empathetig ag eraill.

2. Mae llyfrau lluniau a ffilmiau di-eiriau yn adnoddau cynhwysol y gellir eu
defnyddio fel sbardunau ar gyfer datblygu goddefgarwch, empathi a
chynhwysiad. Gydag anogaeth ofalus gan athrawon, gall testunau di-eiriau ysgogi
cyfnewid barn yn agored ac yn barchus rhwng unigolion a grwpiau, gan ddatblygu
cyd-ddealltwriaeth am luosogrwydd diwylliannau a hunaniaethau cysylltiedig.
Mae'r testunau di-eiriau hyn yn adnoddau cynhwysol, gyda phwyslais y gweledol
dros y geiriol yn apelio at ddarllenwyr trawswladol a thrawsddiwylliannol.

3. Mae plant yn gwerthfawrogi'r cyfle i siarad â phlant o ysgol arall. Gellir defnyddio
llwyfannau amrywiol, megis eTwinning, i hyrwyddo cyfathrebu effeithiol a
datblygu cyd-ddealltwriaeth gyda phlant o ysgolion ledled Ewrop.

4. Dylai'r penderfyniad i weithredu rhaglen o ddysgu llythrennedd diwylliannol fod
yn rhan o strategaeth ysgol gydlynol. Dylai'r cysylltiadau rhwng rhaglen a
gwerthoedd, polisïau a chwricwlwm ysgol gael eu dyblygu'n glir, yn ogystal â
chysylltiadau ag unrhyw raglenni cyfredol. Bydd cyfleu'r cysylltiadau hyn ag
athrawon cyn eu gweithredu yn helpu i sicrhau eu hymrwymiad parhaus i nodau
rhaglen. Mae hefyd yn bwysig ystyried pa amser a neilltuir i gefnogi'r gwaith o
gynllunio a chyflwyno rhaglen, gan gynnwys datblygiad proffesiynol athrawon.

Rhagor o Wybodaeth 
I gael rhagor o wybodaeth am DIALLS, ewch i:  www.dialls2020.eu/ 

DIALLS 2021: Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd Diwylliannol 

DIALLS 2020: Adroddiad ar gwblhau'r CLLP mewn ysgolion 

https://dialls2020.eu/cy/spcll-cy/



