
 

 

2. Hyrwyddo ac adeiladu deialog yn yr ystafell ddosbarth 

  



 

 

Egwyddorion Alexander (2008) ar gyfer ystafell ddosbarth 
ddeialogaidd 

• Ar y cyd: mae athrawon a phlant yn mynd i'r afael â thasgau dysgu gyda'i 
gilydd, naill ai fel grŵp neu fel dosbarth, yn hytrach nag ar wahân 

• Cyfochrog: mae athrawon a phlant yn gwrando ar ei gilydd yn rhannu 
syniadau ac yn ystyried safbwyntiau amgen 

• Cefnogol: mae plant yn cyfleu eu syniadau'n rhydd heb ofni teimlo 
embaras dros atebion anghywir; ac maen nhw'n helpu ei gilydd i 
gyrraedd dealltwriaeth gyffredin 

• Cynyddol: mae athrawon a phlant yn adeiladu ar eu syniadau eu hunain 
ac ar syniadau ei gilydd ac yn eu cysylltu â chyfeiriad meddwl ac ymholi 
cydlynol 

• Pwrpasol: mae athrawon yn cynllunio ac yn hwyluso addysgu 
deialogaidd gyda nodau addysgol penodol mewn golwg 

  



 

 

Astudiaeth o astudiaethau 

i. cwestiynau agored 
ii. cyfraniadau estynedig sy'n adeiladu ac yn ymhelaethu ar syniadau pobl 

eraill 
iii. gwahaniaethau barn sy'n cael eu cydnabod, eu harchwilio a'u trafod 
iv. llinellau ymholi sy'n cael eu hintegreiddio trwy gysylltu a chydlynu 

syniadau a chysyniadau 
v. metawybyddiaeth sy’n galluogi plant i fyfyrio ar eu harferion deialog eu 

hunain. 

Howe a’i chydweithwyr (2019) 

  



 

 

Rheolau sylfaenol ar gyfer siarad 

1. Gwrandewch yn ofalus ar eich gilydd... 
2. Anogwch bawb i gymryd rhan 
3. Ceisiwch adeiladu ar syniadau eich gilydd 
4. Edrychwch am dir cyffredin rhwng syniadau 
5. Defnyddiwch “Rwy’n meddwl...oherwydd” i gyfiawnhau eich syniad 
6. Peidiwch â siarad tra bo eraill yn siarad 

 

  



 

 

Sut allwn ni gefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau siarad 

• Byddwch â rheolau sylfaenol sy’n eglur - a gwnewch y gwahaniaeth 
rhyngddynt yn eglur 

• Mae angen i'r math o dasg a thrafodaeth hyrwyddo trafodaeth 
WIRIONEDDOL 

• Enghraifft: 
o Yr iaith eglur (‘Rwy’n cytuno â...’ ‘Gan adeiladu ar beth 

ddywedodd X...’ ‘Gan fynd yn ôl at bwynt Y...’) 
o Ymagwedd goddefgarwch, empathi a chynhwysiad 
o Adborth sy’n gwneud hyn yn amlwg (dysgu atebolrwydd) 

  



 
 

Iaith Deialog 

• rhesymu (rwy’n meddwl...oherwydd) 
• adeiladu ar syniadau eraill (gan adeiladu ar...; hoffwn ychwanegu...; yn 

ogystal...; rwy’n cytuno â... oherwydd) 
• herio syniadau (rwy’n anghytuno â... oherwydd; ar y llaw arall...; 

safbwynt arall yw...) 
• gofyn am ymhelaethiad / eglurhad a chyfiawnhad (wyt ti’n gallu 

esbonio...; wyt ti’n gallu dweud wrthyf i...; mae’n ddrwg gen i, dydw i 
ddim yn siŵr beth rwyt ti’n ei olygu...) 

• cysylltu – i ddysgu arall, testunau eraill, profiadau, gwybodaeth am y byd 
(mae hynny’n fy atgoffa o...; mae ychydig fel...) 

• cydnabod newid meddwl (nawr rydw i’n meddwl... oherwydd...) 

  



 
 

Iaith Dros Dro 

Mae iaith ‘dros dro’ yn galluogi meddwl yn greadigol OND mae hefyd yn ateb 
diben allweddol ar gyfer sefydlu cydlyniant cymdeithasol: 

Efallai 

O bosibl 

Gall 

  



 
 

Cynnwys nodau ar gyfer siarad 

Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar amcanion ar gyfer sgiliau siarad yn ogystal 
â chynnwys y drafodaeth. Dylai'r rhain gael eu rhannu gyda'r myfyrwyr a'u 
hadolygu ar ddiwedd y gwersi. Meddyliwch sut y gellir eu cyflawni trwy waith 
grŵp a gwaith dosbarth cyfan. 

  



 
 

Offeryn Cynnydd Deialog: Dangosyddion 

  



 

Offeryn Cynnydd Deialog: Enghreifftiau 

  



 

Offeryn Cynnydd Deialog: Camau Nesaf 

  



 

Heriau proffesiynol 

• Mae sgwrs mewn ystafell ddosbarth yn digwydd 'yn y foment' - sut 
allwch chi ddysgu'ch hun i wneud penderfyniadau sy'n hyrwyddo ystafell 
ddosbarth ddeialogaidd - i ragweld yr adegau lle gallai hyn fod yn anodd 
 

• Dysgu gan athrawon eraill: 
o Nid yn unig cyfrif pa mor aml – ond pa mor ystyrlon 
o Pwy sy’n siarad (a beth yw’r patrymau) 
o Canfu athrawon eu bod yn dychwelyd i reolau sylfaenol 'pobl' o 

dan bwysau 


