
Rhestr wirio strategaeth SAFMEDS (dull ar-lein) 
 
Bwriad y ddogfen yw rhoi adnodd y gallwch ei ddefnyddio i roi adborth ar sesiwn SAFMEDS 
sy'n cael ei harsylwi. Rydym yn awgrymu eich bod yn arsylwi amseriad llawn i un disgybl yn 
y sesiwn ar y tro. Gallwch ailadrodd y rhestr wirio ar gyfer mwy nag un disgybl yn yr un 
sesiwn, os oes angen/yn berthnasol.  
 

Enw'r aelod staff sy'n arwain y sesiwn: 
 

Cyfanswm nifer y disgyblion yn y sesiwn:  
 

Enw'r person sy’n arsylwi: 
 

Enw'r disgybl sy'n cael ei arsylwi:  
 

Dyddiad:  
 

 
Defnyddiwch y lle gwag i nodi unrhyw drafodaeth cyn y sesiwn. Er enghraifft, a oes unrhyw 
feysydd allweddol ble yr hoffai'r aelod staff gael cefnogaeth; naill ai efo disgybl/grŵp o 
ddisgyblion neilltuol, neu'r rhaglen SAFMEDS yn ei chyfanrwydd?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr Wirio:   

 Oes Nac 
Oes 

Sylwadau ychwanegol 

Cyn yr amseru    
A oes gan y disgybl yr holl 
ddeunyddiau angenrheidiol?  Mae 
hyn yn cynnwys: 
 

 Dyfais gyda chysylltiad 
rhyngrwyd 
(tabled/gliniadur/cyfrifiadur) 

 Tabl sgôr 

 Siart dysgu (papur neu 
electronig) 

   

A yw'r disgybl wedi'i gyfeirio at 
becyn i ganolbwyntio arno? 
 

   

Wrth amseru    

Ddaru'r disgybl ddarllen y cwestiwn 
yn dawel?  
 

   

Ddaru'r disgybl ddweud yr ateb cyn   
clicio ar ‘dangos ateb’?  
 

   

Os bu'r disgybl ateb unrhyw gardiau 
yn anghywir, neu basio ar 
gwestiwn, ddaru'r disgybl ddweud 
yr ateb cywir yn uchel cyn symud 
ymlaen at y cerdyn nesaf?  
 

   

Ddaru'r disgybl roi'r cardiau yn y 
pentwr cyfatebol iawn (pentwr 
cywir neu bentwr ddim eto?) 
 

   

Ddaru'r disgybl weithio drwy'r 
cardiau ar gyflymder (heb betruso 
llawer i naill ai ddweud yr ateb neu 
'Dw i ddim yn gwybod")?  
 

   



Ar ôl yr amseru    

Ddaru'r disgybl gofnodi'r sgôr 
yn gywir?  
 

   

Os gosododd y disgybl unrhyw 
gardiau yn eu pentwr ‘ddim 
eto’, a aethon nhw drwyddynt 
trwy glicio ar ‘adolygu’r cardiau 
‘dim eto’’? (dyma'r cam cywiro 
gwallau - dylai disgyblion 
weithio trwy unrhyw wallau neu 
betrusiadau blaenorol heb 
bwysau amser nes eu bod yn 
teimlo'n fwy hyderus i'w hateb) 

   

Diwedd y sesiwn    

Ddaru'r disgybl/aelod staff 
siartio'r sgôr orau ar gyfer y 
sesiwn?  
 
 Dot = cywir, X  = "dim eto"; 

plotio ar y diwrnod iawn 

 

   

A oes tystiolaeth bod aelod staff 
wedi adolygu'r data hwn yn 
rheolaidd ac wedi gwneud 
penderfyniadau am ymyrraeth 
briodol pan fo'n briodol?  
 
 Cofiwch: os bydd data disgybl 

yn dangos bod y dysgu yn 
gyson neu'n gwaethygu dros 
3 sesiwn yn olynol, rhaid 
ystyried ymyrraeth  

 

   

  



A yw'r disgybl yn ymarfer 
SAFMEDS digon?  
 

 Rydym yn argymell 
cynnal o leiaf 3 sesiwn yr 
wythnos. Yn ddelfrydol, 
dylai disgyblion amseru 
amryw o weithiau mewn 
sesiwn (oni bai eu bod 
nhw'n gwneud hyn yn 
ddyddiol, ac felly dim 
ond unwaith mae angen 
amseru) 

   

Sylwadau eraill    

Rhoddwyd canmoliaeth ar 
lafar  

   

Rhoddwyd canmoliaeth 
arall (e.e. sticer, pwynt 
gwobrwyo)  
 

   

Rhoddwyd her sgôr (e.e. 
"Rydw i am i chdi fynd drwy 
2 gerdyn arall ar dy dro 
nesaf. Dim bwys pa bentwr, 
ond mae angen cyflymu" 
neu "Beth am weld os fedri 
di guro dy sgôr bersonol 
orau heddiw") 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adborth ar berfformiad  
 

Arfer dda:  
 
 
 
 
 
 
Sylwadau:  
 
 
 
 
 
 

 
 

Meysydd i’w datblygu:  
 
 
 
 
 
Sylwadau:  
 
 
 
 
Awgrymiadau:  
 
 
 
 
 

 


