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Cyflwyniad 

 

Lluniwyd y ddogfen hon er mwyn cefnogi’r broses o gynnig darpariaeth gyson ar gyfer 

disgyblion ag anghenion addysgol arbennig (AAA). Mae'n nodi disgwyliadau’r awdurdod lleol 

a bydd yn cefnogi ysgolion i adnabod anghenion yn gynnar ac i ymyrryd yn gyflym ac mewn 

ffordd briodol.  

O ran y mwyafrif o blant ag AAA, bydd cefnogaeth briodol drwy gyfrwng y rhaglenni 

Gweithredu gan yr Ysgol neu Weithredu yn y Blynyddoedd Cynnar (GY/GBC) neu Gweithredu 

gan yr Ysgol a Mwy neu Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy (GY+/GBC+) yn eu 

galluogi i wneud cynnydd disgwyliedig, oherwydd drwy ymyrryd yn gynnar mae’n bosibl atal 

AAA tymor hirach.  Efallai bydd y ddarpariaeth a'r cymorth ychwanegol y mae'r ysgol neu'r 

lleoliad addysgol yn eu darparu yn ddigonol er mwyn symud y plentyn o GY+/GBC+ i GY/BC. 

Mewn rhai achosion, efallai y bydd yn rhoi diwedd ar yr angen i ddarparu addysg arbenigol yn 

gyfan gwbl.  

Gall ysgolion gael cyngor a chanllawiau gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu i’w cynorthwyo i 

fodloni anghenion dysgwyr yn y meysydd canlynol:   

 Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig 

 Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol  

 Anawsterau Lleferydd ac Iaith  

 Anawsterau Dysgu Penodol  

 Nam ar y Clyw 

 Nam ar y Golwg; ac  

 Anawsterau Synhwyraidd a Chorfforol. 

 

 Mae gwybodaeth ynglŷn â sut i fanteisio ar y gefnogaeth hon ar gael yn  

 Llwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu RhCT 2019 

 Cyfeiriwch at y llyfryn hyfforddiant am y diweddaraf am yr ystod o hyfforddiant i ysgolion 

weithredu'r ymateb graddedig sydd wedi'i amlinellu yn y ddogfen yma.  

Lluniwyd y ddogfen hon ar y cyd ag ysgolion ac amryw o weithwyr proffesiynol. Wrth i arferion 

newid ac esblygu bydden ni'n gwerthfawrogi sylwadau ynglŷn â’i chynnwys.   
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Adran 1: Dim ond i atgoffa’n hunain 

 

Dyma’r diffiniad o Anghenion Addysgol Arbennig fel y’i nodir yng Nghod Ymarfer AAA Cymru 

(2002): 

Mae gan blant anghenion addysgol arbennig os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n golygu 

ei bod yn ofynnol gwneud darpariaeth addysgol arbennig ar eu cyfer.   

Mae gan blant anhawster dysgu:  

(a) os ydynt yn cael anhawster i ddysgu sy’n sylweddol fwy na’r anhawster a gaiff 

y rhan fwyaf o blant yr un oed; neu 

os oes ganddynt anabledd sy’n eu hatal neu’n eu llesteirio rhag gwneud defnydd o 

gyfleusterau addysgol o fath a ddarperir yn gyffredinol i blant o’r un oed mewn ysgolion 

yn ardal yr awdurdod addysg lleol 

(c) os ydynt o dan oed ysgol gorfodol a’u bod yn dod o fewn y diffiniad yn (a) neu 

(b) uchod neu y byddent yn gwneud hynny pe na wneid darpariaeth addysgol arbennig 

ar eu cyfer.   

Mae darpariaeth addysgol arbennig yn golygu: 

(a) i blant dwy oed neu drosodd, darpariaeth addysgol sy’n ychwanegol at y 

ddarpariaeth addysgol a wneir fel rheol ar gyfer plant o’u hoedran mewn ysgolion a 

gynhelir gan yr AALl yn yr ardal, ar wahân i ysgolion arbennig, neu’n wahanol mewn 

rhyw ffordd arall i’r ddarpariaeth honno 

(b) i blant o dan ddwy oed, darpariaeth addysgol o unrhyw fath. Gweler Adran 312, 

Deddf Addysg 1996 

 

Cydnabyddiaeth nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd digonol o ran eu man cychwyn a’u 

cyfraddau cynnydd blaenorol er gwaethaf dysgu priodol a chynhwysol ddylai fod y prif ffactor 

o ran adnabod AAA. 

Caiff cynnydd ‘digonol’ ei ddiffinio fel cynnydd sy’n: 

 cau'r bwlch o ran cyflawniad rhwng y plentyn a'i gyfoedion 

 rhwystro’r bwlch cyrhaeddiad rhag ehangu 

 debyg i gynnydd cyfoedion sy'n dechrau o'r un man o ran cyrhaeddiad, ond sy'n llai na 
chynnydd y rhan fwyaf o gyfoedion 

 sy’n cyfateb i neu yn well na chyfradd cynnydd blaenorol y plentyn 

 sicrhau bod yr holl gwricwlwm ar gael 

 dangos gwelliant mewn hunan-gymorth neu sgiliau cymdeithasol neu bersonol 

 dangos gwelliant yn ymddygiad y plentyn a/neu weithredu cymdeithasol 
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Addysgu Beunyddiol Cynhwysol 

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc mewn lleoliadau addysgol yn Rhondda Cynon Taf yr 

hawl i gael addysg safonol wedi ei haddasu i’w hanghenion personol.  

Mae pob athro yn athro ar blant sydd ag anghenion addysgol arbennig (CY 5:1) 

Ystyr hyn yw addysgu sydd wedi ei gynllunio’n ofalus, sy’n ystyried dysgu blaenorol a 

chyfraddau cynnydd.  Mae gan wersi strwythur clir ac maent yn cynnwys amcanion sy’n cael 

eu rhannu ac yr ailymwelir â nhw yn ystod y wers.   Mae athrawon yn defnyddio dulliau 

addysgu bywiog, egnïol, rhyngweithiol sy’n sicrhau dysgu ac addysgu o safon uchel ac yn rhoi 

ystyriaeth i wahanol ffyrdd o ddysgu. 

 Mae Addysgu Cynhwysol yn canolbwyntio ar sicrhau bod diben a mwynhad 

mewn dysgu   

 Mae Addysgu Cynhwysol yn rhoi lle canolog i’r disgybl 

 Mae gwneud y dysgu’n bersonol yn hollbwysig 

Mae ffurflen enghreifftiol wedi'i hychwanegu ar ddiwedd y ddogfen yma i ategu trafodaethau 

rhwng y Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig ac athrawon. Cyfeiriwch at atodiad 1.  

Sut beth yw Addysgu Cynhwysol o Ansawdd? 

• Mae pawb yn cyflawni i’r eithaf oherwydd disgwyliadau uchel diamwys ac uchelgeisiau uchel  

• Caiff anghenion dysgu pob plentyn a pherson ifanc eu hystyried, gan sicrhau cymorth a her 

i bob disgybl  

• Wrth gynllunio gwersi fe gynhwysir pawb sy’n gweithio gyda’r plant a’r bobl ifanc, ac fe roddir 

ystyriaeth i ddysgu blaenorol a gafodd ei asesu. Mae hyn yn galluogi’r amcanion dysgu i fod 

yn rhai penodol a manwl ac i’w haddasu yn ôl yr angen gyda meini prawf llwyddiant clir. 

• Ystafell ddosbarth bwrpasol, trefnus gyda digon o adnoddau sy’n annog annibyniaeth   

• Defnyddir ystod gynlluniedig o sgiliau, strategaethau a dulliau addysgu er mwyn ennyn 

diddordeb pob disgybl  

• Mae’r addysgu yn ystyried y defnydd o iaith gan sicrhau ei fod yn gydnaws ag anghenion ac 

amgylchiadau’r disgybl 

• Mae oedolion yn dangos arferion da drwy gydweithio 

• Mae athrawon yn egluro pwyntiau dysgu yn glir ac yn cwestiynu’n briodol er mwyn datblygu 

dealltwriaeth a gosod her  

• Caiff darpariaeth ac adnoddau Anghenion Addysgol Arbennig eu darparu gan ddefnyddio’r 

dull “Asesu, Cynllunio, Gwneud, Adolygu”  

• Disgyblion brwdfrydig sydd â diddordeb byw yn eu haddysg, ac yn cael cyfleoedd i weithio’n 

annibynnol a chyda’i gilydd  

• Canmol mewn modd penodol a rhoi sylwadau effeithiol (h.y. canmol a gwobrwyo mewn modd 

cadarnhaol, modelu, cyfarwyddo, adeiladu, egluro, cwestiynu, cofnodi a marcio, a hyn oll 

mewn modd penodol ac amserol)   

• Mae pawb sy’n gysylltiedig ag addysgu yn cael eu defnyddio’n briodol ac yn gwybod sut i 

gefnogi dysgu.   
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Rhestrau Gwirio/Offerynnau Archwilio 

Mae sawl offeryn a rhestr wirio ar gael i gefnogi Cydlynwyr AAA wrth hyfforddi staff a datblygu 

addysgu cynhwysol.  Mae modd gweld archwiliadau enghreifftiol ar y wefan ganlynol: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110207024342/http:/nationalstrategies.standard

s.dcsf.gov.uk/node/317753  

Mae rhai Cydlynwyr AAA wedi ystyried bod y rhestr wirio isod yn arbennig o ddefnyddiol fel 

modd o helpu athrawon i fyfyrio ar eu dulliau dysgu a bodloni anghenion disgyblion.  

Gweithgareddau 
 

Tystiolaeth 
 

A yw’r athro/athrawes wedi adnabod amcanion dysgu priodol a 
phenodol ar gyfer pob disgybl?  

  

Oes tystiolaeth o addysgu amlsynhwyraidd?    
 

A gaiff strategaethau rhyngweithiol eu defnyddio, e.e. disgyblion â 
chardiau i’w codi neu eu byrddau gwyn eu hunain neu yn dod i’r 
blaen i chwarae rôl? 

  

A gaiff cymhorthion gweledol a diriaethol eu defnyddio, e.e. 
gwrthrychau go iawn, arwyddion neu symbolau, animeiddiadau 
cyfrifiadurol?  

  

A yw’r athro/athrawes yn canfod ffyrdd o droi cysyniadau 
haniaethol yn ddiriaethol e.e. troi problemau geiriol mewn 
mathemateg yn lluniau neu eu hactio neu eu modelu gydag 
adnoddau?  

  

A yw’r athro/athrawes yn defnyddio tasgau wedi eu symleiddio a’u 
hymestyn e.e. un grŵp yn defnyddio testun byr, diamwys ac un arall 
yn defnyddio testun haniaethol, un grŵp yn defnyddio rhifau hyd at 
100 ac un arall hyd at 20? 

  

A gaiff tasgau eu gwneud yn fwy agored neu gaeedig yn dibynnu 
ar anghenion disgyblion?  

  

A yw’r athro/athrawes yn amrywio grwpiau’r disgyblion dros amser 
fel y gallan nhw fanteisio ar gryfderau a medrau ei gilydd?  

  

A yw pob disgybl yn gallu gweld a chlywed yr athro/athrawes ac 
unrhyw adnoddau sy’n cael eu defnyddio (e.e. osgoi sŵn cefndirol 
lle bo’n bosibl, golau o flaen yr athro/athrawes ac nid y tu ôl 
iddo/iddi, sut mae’r disgyblion yn eistedd wedi ei gynllunio’n 
ofalus)?  

  

A gaiff geirfa newydd neu anodd ei egluro, ei ysgrifennu, ei 
arddangos, ei adolygu? 

  

A yw’r athro/athrawes yn gwneud yn siŵr bod y disgyblion yn deall 
cyfarwyddiadau e.e. drwy ofyn i ddisgybl egluro yn ei eiriau ei hun?  

  

A gaiff cwestiynau eu gofyn i herio disgyblion ar bob lefel?  
  

  
 

A gaiff cyfraniad pob disgybl ei werthfawrogi – a yw’r amgylchedd 
dysgu yn un diogel a chefnogol, lle mae’n teimlo’n ddiogel i roi 
cynnig arni a gwneud camgymeriad?  

  

A yw’r athro/athrawes yn rhoi amser a chefnogaeth cyn bod angen 
ymateb e.e. amser personol i feddwl, sgwrsio gyda phartner, 
dyfalbarhau i roi mwy o strwythur hyd nes bod y disgybl yn gallu 
ateb yn gywir?  

  

Os oes cefnogaeth gan oedolion ychwanegol ar gael ar gyfer 
disgyblion sy’n tangyflawni, a gaiff hynny ei defnyddio i hyrwyddo 

  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110207024342/http:/nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/317753
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110207024342/http:/nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/317753
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annibyniaeth, hybu hunanhyder a chynyddu’r ymdeimlad o berthyn 
rhwng disgybl a’i gyd-ddisgyblion? 

A yw’r oedolion sy’n cynnig y gefnogaeth yn deall yn union beth 
mae’r disgybl neu’r grŵp yn ceisio’i ddysgu?  

  

A yw’r athro/athrawes yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau 
sy’n tangyflawni ynghyd â gyda’r grwpiau mwy abl?   

  

Gweithgareddau 
 

Tystiolaeth 
 

A gaiff tasgau eu hegluro neu eu modelu’n glir – gwneud yn siŵr 
bod disgyblion yn deall, defnyddio cardiau neu fyrddau tasg fel 
modd o atgoffa, ei gwneud hi’n glir faint o amser sydd ar gael a beth 
yw’r gofynion?  

  

A yw disgyblion yn cael adnoddau i’w helpu i fod yn annibynnol, ac 
yn cael eu hatgoffa ohonyn nhw’n gyson?  (e.e. deunydd 
perthnasol o sesiynau dosbarth cyfan wedi ei arddangos, matiau 
neu restrau geiriau, geiriaduron termau, rhestrau geiriau, llinellau 
rhif, sgwariau tablau)  

  

A gaiff y dechneg adeiladu ei defnyddio (e.e. gridiau datrys 
problemau, fframiau siarad ac ysgrifennu, cardiau cliwiau) i gefnogi 
disgyblion? 

  

A yw’r athro/athrawes wedi gwneud trefniadau (cyfeillio, 
cefnogaeth oedolion, tapio) lle bo angen i sicrhau bod modd i bob 
plentyn ddeall cyfarwyddiadau neu destun ysgrifenedig?  

  

A yw’r athro / athrawes wedi cynllunio tasgau amgen na rhai papur-
a-phensil lle bo’n briodol?  A yw’r athro/athrawes yn gwneud 
defnydd effeithiol o TGCh fel strategaeth i alluogi disgyblion i 
ddysgu? (e.e. meddalwedd cefnogaeth lleferydd neu gefnogaeth 
arwyddion, banciau geiriau ar y sgrin, prosesu geiriau 
rhagweladwy) 

  

A sylwir ar ymddygiad priodol a’i ganmol neu ei wobrwyo?    
 

A yw pob dysgwr yn gysylltiedig â gosod eu targedau eu hunain a 
monitro eu cynnydd eu hunain?  

  

Sylwadau ychwanegol: 
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Adran 2: Canllawiau ar gyfer Darpariaeth Gyffredinol 

Mae’r canllawiau isod yn ymwneud â strategaethau y mae modd eu mabwysiadau i fodloni 

anghenion unrhyw ddisgybl.    

 

Caiff profiad pob dysgwr o gynnwys y maes llafur ei ymestyn... 

Pan ymgorfforir profiadau amrywiol ac amlsynhwyraidd i ddyluniad gwers. Mae’r rhain yn 
ehangu dealltwriaeth i’r eithaf drwy roi cyfleoedd gweledol a chorfforol i’r plant ymwneud â 
chynnwys mewn mwy nag un ffordd.  Bydd darparu deunyddiau ychwanegol e.e. sgript o glip 
ffilm, neu gyfleoedd ychwanegol megis amser i oedi wrth wylio clipiau a’u gwylio drachefn yn 
cynyddu lefel y gefnogaeth.   
 
Pan fo rhyngweithio ymarferol gyda gwrthrychau a delweddau o ansawdd uchel yn rhan o’r 
wers. Pan gaiff delweddau ffotograffig o ansawdd eu taflunio ar y bwrdd gwyn i ddangos 
cynnwys a syniadau newydd pan fo’r athro/athrawes yn siarad.  Bydd rhai dysgwyr yn elwa ar 
y cyfle i ymdrin â’r gwrthrychau a’r delweddau cyn y wers.   
 
Pan godir cwestiynau allweddol yn gynnar yn y wers a’u harddangos yn amlwg er mwyn 
galluogi dysgwyr i ddechrau cynllunio ac ymarfer eu hymatebion wrth iddyn nhw ddysgu.   
 
Pan gaiff ffyrdd cydweithredol o ddysgu eu defnyddio mewn gwaith grŵp, i alluogi 
disgyblion i drafod ac i rannu syniadau’n anffurfiol, gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd ganddyn 
nhw eisoes i gefnogi’r dysgu.  Wrth gyd-ddylunio tasgau ceir pwyslais ieithyddol strwythuredig 
manwl gyda chyfleoedd i ailadrodd a gorddysgu.  Mae dulliau cydweithredol yn cyd-fynd yn 
dda â thechnegau ‘Kagan’.   
 
Pan fydd cyfleoedd cynlluniedig i ail-adrodd syniadau ac i atgyfnerthu’r dysgu.  Mae 
ailadrodd a chrisialu syniadau gydag eraill yn helpu dysgwyr i gofio cynnwys y wers ac 
ymwreiddio’u dealltwriaeth o gysyniadau allweddol.    
 
Pan gaiff rhaglenni ac Apiau TGCh oedran priodol eu defnyddio, a’u dewis gyda sgiliau’r 
dysgwr mewn golwg (e.e. ‘Clicker’).  Mae TGCh yn offeryn grymus sy’n galluogi dysgwr i 
drawsffurfio’r ffordd y mae’n dysgu drwy ddefnyddio sawl cyfrwng gwahanol.  Gall defnyddio 
rhaglenni sy’n trosi testun i’r gair llafar fod o gymorth i nifer o ddisgyblion.  
 
Pan fo swm a maint y print yn adlewyrchu anghenion y dysgwr. Mae nifer o ddysgwyr yn 
ei chael hi’n haws ymdrin â chynnwys pan ddefnyddir pytiau llai, ar ddeunydd wedi ei argraffu 
ac ar y bwrdd gwyn hefyd.  Mae angen i’r dysgwyr allu gweld maint y testun ar y bwrdd gwyn 
ym mha le bynnag y byddant yn eistedd.   
 
Pan ddefnyddir trefnwyr graffeg – tablu a diagramau yw’r rhain megis gridiau achos ac 
effaith, llinellau amser a siartiau llif.  Mae sawl math gwahanol.  Maen nhw’n fodd o greu 
cysylltiadau ystyrlon ar ffurf diagram.  Gall dewis trefnwr fod yn offeryn grymus sy’n caniatáu 
i’r dysgwr fabwysiadu a defnyddio ffurfiau iaith a mynegiant sy’n berthnasol i bwnc penodol a 
thestun sy’n gysylltiedig â genres penodol.   
 

Mae defnydd a dealltwriaeth o eirfa pwnc yn ehangu... 

 
Pan fo dysgwyr yn medru defnyddio banciau geiriau darluniadol oedran priodol a rhestrau 
wedi eu categoreiddio o iaith a therminoleg sy’n berthnasol i faes llafur neu faes penodol.  
Mae'r rhain yn galluogi'r dysgwr i ymwneud â'r eirfa a'i chaffael yng nghyd-destun y dysgu. 
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Mae pob un ohonom ni’n dysgu geiriau newydd drwy ddod ar eu traws yn gyson mewn cyd-
destunau ystyrlon.   
 
Pan fo arddangosfeydd yn cynnwys geiriau wedi eu labelu’n glir sy’n berthnasol i 
destun y maes llafur, gyda darluniau lle bo’n briodol. Mae’n bosibl y bydd rhai 
arddangosfeydd hefyd yn cynnwys stribedi neu bytiau byr o destun yn dangos y geiriau’n cael 
eu defnyddio mewn cyd-destun ystyrlon.   
 
Pan gaiff eitemau o eirfa allweddol priodol eu targedu, eu dysgu a’u modelu ar gyfer y 
dysgwr, a’u hadolygu mewn cyd-destun ystyrlon.   
 
Pan fo lliwio neu amlygu neu farcio testun yn helpu dysgwyr i weld a deall geirfa yn ei 
chyd-destun a bod hyn yn cael effaith sylweddol ar waith ysgrifenedig.   
 
Pan fo tasgau yn cynnwys cyfleoedd i siarad fel bod modd i ddisgyblion aralleirio’r 
cynnwys yn anffurfiol ac ymarfer a modelu strwythurau geirfa a gramadegol cyn mynegi 
syniadau wrth ymateb yn ffurfiol. Mae siarad ffurfiol yn sylfaen hanfodol i ysgrifennu.  “Os 
allan nhw ddim ei feddwl e’ na’i ddweud e’, allan nhw ddim ei ysgrifennu e’.” Mae hyn 
yn berthnasol i bob agwedd ar y maes llafur.  
 

Datblygu annibyniaeth – cefnogi pob dysgwyr i ganolbwyntio ar y dasg dan sylw drwy roi: 

Rhestrau gwirio o’r elfennau yn y dasg i alluogi’r dysgwr i olrhain ei gynnydd (gan gynnwys 
symbolau olrhain gweledol lle bo’n briodol.)  
 
Sicrhau y gallant elwa ar systemau cymorth oedolion/cyfoedion; cymheiriaid, dysgwyr 
arweiniol neu fentoriaid sy’n gallu modelu mynegiant, helpu i grisialu syniadau a chyfeirio at y 
camau nesaf.   
 
Sicrhau bod lluniau, geiriaduron a deunyddiau cyfeiriol wrth law yn rhwydd.   
 
Llawer o ganmoliaeth am ddefnyddio systemau cymorth.  
 
Bydd sefydlu systemau yn helpu dysgwyr i ddatblygu i fod yn fwy annibynnol a hyderus. Ar ôl 
eu dysgu i ddefnyddio systemau, bydd dysgwyr yn ennill sgiliau trefnu a hunan-reoli.  Bydd 
dysgwyr bregus yn teimlo bod cefnogaeth ar gael iddyn nhw os yw’r systemau’n glir iddynt.   
 
 

Bydd angen cymorth mwy penodol ar rai dysgwyr. Lluniwch lwybr llwyddiant 
drwy...   
  
Rhannu gofynion y dasg a nifer y prosesau yn ddarnau llai. Gall gweithio gyda sawl 
proses wahanol orlwytho rhywun.  Mae’n bosibl y bydd rhai dysgwyr yn cael trafferth gwrando 
ac ysgrifennu ar yr un pryd.  Mae darllen a llunio ateb i gwestiwn ar yr un pryd hefyd yn heriol.  
Adnabod camau y mae modd i bob dysgwr ymdrin â nhw’n rhwydd.   
 
Caniatáu amser ychwanegol i drafod a rhannu syniadau. Nid yw’r ‘blwch 3 eiliad’ yn 
ystyried anghenion pob dysgwr yn y dosbarth.   
 
Gosod amser rhesymol ar gyfer cwblhau tasgau a disgwyliadau priodol sy’n cyfateb i 
sgiliau’r dysgwr unigol.   
 
Grwpio mewn modd hyblyg fel bod pob dysgwr yn gweithio mewn grwpiau mwy abl.  Bydd 
hyn yn galluogi disgyblion sydd fel arfer yn gweithio mewn grwpiau mwy dibynnol sy’n cael 
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mwy o gefnogaeth i ddangos cryfderau a sgiliau penodol (e.e. datrys problemau neu sgiliau 
ymarferol) ac yn rhoi cyfleoedd i weithio gyda chyfoedion sy’n esiamplau da o ran sgiliau 
astudio. 
 

Rheoli amgylchedd y dosbarth er mwyn hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol  

 

 Meithrin perthynas gadarnhaol gyda disgyblion – cyfarchwch y disgyblion bob dydd a 
siaradwch gyda nhw’n unigol, dangoswch ddiddordeb nid yn unig yn yr hyn y maen nhw’n 
ei wneud yn yr ysgol ond hefyd y tu allan i’r ysgol.  
  

 Rhannu gwaith i adrannau y mae’r disgybl yn ei chael hi’n hawdd eu trin, neu wneud 
tasgau’n fyr, gydag egwyl reolaidd a chyfleoedd i symud o gwmpas.   
 

 Os oes angen amser ar ddisgybl i adfeddiannu ei hun neu i adael y dosbarth sicrhewch 
fod gennych chi system gytunedig sy’n caniatáu iddyn nhw wneud hynny a chytunwch ar 
le diogel.   
 

 Canolbwyntiwch ar Ymddygiadau Cychwynnol – Ymddygiadau cychwynnol yw’r 
ymddygiadau hynny sy’n digwydd gyntaf a dyma ar y cyfan sy’n ennyn ymateb gan 
oedolyn (e.e. bod yn y lle anghywir, ddim yn canolbwyntio ar y dasg).  Er mwyn tynnu sylw 
oddi ar y camgymeriad maen nhw wedi ei wneud neu oddi ar eu hymddygiad, mae plant 
yn defnyddio ymddygiadau eilaidd.   Mae ymddygiadau eilaidd yn cynnwys arferion di-
eiriau megis ochneidio, twt-twtio, troi llygaid ac ati.  Mae’n well eu hanwybyddu ar y pryd 
a chrybwyll y peth wedyn os oes angen, pan nad oes cynulleidfa. Mae hyn yn atal y sefyllfa 
rhag gwaethygu.  
 

 Modelwch yr ymddygiad yr hoffech chi ei weld:  yr ymateb mwyaf damniol a all ddod o 
enau plentyn wrth siarad am ymddygiad amhriodol yw:  ‘wel rydych chi’n gwneud hynny!’  
e.e. os yw plentyn yn gweiddi arnoch chi, peidiwch â gweiddi’n ôl.   
 

 Rhowch y disgybl i eistedd nesaf at rywun sy’n esiampl dda.   
 

 Rhowch ddigon o amser i gydymffurfio â gofynion – mae hyn yn lleihau pwysau.  
 

 Rhowch gyfarwyddiadau un ar y tro: mae angen iddyn nhw fod yn glir ac yn syml.  
 

 Dysgwch a defnyddiwch reolau a threfniadau clir ar gyfer yr ystafell ddosbarth; rhowch y 
rheolau ar y wal er mwyn i bawb allu eu gweld.  Mae angen geirio rheolau mewn modd 
cadarnhaol h.y. nodwch yr hyn yr hoffech chi ei weld, nid yr hyn na hoffech chi e.e. mae 
‘Codwch eich llaw i ateb cwestiwn’ yn rheol well na ‘Dim gweiddi’.   
 

 Labelwch yr ymddygiad, nid y plentyn – yr ymddygiad sy’n annerbyniol, nid y plentyn e.e. 
‘Tom, mae galw enwau ar bobl yn anghwrtais.’  Yn hytrach na, ‘Rwyt ti mor anghwrtais.’  

 

 Mae angen cynllunio trefniadau rheolaidd fel modd o gynnig strwythur dibynadwy a 
rhagweladwy, sy’n gwneud i blant deimlo’n ddiogel a bod rhywun yn gofalu amdanynt.  
Mae angen eu dysgu hefyd. Er enghraifft, os oes arnoch chi eisiau i ddisgyblion ffurfio 
llinell mewn man a modd penodol, mae angen dysgu hynny iddynt.   

 Rhowch ddisgwyliadau clir o faint o waith yr ydych chi’n ei ddisgwyl, a faint o amser sy’n 
rhesymol, gan wirio’n rheolaidd gan gynnwys cyfri’r amser sy’n weddill hyd nes bod y 
dasg/wers ar ben.   
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 Atgoffa o reol – os yw plentyn yn ymddwyn yn amhriodol yna gofynnwch iddo beth yw’r 
rheol ynghylch ymddygiad o’r fath, neu cyfeiriwch at y rheol ar y wal.   

 

 Defnyddiwch luniau fel modd o atgoffa – cyfeiriwch at rywbeth gweledol i atgoffa’r disgybl, 
megis llun, er mwyn ei gael i ganolbwyntio eto.  

 

 Daliwch nhw’n gwneud rhywbeth yn dda – ewch ati’n fwriadol ac yn rhagweithiol i sylwi ar 
yr hyn y mae disgyblion yn ei wneud sy’n dderbyniol ac yn briodol.  Mae modd i hyn 
gynyddu’n sylweddol y tebygolrwydd y byddant yn gwneud hynny eto.    

 

 Mae angen i oedolion sy’n gweithio gyda phlant/pobl ifanc fod yn gyson â’i gilydd a rhoi’r 
un negeseuon am ffiniau. Mae’n rhaid i’r ffiniau fod yn glir ac wedi eu diffinio’n eglur ond 
yn ddigon hyblyg i ymateb i amgylchiadau unigol.   

 

 Dylai canlyniadau fod yn deg a phriodol a dylid gweithredu arnynt.  
 

 Anwybyddu cynlluniedig – penderfynwch pa fath o ymddygiad y mae modd ei anwybyddu, 
am ba hyd a beth wnewch chi wedyn. Ni ddylid BYTH anwybyddu rhai pethau megis 
sylwadau hiliol neu rai sy’n camwahaniaethu ar sail rhyw neu ymddygiad anniogel neu 
dreisgar.  

 

 Dull y dôn gron – mae ailadrodd y cyfarwyddyd yn bwyllog dwy neu dair gwaith heb 
ddechrau trafod yn fodd pendant o bwysleisio’ch cyfarwyddyd.    

 

 Defnyddiwch ‘Pan ac Yna’ e.e. ‘Pan rwyt ti yn dy sedd yna mi ga i olwg ar dy waith di.’   
 

 ‘Diolch’ – mae gorffen y cyfarwyddyd gyda ‘diolch’ yn hytrach nag ‘os gwelwch yn dda’ yn 
cyfleu synnwyr cryf o ddisgwyl rhywbeth e.e. ‘Siân rho’r rhaff sgipio yn ôl yn y blwch, 
diolch.’   

 

Mae asesiadau yn gynhwysol….     
 
Pan fo systemau asesu yn amrywiol yn eu hanfod.  Bydd athrawon sy’n asesu mewn ffyrdd 
amrywiol wastad yn canfod ffyrdd o wneud addasiadau syml wrth asesu disgyblion unigol.   
 
Pan fo modd defnyddio profion llafar weithiau yn lle asesiadau ysgrifenedig.  Ystyriwch 
pryd o bosibl y gall disgyblion arddangos gwybodaeth a sgiliau heb fod angen sgiliau 
llythrennedd datblygedig iawn arnynt.   
 
Pan gaiff unrhyw dargedau iaith a dysgu a osodwyd o flaen llaw eu cynnwys.  Os oes gan 
ddisgyblion unigol dargedau iaith a dysgu penodol, trafodwch sut i weithio tuag atyn nhw 
gyda’r disgybl a’r staff sydd mewn cyswllt rheolaidd ag ef/hi.   
 
Pan gaiff dulliau amrywiol eu defnyddio i fynegi syniadau, gwybodaeth a dealltwriaeth.  
Fe allai’r rhain gynnwys defnyddio gridiau, gan gynnwys y dechneg Gwybod, Canfod, Dysgu, 
diagramau bras a thaclus, brasluniau cyflym ar y bwrdd gwyn, a ffyrdd di-eiriau o gyfathrebu. 
Mae modd cysylltu trefnwyr graffeg gydag agweddau iaith pwnc.   
 
Pan fo dysgwyr yn dangos eu dealltwriaeth o gynnwys a chysyniadau mewn ffyrdd ymarferol. 
Maen nhw’n defnyddio ystod o ddarluniau, cyfryngau, dyfeisiau recordio a gwrthrychau i fynegi 
eu syniadau.   
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Adran 3: Beth ydym ni’n ei olygu wrth ymateb graddoledig? 

Lefel y Cymorth Ymateb yr Ysgol Cefnogaeth gan yr 
Awdurdod Lleol 
 

Dim cymorth 
arbenigol 

Addysgu Cynhwysol Amserlen hyfforddiant Mynediad 
a Chynhwysiant 

Os nad yw anawsterau dysgwr yn gwella mewn darpariaeth brif-ffrwd wahaniaethol, yna mae’n rhaid 
mynd ati’n ddi-oed i ystyried darpariaeth sy’n ‘ychwanegol at neu fel arall yn wahanol i’ yr hyn a 
ddarperir eisoes 

Peth cefnogaeth yn 
yr ysgol  
Gweithredu gan yr 
Ysgol 

Ystafell ddosbarth gynhwysol effeithiol  

 Yr athro/athrawes yn sylwi bod peth 
anhawster 

 Trafod mewn cyfarfodydd cynnydd 
o Rhoi cynllun personol ar waith  
o Proffil Cynllun Addysg 

Unigol/Cynllun Ymddygiad 
Unigol/Cynllun Chwarae un 
dudalen 

 Asesiad ysgol perthnasol er mwyn 
penderfynu sut i gynllunio  

 Dadansoddi data tracio 

 Trafod darpariaeth â’r Cydlynydd AAA                                                      

 Ystyried rhestrau gwirio/archwiliadau 
o’r ddarpariaeth gyfredol   

 Addasu tasgau fel bo’n briodol 

 Trafod â’r disgybl a rhieni/cynhalwyr 

 Ystyried dileu’r hyn sy’n rhwystro 
llwyddiant a phersonoleiddio 

 Ystyried atgyfeirio at asiantaethau 
allanol 

 Ymyraethau wedi eu targedu gyda 
meini prawf clir o ran cyn ac ar ôl  

Ymgynghori trwy gyfarfodydd 
cynllunio Cynhwysiant 
 
Ymgynghori â'r Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth 
Mynychu'r Ysgol a Lles a'r 
Gwasanaeth Cynnal Dysgu  

Os nad yw dysgwr yn gwneud dim neu fawr ddim cynnydd mewn ymateb i ddarpariaeth sydd wedi ei 
thargedu a’i haddasu’n briodol ar lefel Gweithredu gan yr Ysgol dros ddau dymor o leiaf, yna dylai’r 
ysgol ystyried darpariaeth bellach ar lefel Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.  

Cefnogaeth 
arbenigol 
ychwanegol 
 
Gweithredu gan yr 
Ysgol a Mwy 

Pob un o'r uchod, a: 

 Gweithredu ar gyngor arbenigol 

 Trafod cynnydd mewn Cyfarfodydd 
Adolygu 

 Adolygu’r cynllun un dudalen ac 
ychwanegu ato 

 Adolygu a diwygio’r Cynllun Addysg 
Unigol/Cynllun Ymddygiad 
Unigol/Cynllun Chwarae i ystyried 
unrhyw gyngor a gafwyd gan 
asiantaethau allanol 

 Defnyddio offerynnau cynllunio sy’n 
rhoi lle canolog i’r disgybl er mwyn 
canfod beth sy’n bwysig, beth sy’n 
gweithio a beth nad yw’n gweithio 

 Mapio darpariaeth 

Llwybr Cynnal Dysgu 
Cynnwys y Gwasanaeth Seicoleg 
Addysg yn fwy 
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 Atgyfeirio at y Gwasanaethau Iechyd 
(Carfan Niwroddatblygiad,Therapydd 
Iaith a Lleferydd, Therapydd 
Galwedigaethol, Ffisiotherapydd) 

Cymorth Eithriadol 
 
Lleoliad arbenigol 

Gwneud cais am Asesiad Statudol 
 

Gwneud Asesiad Statudol os oes 
tystiolaeth yn y pecyn cais y 
bodlonir y meini prawf. 
 
Darparu adnoddau ychwanegol i 
gefnogi anghenion dysgwyr naill 
ai drwy gyfrwng Cynorthwy-ydd 
Anghenion Arbennig neu mewn 
lleoliad lle mae darpariaeth 
arbenigol ar gael neu mewn Ysgol 
Arbennig.  

 
Siartiau Llif Ymateb Graddedig   
 
Mae’r wybodaeth ganlynol yn dangos continwwm priodol o gefnogaeth ar gyfer pob maes 
angen yn unol â gofynion Cod Ymarfer AAA Cymru (2002) 
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Anghenion Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol  

 
 

Ymateb Graddedig: Anghenion Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol

 Defnyddio polisi ymddygiad yr ysgol yn effeithiol a’i ysgrifennu gydag hyblygrwydd ar gyfer plant sydd ar y 

cychwyn yn ymdopi’n gymdeithasol ac yn emosiynol yn yr ysgol 

 Mae cryfderau pob dysgwr yn cael eu cydnabod a’u dathlu

 Mae lles y dysgwr yn rhan greiddiol o bob agwedd ar fywyd ysgol

 Mae pob oedolyn yn esiampl cadarnhaol

 Hyfforddi Staff – Lles, Cynorthwy-ydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol, ‘Team Teach’, Profiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod, Rheoli'r Ystafell Ddosbarth

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Cyfarfod gyda’r rhieni/cynhalwyr

 Gweithredu rheolau’r ysgol/dosbarth mewn modd cyson – cosbi a gwobrwyo gan gynnwys strategaethau 

a systemau gwobrwyo unigol

 Ymgynghori trwy gyfarfod clwstwr cynllunio cynhwysiant  

 Cynlluniau gweithredu yn seiliedig ar ganlyniadau’r asesiadau ymddygiad e.e Holiaduron Cryfderau ac 

Anawsterau/Proffil Boxall/Asesiad Ffynnu  

 Mentor Cyfoedion/Dosbarth/Cefnogaeth Grwpiau Bychain

 Strategaethau ar gyfer rheoli ymddygiad yn ystod amser egwyl, amser cinio ac amserau cymdeithasu.  

Cyfle i gymryd rhan mewn clybiau gweithgareddau rhagweithiol, gweithgareddau amgen ac ati

 Defnyddio dulliau meithrin yn yr ysgol

 Addasu/cyfyngu’r maes llafur trwy Raglen Cymorth Bugeiliol

 Cynllunio i dynnu’r disgybl o’r dosbarth

 Newid dosbarth/staff lle y bo’n ymarferol

 Asesiadau Risg/Cynllun Ymdriniaeth Gadarnhaol yn seiliedig ar ddadansoddi ymddygiad 

 Y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth/Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles yn archwilio i ffactorau gartref 

sy'n effeithio ar ymddygiad

 Adroddiadau Digwyddiadau Difrifol/Ymyrraeth Gorfforol Ataliol

 Atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chyfarwyddyd (Cymorth, Datrys 

Problemau a Chyngor – ADY) trwy Banel Cynnal Dysgu.

 Cynlluniau Cymorth Bugeiliol yn cynnwys y rhan y mae asiantaethau eraill wedi’i chwarae: e.e. y 
Gwasanaeth Mynychu'r Ysgol a Lles/Y Gwasanaethau Cymdeithasol/Tîm o amgylch y Teulu /On Track/

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)/ Eye to Eye /Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid/TEDS

 Dadansoddi cofnodion ymddygiad/digwyddiadau a chymryd camau gweithredu i nodi copïau blaenorol a 
mynd i'r afael â nhw 

 Cynllun cymorth unigol yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau arbenigol

 Atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg – argymhellion wedi'u cymryd yn glir o ran cynllunio unigryw.

 Hyfforddiant penodol i staff

 Ymyraethau penodol gweithredu yn seiliedig ar ddeilliannau asesiadau ymddygiad adolygiedig:  

Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau/Proffil Boxall/Asesiad Ffynnu/Asesiad Agweddau’r Disgybl at ei hun 
a’r Ysgol (PASS) (uwchradd)

 Cynnwys gweithwyr proffesiynol amrywiol o’r Gwasanaeth Cynnal Dysgu os oes gan ddysgwyr nifer o 

anawsterau gwahanol

 Dull penodol / oedolyn allweddol 

 Maes Llafur wedi ei addasu neu ei gwtogi e.e. Coleg Paratoi Milwrol/Prosiect Trawsnewid/Prosiect 

Meisgyn/Canolfan Sgiliau ac ati

 Ystyried ceisiadau am ddarpariaeth feithrin/Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol
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Anawsterau Dysgu Cymhleth 
 

 

Ymateb Graddedig: Anawsterau Dysgu Cymhleth

 Mae pob disgybl yn dysgu mewn amgylchedd cyfoethog 

 Mae staff wedi eu hyfforddi’n ddigonol i fodloni anghenion dysgu ychwanegol cyffredinol 

 Mae gweithgareddau dysgu yn addas ar gyfer oed a chyrhaeddiad disgyblion

 Mae disgyblion yn defnyddio’r maes llafur ac yn gwneud cynnydd yn ôl y disgwyl

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Sgoriau safonol mewn rhifedd a llythrennedd yn yr ystod 75-84

 Ymgynghori trwy gyfarfod clwstwr cynllunio cynhwysiant  

 Oherwydd pryderon, caiff gweithgareddau’r disgybl eu haddasu i fodloni ei anghenion

 Mae’r ysgol yn gallu bodloni anghenion y disgybl gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ganddi

 Mae staff wedi cwblhau hyfforddiant i fodloni anghenion disgyblion sydd ag anghenion dysgu 

cymhleth e.e. Modiwl Llythrennedd , Hyfforddiant Anghenion Dysgu Cymhleth 

 Ymyraethau ar ffurf gweithgareddau mewn grwpiau bychain e .e. POPCAT, Catch-Up, Skill 

Teach, ALK, Nippers, WellComm, Language Link , Numicom

 Cynlluniau Addysg Unigol ar waith ac yn cael eu hadolygu ers dau dymor o leiaf

 Disgybl yn gwneud cynnydd graddol a chyson drwy weithio mewn grwpiau bychain

 Cyfeirio at y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor ac arweiniad (Cymorth, 

Datrys Problemau a Chyngor – ADY) drwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 Y plentyn yn sgorio’n is na’r 5ed sgôr canrannol Safonol mewn llythrennedd a rhifedd , sef 74 

neu lai

 Cynllun cymorth unigol yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau arbenigol

 Ymyraethau yn yr ysgol yn cyfateb i angen ac yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau 

allanol

 Datblygu rhaglen o gymorth unigryw ar y cyd ag asiantaethau allanol e .e. Y Gwasanaeth 
Seicoleg Addysg , Therapydd Galwedigaethol , Ffisiotherapydd ac ati

 Cynlluniau Addysg Unigol yn tystio i ymyraethau mwy dwys a lluosog ac yn adlewyrchu 

canlyniadau asesiadau arbenigol

 Wedi defnyddio ymyraethau mewn grwpiau bychain ac ar lefel unigol dros gyfnod cyson o 

amser
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Anawsterau Dysgu Penodol       

 

 

Ymateb Graddedig: Anawsterau Dysgu Penodol

 Mae pob disgybl yn dysgu mewn amgylchedd sy’n gyforiog o iaith lle dysgir mewn 

modd sy’n ystyriol o Anawsterau Dysgu Penodol /Dyslecsia

 Mae staff wedi eu hyfforddi’n ddigonol i fodloni anghenion dysgu ychwanegol 

cyffredinol

 Mae gweithgareddau dysgu yn addas ar gyfer oed a chyrhaeddiad disgyblion

 Mae disgyblion yn defnyddio’r maes llafur ac yn gwneud cynnydd yn ôl y disgwyl

Cyffredinol 

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Ymgynghori trwy gyfarfod clwstwr cynllunio cynhwysiant  

 O ganlyniad i bryderon , caiff gweithgareddau’r disgybl eu haddasu i fodloni eu 

hanghenion

 Mae’r ysgol yn gallu bodloni anghenion y disgybl gan ddefnyddio’r adnoddau sydd 

ganddi

 Mae staff wedi cwblhau hyfforddiant ar gyfer rhoi cymorth arbenigol e .e Literacy 

Launch Pad

 Ymyraethau ar ffurf gweithgareddau mewn grwpiau bychain e .e. POPCAT, Catch-Up, 

Skill Teach, ALK, 

 Cynlluniau Addysg Unigol ar waith ac yn cael eu hadolygu ers dau dymor o leiaf

 Disgybl yn gwneud cynnydd graddol a chyson drwy weithio mewn grwpiau bychain

 Atgyfeiriad i’r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chyfarwyddyd 

(Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal 

Dysgu

 Cynllun cymorth unigol yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau arbenigol

 Y disgybl yn gwneud cynnydd cyfyngedig o ganlyniad i ymyraethau gan yr ysgol , 

gydag adolygiadau o’r Cynllun Addysg Unigol dros ddau dymor yn tystio i hyn

 Datblygu rhaglen o gymorth unigryw ar ôl cael cymorth gan yr athro /athrawes 

arbenigol / Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

 Cynlluniau Addysg Unigol yn tystio i ymyraethau mwy dwys a lluosog ac yn 

adlewyrchu canlyniadau asesiadau arbenigol

 Wedi defnyddio ymyraethau mewn grwpiau bychain ac ar lefel unigol , e.e. ‘Cumbrian 

Reading Intervention’
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Cyfathrebu a Rhyngweithio (Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistaidd) 

 

Ymateb Graddedig: Cyfathrebu a Rhyngweithio (Anhwylder ar y 

Sbectrwm Awtistaidd )

 Mae staff yn cael hyfforddiant megis ymwybyddiaeth o Anhwylder ar y Sbectrwm 
Awtistiaeth

 Mae’r ysgol yn ystyried effaith yr amgylchedd ar y synhwyrau ac yn ymdrechu i leihau’r 

agweddau hynny fydd yn peri straen

 Mae'r ysgol yn cynnig gweithgareddau â strwythur ar amseroedd heb strwythur

 Mae ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei dysgu yn rhan o’r maes llafur addysg 

bersonol , gymdeithasol, iechyd ac economaidd.

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Ymgynghori trwy gyfarfod clwstwr cynllunio cynhwysiant 

 Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda’r bobl a’r cyrff perthnasol i baratoi ar gyfer 

newidiadau i’r drefn feunyddiol gan ddefnyddio strategaethau megis amserlenni 

gweledol a straeon cymdeithasol

 Mae’r ysgol yn cymryd camau i reoli newidiadau annisgwyl

 Mae mannau eistedd ar gael lle nad oes unrhyw amharu

 Caiff y geiriau Nawr a Nesaf eu defnyddio’n gyson yn y dosbarth

 Mae’r ysgol yn ofalus ei bod yn defnyddio iaith eglur , ac fe gaiff cyfarwyddiadau eu 

rhannu’n ddarnau llai

 Manteisio ar ddiddordebau arbennig a’u defnyddio i feithrin systemau gwobrwyo

 Ceisio adnabod yr hyn sy’n peri pryder ac arwyddion bod pryder yn cynyddu – hyfforddi 

dysgwyr a staff i adnabod pryder a defnyddio strategaethau ymbwyllo

 Cynnig cardiau egwyl / cyfnod callio

 Ystyried trefniadau cyrraedd a gadael yr ysgol  

 Mae’r ysgol yn effro i anghenion synhwyraidd ac yn addasu’r amgylchedd yn briodol 

e.e. gosod desgiau ger y ffenestri / taflunydd.

 Atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chyfarwyddyd 

(Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 Asesiad Arbenigol yn dangos bod datblygiad rhyngweithio cymdeithasol , cyfathrebu ac 

hyblygrwydd meddwl wedi ei lesteirio’n arw

 Asesiad ar y gweill neu gadarnhad meddygol o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth 

sy’n ddifrifol a chymhleth

 Cynllun cymorth unigol yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau arbenigol

 Cefnogaeth gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu a gweithredu ar y cyngor , cysylltiadau 

clir rhwng cyngor a’r Cynllun Addysg Unigol 

 Defnyddio dyfeisiau fel y raddfa 5 pwynt i drosi emosiynau yn gysyniad mwy diriaethol 

 Darparu mannau tawel a diogel i gefnogi plant pan fyddan nhw’n colli rheolaeth ar eu 

hunain ac i warchod eu hurddas

 Cynllunio a pharatoi estynedig ar adegau o drosglwyddo

 Caiff gwrthrychau cyfeirio a systemau cyfathrebu estynedig eu defnyddio’n gyson ac yn 
briodol i gyfnod allweddol / datblygiad y disgybl

 Caiff dulliau cyfuno synhwyrau eu defnyddio gan gynnwys adnoddau priodol er mwyn 

bodloni anghenion synhwyraidd e .e. gwarchodwyr clustiau, gemwaith cnoi
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 Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu: Mae hyn yn cynnwys anhawster deall iaith, anhawster 

mynegi iaith, anhawster cyfathrebu cymdeithasol/pragmataidd ac anhawster lleferydd 

/ sain 

 

Ymateb Graddedig: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

 Welcomm

 Language Link neu raglen/asesiad iaith/lleferydd cymharol 

 Amgylchedd sy’n gyforiog o iaith

 Ystafelloedd dosbarth sy’n rhoi lle blaenllaw i gyfathrebu (adnoddau ar gael gan yr 

Ymddiriedolaeth Gyfathrebu ac ELKLAN)

 Caiff cymorthyddion gweledol eu defnyddio’n gyson

 Rhoddwyd a defnyddiwyd hyfforddiant priodol

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Ymgynghori trwy gyfarfod clwstwr cynllunio cynhwysiant  

 Gemau sylw a gwrando

 Cynnig fframweithiau a modelau o strwythurau iaith

 Language Link /Speechlink neu raglen/asesiad iaith/lleferydd cymharol 

 Awgrymiadau gweledol i helpu’r dysgwr i ffurfio’i ymatebion

 Gall rhestri geiriau helpu gydag anawsterau darganfod/cofio geiriau

 Llinellau amser gweledol a bwrdd “Nawr/Nesaf” i helpu i roi strwythur i ddiwrnod ysgol

 Trafodwch unrhyw newidiadau i’r drefn feunyddiol cyn i hynny ddigwydd – ategwch hyn 

drwy ddefnyddio pethau gweledol megis stori gymdeithasol

 Partneriaid Siarad

 Rhoi digon o gyfleoedd i glywed esiamplau da o’r synnau lleferydd y maen nhw’n cael 

trafferth gyda nhw

 Targedu’r modd y caiff adnoddau priodol eu defnyddio e.e. Amser siarad, POPAT ac ati. 

 Atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chyfarwyddyd 

(Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 ELKLAN

 Byrddau Siarad

 Rhoi cyfleoedd i drafod yr hyn y maen nhw wedi ei weld gydag oedolyn neu gyd -ddisgybl 

sy’n fwy abl ar lafar

 Defnyddio straeon cymdeithasol i fodelu mathau priodol o ymddygiad cymdeithasol 

 Defnyddio chwarae rôl i ymarfer ac ar gyfer sgiliau cymdeithasol, chwarae dychmygus a 

chymryd troeon

 Atgyfeirio at y Therapydd Iaith a Lleferydd

 Cynlluniau Addysg Unigol yn dangos yn eglur y caiff argymhellion y Therapydd Iaith a 

Lleferydd eu cynnwys, eu gweithredu a’u hadolygu

 Cynllun cymorth unigol yn seiliedig ar argymhellion asiantaethau arbenigol
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Nam ar y Clyw 

 

 

 

Ymateb Graddedig: Nam ar y Clyw

 Amgylchedd hollgynhwysol i bob plentyn gan gynnwys y rheini sydd â nam ar y clyw

 Gwaith/cysylltiadau effeithiol gydag asiantaethau allanol amrywiol

 Staff wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth nam ar y clyw

 Amgylchedd sy'n hybu cyfathrebu

 Amgylchedd y mae modd i blant â nam ar y clyw ddysgu ynddo

 Cynllun cyllidebol i gynnwys darparu cymorth

 Cynnal sesiynau arsylwi ac asesu

 Disgyblion yn dysgu o’r maes llafur ac yn gwneud cynnydd yn ôl y disgwyl

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Llunio Cynlluniau Addysg Unigol yn seiliedig ar gyngor gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu / 

clywedeg.  Caiff y rhain eu hadolygu a’u monitro’n gyson

 Cynllun dysgu ar waith i fodloni anghenion synhwyraidd

 Cynnal a chadw offer clywedol e .e. cymorthyddion clyw

 Pob aelod o staff yn addasu’r iaith a ddefnyddir fel ei bod yn addas i anghenion y dysgwr 

 Trefniadau ar waith ar gyfer gwneud profion ac arholiadau 

 Monitro cynnydd yn rheolaidd

 Atgyfeirio at y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chanllawiau (Cymorth, 

Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 Darparu cymorth uniongyrchol arbenigol yn seiliedig ar feini prawf cymhwysedd RhCT

 Gwybodaeth am broffil y disgybl (gan y Gwasanaethau Cynnal Dysgu ) wedi ei hymgorffori i 

arferion yr ysgol  

 Rhaglen Ymyrraeth Arbenigol wedi ei lunio gan yr Athro / Athrawes Plant â Nam ar y Clyw

 Sicrhau y caiff offer clywedol eu defnyddio’n gywir e.e. cymorthyddion radio

 Hyfforddiant staff estynedig

 Monitro’r ddarpariaeth a’r cynnydd mewn cyfarfod aml-asiantaeth, a hynny bob blwyddyn o 

leiaf
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Nam ar y Golwg

 

 

 

Ymateb Graddedig: Nam ar y Golwg

 Amgylchedd hollgynhwysol i bob plentyn gan gynnwys y rheini sydd â nam ar y golwg

 Gwaith/cysylltiadau effeithiol gydag asiantaethau allanol amrywiol

 Staff wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth nam ar y golwg

 Amgylchedd sy’n hybu cyfathrebu ac sy’n gyfoethog o iaith

 Amgylchedd y mae modd i blant â nam ar y golwg ddysgu ynddo

 Cynllun cyllidebol i gynnwys darparu cymorth

 Cynnal sesiynau arsylwi ac asesu

 Disgyblion yn dysgu o’r maes llafur ac yn gwneud cynnydd yn ôl y disgwyl

Cyffredinol 

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Llunio Cynllun Addysg Unigol yn seiliedig ar gyngor gan y gwasanaeth materion nam ar y 

golwg. Caiff hwn ei fonitro a’i adolygu bob tymor o leiaf

 Cynllun dysgu ar waith i fodloni anghenion synhwyraidd 

 Defnyddio technoleg gynorthwyol fel modd i’r plentyn ddysgu

 Addasu adnoddau dysgu fel bod modd i’r plentyn ddysgu mewn modd cynhwysfawr

 Trefniadau ar waith ar gyfer gwneud profion ac arholiadau 

 Atgyfeiriad i 'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chyfarwyddyd 

(Cymorth, Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 Darparu ymyrraeth arbenigol yn seiliedig ar feini prawf cymhwysiant RhCT e .e. Athro 

Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg / Arbenigwr Caffael Sgiliau

 Gwybodaeth o broffil y dysgwr (y Gwasanaeth Cynnal Dysgu) wedi ei hymgorffori i arferion 

yr ysgol 

 Cynllun Ymyrraeth Raddol wedi ei lunio gan yr Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu 

Golwg

 Sicrhau y caiff technoleg gynorthwyol ei defnyddio’n gywir fel modd i’r plentyn ddysgu 

mewn modd cynhwysfawr a recordio ei waith 

 Hyfforddiant gwell i staff 

 Monitro'r ddarpariaeth a'r cynnydd mewn cyfarfod aml-asiantaeth, a hynny bob blwyddyn o 

leiaf  

 Addasu'r holl ddeunyddiau dysgu i fodloni anghenion unigol.
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Anawsterau Corfforol / Meddygol 

 

 

 

 

Ymateb Graddedig: Anawsterau Corfforol / Meddygol

 Amgylchedd hollgynhwysol i bob plentyn gan gynnwys y rheini sydd ag anghenion corfforol 

a meddygol gan gynnwys angen cymorth i ddefnyddio’r tŷ bach

 Gwaith/cysylltiadau amlasiantaeth effeithiol e.e. ffisiotherapydd, Therapydd Galwedigaethol

 Staff wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth 

 Cynllun cyllidebol i gynnwys darparu cymorth

 Arsylwi a chwblhau rhestr wirio yn rhan o’r broses asesu

 Bodloni anghenion personol ag anghenion o ran defnyddio’r tŷ bach

 Disgyblion yn manteisio ar y maes llafur a chyrraedd lefelau disgwyliedig o gynnydd

 Cynllun Gofal Iechyd neu Gynllun Nyrs Arbenigol e.e. Epilepsi ar waith a'u hadolygu'n 
rheolaidd

 Hyfforddiant Codi a Chario wedi'i gwblhau gan staff perthnasol e.e. Cynorthwywyr Cymorth 

Dysgu, Cydlynydd AAA, Athro/Athrawes ac mae asesiadau risg ar waith

 Mae Cynllun Gwacáu mewn Argyfwng Personol ar waith 

 Staff i sicrhau bod eu hyfforddiant codi a chario yn gyfredol

 Darparu adnoddau penodol ychwanegol hyd at £500

Cyffredinol

Gweithredu gan yr Ysgol

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

 Cyngor gan yr adran Mynediad a Chynhwysiant ynglŷn â newidiadau amgylcheddol/

mynediad

 Llunio Cynlluniau Addysg Unigol yn seiliedig ar gymorth gan y gwasanaethau iechyd. Caiff 

y rhain eu monitro a’u hadolygu yn rheolaidd

 Cwblhau ymarferion asesu a monitro cyson 

 Ymyraethau penodol i gefnogi anghenion dysgu unigol 

 Cynllunio amlasiantaeth

 Gofyn am gymorth gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg / Gwasanaeth Cynnal Dysgu / 
Iechyd gyda chydsyniad y rhiant/cynhaliwr  

 Atgyfeirio at y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant am gyngor a chanllawiau (Cymorrth, 

Datrys Problemau a Chyngor – ADY) trwy Lwybr Gwasanaeth Cynnal Dysgu

 Cynlluniau Addysg Unigol wedi eu llunio, gan ymgorffori rhaglenni ffisiotherapi a therapi 

galwedigaethol 

 Defnyddio technoleg gynorthwyol fel modd i’r plentyn ddysgu mewn modd cynhwysfawr ac 

er mwyn recordio ei waith

 Monitro’r ddarpariaeth a’r cynnydd mewn cyfarfod aml-asiantaeth, a hynny bob blwyddyn 

o leiaf 

 Cynnwys y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth lle y bo angen 

 Ceisio cymorth ychwanegol gan asiantaethau allanol ynglŷn â defnyddio dulliau ac 

adnoddau arbenigol e.e. seddi arbenigol

 Manteisio a gweithredu ar gymorth gan y Gwasanaeth Cynnal Dysgu, gyda chysylltiadau 

clir rhwng y Cynllun Gweithredu a'r Cynllun Addysg Unigol
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Atodiad A 

Sgwrs Gefnogol rhwng yr Athro/Athrawes a'r Cydlynydd AAA 

Beth yw'r pryderon? 

 

Beth sydd wedi cael ei wneud i fynd i'r afael â'r pryderon yma? 

 

Pa gynnydd gafodd ei nodi? (ni waeth pa mor fach) 

 

Beth yw cryfderau'r disgybl? Beth sydd wedi'i wneud i adeiladu ar y 
cryfderau yma? (neu wedi'i ddefnyddio i gefnogi newidiadau i ddulliau 
addysgu) 

 

Beth dylen ni roi cynnig arno nesaf? Dros faint o amser?  

 

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod wedi llwyddo? Sut bydd llwyddiant yn cael 
ei fesur?  
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