
Y S G O L  G Y F U N  C W M  R H Y M N I   

ARSYLWI A  
GWERTHUSO GWERSI  



DYSGU AC ADDYSGU 

•Beth yw dysgu? 



DYSGU? 

 

• Caffael gwybodaeth, sgiliau, 

moesau 

 

• Datblygu dealltwriaeth, dehongli 

 

• Gwneud cynnydd o’r man 

cychwyn 

 

 



IAITH A DYSGU 

• “Learning and the 

acquisition of language 

are interlocked” 

•Adroddiad Bullock 

1975 



BETH YW ADDYSGU? 



BETH YW ADDYSGU?  

• Cyflwyno gwybodaeth/dysgu 
sgiliau/moesau i eraill (drwy esiampl) 

• Sicrhau dealltwriaeth 

• Annog/procio/ tywys/arwain eraill i 
feddwl drostynt eu hunain 

• Galluogi eraill i ddysgu/hyrwyddo’r 
broses ddysgu 

• Eto – iaith yn rhan annatod o hyn 

 

 
 



BETH YW ADDYSGU?  

 

HERIOL/CYMHLETH: 

“Teaching is a complex, 

multifaceted activity, requiring us 

as instructors to juggle multiple 

tasks and goals simultaneously 

and flexibly” 
 



DYSGU AC ADDYSGU  

•Beth yw addysgeg? 



ADDYSGEG?  

• Camu ’nôl; ystyried effaith a dylanwad 
addysgu ar ddysgu 

• Deall gofynion cyfredol  

• Darllen, arsylwi, trafod, myfyrio 

• Pwyso a mesur, dethol a dewis 

• Blaenoriaethu/arbrofi/mentro  

• Adfyfyrio 



CANLLAWIAU ESTYN:  DISGWYLIR I NI WERTHUSOR’R 
GRADDAU YR YDYM NI FEL ATHRAWON: 

 

 

• Yn meddu ar wybodaeth bynciol dda a chyfoes; 

 

• Yn disgwyl llawer gan bob un o’n  disgyblion; 

 

• Yn cynllunio’n effeithiol  - amcanion clir ar gyfer 
sesiynau a addysgir a phrofiadau dysgu eraill; 

 

• Yn defnyddio ystod o ddulliau ac adnoddau addysgu a 
hyfforddi sy’n ennyn diddordeb disgyblion ac yn eu 
hysgogi a’u herio i gyflawni’n dda 

 

 

 



DISGWYLIADAU ESTYN: 

• Yn fodelau iaith da  

 

• Yn sefydlu perthnas waith dda sy’n meithrin dysgu; 

 

• Yn rheoli ymddygiad disgyblion yn effeithiol 

 

• Yn defnyddio staff cymorth dysgu yn effeithiol;  

  

• Yn llwyddiannus o ran darparu gwaith ymestynnol i fodloni 

anghenion pob un o’r disgyblion, gan gynnwys y rhai ag 

anghenion addysgol arbennig a’r rhai sy’n fwy abl a dawnus 

 

 



AGWEDDAU I’W HYSTYRIED 
(PORTAL/EAS)   

O safbwynt: 
 

   a) athrawon   +   b) disgyblion  

 

 

ymddygiad ar gyfer dysgu       

adnoddau ac amser 

her a disgwyliadau                  

asesu 

brwdfrydedd                               

cynnydd a safonau 
 

 

                             

 

 

 



AGWEDDAU  



AGWEDDAU  



ARFARNU 

 

• Rhagorol 

 

 

• Da 

 

 

• Digonol 

 

 

• Annigonol  

  

Llawer o gryfderau sy’n cynnwys enghreifftiau 

arwyddocaol o arfer sy’n arwain y sector 

  

  

Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y 

mae angen eu gwella’n sylweddol 

  

  

Cryfderau’n gorbwyso meysydd i’w gwella 

  

  

Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso 

cryfderau 

  

  



UN ENGHRAIFFT: 
Y GWREIDDIOL  

 
 

 

Disgrifwyr Graddau - Cynnydd a Safonau 

Nodweddion athrawon Mae rhagorol yn ymddangos fel a ganlyn Mae da yn ymddangos fel a ganlyn Mae digonol yn ymddangos fel a ganlyn Mae anfoddhaol yn ymddangos fel a ganlyn 

Addysgu sgiliau darllen, ysgrifennu a 

chyfathrebu a mathemateg yn effeithiol, gan 

sicrhau cymhwyso sgiliau mewn pynciau eraill. 

Darparu gweithgareddau wedi eu cynllunio’n 

dda i fodloni anghenion pawb. 

Darparu tasgau a gweithgareddau sy’n dyfnhau 

gwybodaeth a dealltwriaeth. 

Datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth a 

sicrhau bod y disgyblion yn cyflawni o fewn y 

wers a thros amser o ystyried eu mannau 

cychwyn. 

Gwybod beth yw’r safonau a’r cynnydd 

disgwyliedig i ddisgyblion ar bob lefel. 

  

Mae’r tasgau’n sicrhau bod yr holl ddisgyblion 

yn datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth 

ac yn gwneud cynnydd rhagorol o’u mannau 

cychwyn. 

Mae’r tasgau’n sicrhau bod yr holl ddisgyblion 

yn datblygu eu sgiliau ac yn gwneud cynnydd 

rhagorol o’u mannau cychwyn. 

Mae’r tasgau’n sicrhau bod bron pob disgybl yn 

datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ac 

yn gwneud cynnydd da o’u mannau cychwyn. 

Mae’r tasgau’n sicrhau bod bron pob disgybl yn 

datblygu eu sgiliau ac yn gwneud cynnydd da 

o’u mannau cychwyn. 

Mae’r tasgau’n sicrhau bod y rhan fwyaf o’r 

disgyblion yn datblygu eu gwybodaeth a’u 

dealltwriaeth ac yn gwneud cynnydd o ystyried 

eu mannau cychwyn. 

Mae’r tasgau’n sicrhau bod y rhan fwyaf o’r 

disgyblion yn datblygu eu sgiliau ac yn gwneud 

rhywfaint o gynnydd o ystyried eu mannau 

cychwyn. 

Mae tasgau wedi eu paru’n annigonol yn golygu 

nad yw nifer sylweddol o’r disgyblion yn 

datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth 

neu’n gwneud cynnydd priodol o ystyried eu 

mannau cychwyn. 

Mae tasgau wedi eu paru’n annigonol yn golygu 

nad yw nifer sylweddol o ddisgyblion yn 

datblygu eu sgiliau nac yn gwneud cynnydd 

priodol o ystyried eu mannau cychwyn. 

Nodweddion disgyblion Mae rhagorol yn ymddangos fel a ganlyn Mae da yn ymddangos fel a ganlyn Mae digonol yn ymddangos fel a ganlyn Mae anfoddhaol yn ymddangos fel a ganlyn 

Dysgu’n dda a gwneud cynnydd o’u man 

cychwyn. 

Gwneud cynnydd yn erbyn pob disgybl yn 

genedlaethol, yn erbyn grwpiau tebyg yn 

genedlaethol ac yn erbyn grwpiau eraill yn yr 

ysgol. 

Yn gadarn o ran gwybodaeth sy’n gysylltiedig 

ag oed. 

Datblygu sgiliau darllen, ysgrifennu a 

mathemateg ac yn gallu eu cymhwyso ar draws 

y pynciau. 

Gwybod yn fras y lefel y maent yn gweithio 

arni. 

Mae bron pob disgybl, yn cynnwys lle y bo’n 

berthnasol, disgyblion anabl a’r rheiny ag 

anghenion addysgol arbennig, yn gwneud 

cynnydd da iawn yn y wers o ystyried eu 

mannau cychwyn. 

Mae’r disgyblion yn dysgu’n eithriadol o dda, 

yn caffael gwybodaeth yn gyflym ac yn 

datblygu eu dealltwriaeth yn gyflym. 

Mae’r disgyblion yn datblygu ac yn cymhwyso 

ystod eang o sgiliau yn effeithiol iawn. 

Mae ansawdd gwaith yr holl ddisgyblion yn dda 

iawn mewn perthynas â’u gallu. 

Mae safonau cyrhaeddiad bron pob grŵp o 

ddisgyblion yn debygol o fod yn unol o leiaf â’r 

cyfartaleddau cenedlaethol gyda llawer 

uwchlaw’r gyfar taledd. 

Mae’r canran o ddisgyblion sy’n cyrraedd neu’n 

gwella ar y datblygiad disgwyliedig dros gyfnod 

yn uchel i’w gymharu a ffigurau cenedlaethol. 

Mae bron pob disgybl, yn cynnwys lle y bo’n 

 berthnasol, disgyblion anabl a’r rheiny ag 

anghenion addysgol arbennig, yn gwneud 

cynnydd da yn y wers o ystyried eu mannau 

cychwyn. 

Mae’r disgyblion yn dysgu’n dda, yn caffael 

gwybodaeth yn gyflym ac yn gadarn o ran eu 

dealltwriaeth. 

Mae’r disgyblion yn datblygu ac yn cymhwyso 

ystod o sgiliau yn dda. 

Mae ansawdd gwaith bron bob disgybl yn dda 

mewn perthynas â’u gallu. 

Mae safonau cyrhaeddiad mwyafrif helaeth y 

grwpiau o ddisgyblion yn debygol o fod yn unol 

o leiaf â’r cyfartaleddau cenedlaethol gyda rhai 

uwchlaw hynny. 

Mae’r canran o ddisgyblion sy’n cyrraedd neu’n 

gwella ar y datblygiad disgwyliedig dros gyfnod 

yn cymharu’n ffafriol gyda ffigurau 

cenedlaethol.  

Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion, yn cynnwys lle 

y bo’n berthnasol, disgyblion anabl a’r rheiny 

ag anghenion addysgol arbennig, yn gwneud 

rhywfaint o gynnydd yn y wers o ystyried eu 

mannau cychwyn. 

Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion ar y cyfan yn 

caffael ac yn defnyddio eu gwybodaeth, eu 

dealltwriaeth a’u sgiliau ar lefel resymol. 

Mae’r disgyblion yn datblygu ac yn cymhwyso 

ystod o sgiliau. 

Mae ansawdd gwaith llawer o’r disgyblion yn 

foddhaol mewn perthynas â’u gallu. 

Mae safonau cyrhaeddiad mwyafrif (ond nid y 

cyfan) o’r grwpiau o ddisgyblion yn debygol o 

fod yn unol â’r cyfartaleddau cenedlaethol ar 

gyfer pob disgybl. 

Mae’r canran o ddisgyblion sy’n cyrraedd neu’n 

gwella ar y datblygiad disgwyliedig dros gyfnod 

yn is na’r ffigurau cenedlaethol neu’n 

anghyson. 

Mae nifer sylweddol o’r disgyblion yn gwneud 

cynnydd annigonol o’u man cychwyn. 

Mae nifer sylweddol o’r disgyblion yn ansicr o 

ran eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. 

Nid yw’r disgyblion yn dangos llawer, os o gwbl, 

o ddatblygiad gwybodaeth a sgiliau yn y wers. 

Mae ansawdd y gwaith gan nifer sylweddol o’r 

disgyblion yn anfoddhaol mewn perthynas â’u 

gallu. 

Mae cyrhaeddiad yn isel o’i gymharu â 

chyfartaleddau cenedlaethol ar gyfer nifer 

sylweddol o ddisgyblion. 

Mae’r canran o ddisgyblion sy’n cyrraedd neu’n 

gwella ar y datblygiad disgwyliedig dros gyfnod 

yn isel. 



CWM RHYMNI   

Addaswyd/ 

crynhowyd/ pwyslais ar 

ddatblygiad 

llythrennedd/rhif 



 NOD A PHWRPAS    

• Nid ymarfer ticio blychau ond cig am yr asgwrn 

• Meini prawf i’w defnyddio’n ddoeth wrth gynllunio 
a gwerthuso gwersi er mwyn ceisio sicrhau: 

 

 Cysondeb o ran safonau wrth gynllunio/arfarnu 

 

 Dealltwriaeth gytûn o’r her a ddisgwylir 

 

 Uchelgais parhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREIALU 

• Aelodau’r UDA yn arsylwi penaethiaid 

adran 

• Rheolwyr llinell yn arsylwi athrawon 

  

• Arsylwi ar y cyd gan: 

• UDA + Pennaeth adran 

• Pennaeth adran + arsylwr cymheiriaid  
 

 

 

 



TRAFOD 

CYN Y WERS: 

Trafod a chytuno ar ba agwedd/au y ffocysir  - neu’r 

cyfan ? 

(Cofier bod safonau ac asesu ar gyfer dysgu yn 

greiddiol bob amser)  

 

AR ÔL Y WERS: 

Gellir trafod yr hyn a welwyd yn ystod y wers ar sail y 

meini prawf a nodir/yr agweddau y cytunwyd i 

edrych arnynt. Dilyn i fyny… 

 

 

 

 



CYNLLUNIO / COFNODI 



CYNLLUNIO / COFNODI 

• O fewn y ffolder ARSYLWI GWERSI  yn ogystal ceir 

copiau o’r canlynol: 

 

• Taflenni cynllunio 

• Taflenni gwerthuso  

• Y gwerthuswyr i ddychwelyd copiau i CMM/rheolwr 

cyswllt er mwyn rheoli ansawdd 

 

NI DDYLID ARBED  TAFLENNI GWERTHUSO GWERSI  

AR Y GYRIANT ‘T’ ond ar y GYRIANT ‘O’  

 



ARSYLWI CYMHEIRIAID  

Lledu arfer dda 

Ffocws penodol,  

e.e. LLYTHRENNEDD 

 

Nid arfarnu ond 

cyfrannu at lwyddiant y 

wers      

Dysgu – defnyddio/efelychu arferion da 

 
 

 



 
ARSYLWI CYMHEIRIAID: 

FFOCWS AR LYTHRENNEDD 
 
 

ATHRO  
 

PWNC  

ARSYLWYDD  
CYMHEIRIAID 

 DOSBARTH  

    GALLU DYDDIAD  

CYD-DESTUN YR ARSYLWI – 

 

Y modd y datblygwyd Llythrennedd (Llafar, Darllen ac Ysgrifennu) ar sail y 
Fframwaith newydd (Medi 2013) 
yng nghyd-destun y wers  / technegau asesu ar gyfer dysgu a welwyd  
 
(e.e. methodoleg, amgylchedd y dosbarth, adnoddau, gwaith pâr/grŵp, cwestiynu, adborth , 
gwrando, cyflwyno gwybodaeth a syniadau, strategaethau darllen, ymateb a dadansoddi 
darnau darllen ysgrifennu estynedig, trefnu syniadau a gwybodaeth, disgyblion yn 
cynorthwyo/asesu gwaith ei gilydd/ eu hunain, drafftio/ailddrafftio, defnyddio iaith 
gywir/addas.- gweler gofynion y Fframwaith   
 

Ym mha fodd y llwyddoch chi i gyfrannu at gynnydd y disgyblion mewn llythrennedd  o fewn y 
wers? 
 
Ym mha fodd rydych chi wedi elwa o arsylwi’r wers?  
 

 



LLAIS Y DISGYBL 
ADFYFYRIO AR Y WERS  

  

  

Yr hyn wnaeth yr athro yn ystod y wers 

  

  

  

Yr hyn wnes i / fy nghyd-ddisgyblion 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ADDYSGEG : DISGYBLION  

  

1. Ydy athrawon yn gwneud pwrpas pob gwers yn glir i chi 

ynghyd â’r hyn y mae angen i chi ei wneud? 

  

  

2. Ydych chi’n medru gweithio yn annibynnol, gan gymryd 

cyfrifoldeb am eich dysgu yn hytrach na dibynnu gormod ar 

athrawon? 

  

  

3. Ydy athrawon yn gofyn cwestiynau anodd sydd yn gwneud 

i chi feddwl yn ddwfn? 

  

 4. Ydych chi’n barod i holi cwestiynau eich hun/ymchwilio 

ymhellach er mwyn datblygu eich gwybodaeth? 

  

. 

 

                                               

                                                              

. 

 

                               



ADDYSGEG: DISGYBLION  

  

5. Ydych chi’n teimlo eich bod yn derbyn digon o her neu sialens 

yn ystod gwersi? 

  

  

6. Ydych chi’n medru canolbwyntio a dyfalbarhau/dal ati, hyd yn 

oed pan fo’r gwaith yn anodd?  

  

  

7. Ydych chi’n deall pwysigrwydd defnyddio sgiliau 

llythrennedd (siarad, gwrando, darllen, ysgrifennu) 

a/neu rifedd mewn gwersi ar wahân i Gymraeg, Saesneg a 

mathemateg? 

  

8. Ydych chi’n cael cyfle yn ystod gwersi i  

  

a) hunanwerthuso eich gwaith? 

b)  asesu gwaith eich gilydd? 

  

  

  

  



ADDYSGEG: DISGYBLION 

9. Ydych chi’n mynd ati i wella eich gwaith eich hun ar sail  

hynny? 

  

  

  

  

10.Ydych chi’n deall beth yw eich targedau ar gyfer gwella ym 

mhob pwnc ac  a ydych chi’n ymateb i gywiriadau/sylwadau 

athrawon yn eich llyfrau? 

  

  

11.Ydych chi’n meddwl eich bod yn cyfrannu’n bositif mewn 

gwersi,  gan helpu eraill i ddysgu yn ogystal â datblygu eich 

hunan? 

  

  

12.Ydych chi’n hapus gyda safon eich gwaith yn gyffredinol ac 

ydych chi’n credu eich bod yn datblygu ac yn gwneud 

cynnydd da? 

  

  

  


