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meddylfryd o dwf

• Mae modd tyfu deallusrwydd drwy ymdrech ac 
ymarfer

• Mwynhau gwaith anodd a her- mae’n golygu fy 
mod yn dysgu

• Dyfalbarhau yn wyneb heriau
• Dysgu o feirniadaeth/adborth  -  ei weld yn 

adeiladol
• Mwynhau dysgu rhywbeth newydd
• Gwneud camgymeriadau yn beth positif -  

dysgu ohonynt

Hinsawdd Dosbarth a Metawybyddiaeth
Ystyriaethau ac ymchwil

Mae perthynas waith effeithiol rhwng athro a disgybl, hinsawdd dosbarth, cymhelliant a metawybyddiaeth 
yn cyfrannu at ddysgu effeithiol.
Mae metawybyddiaeth a hunanreoleiddio yn golygu bod disgyblion yn meddwl am feddwl ac yn gwybod 
beth mae dysgu yn ei olygu. Oherwydd hyn maent yn gallu cael mwy  reolaeth ar eu dysgu eu hunain.

Meddwl am sut ydw i’n meddwl, gwybod am fy ngwybodaeth fy hun, deall fy neallusrwydd.
Deall y ffyrdd yr ydw i’n yn dysgu orau. Dysgu am ddysgu. 

Maint effaith ymchwil John Hattie

Teacher - student relationships 0.72
Metacognitive strategies 0.69

“Too often we teach students what to think, but not how to think” - Dylan Wiliam

“Want to improve your problem solving skills? Try meta-cognition” - OECD Insights

“In the Fixed Mindset when you fail, you’re a failure. In the Growth Mindset, when 
you fail, you’re Learning.” - Carol Dweck

“We all know that in order for Afl to work, the classroom culture needs to be right as 
this underpins all the principles of Afl. This is why we began with exploring growth 
and fixed mindset.” - Seamus Gibbons, Headteacher, Langford Primary School

meddylfryd caeËdig

• Mae deallusrwydd yn statig
• “Rhaid i mi ymddangos yn alluog!”
• Osgoi sialensau
• Ildio’n hawdd
• Edrych ar ymdrech fel rhywbeth di- fudd
• Anwybyddu beirniadaeth ddefnyddiol
• Cyrraedd ‘plateau’ yn gynnar, yn tangyflawni 

ac yn methu cyrraedd llawn botensial

RYDYM I GYD YN GYMYSGEDD O’R DDAU
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Hinsawdd Dosbarth a Metawybyddiaeth

“Extrinsic rewards are typically negative because they undermine people’s taking 
responsibility for motivation or regulating themselves” - Deci, Koestner & Ryan 1

“The evidence is robust and has accumulated over at least 30 years of research …..If 
schools adopt mixed ability, they are more likely to use inclusive teaching strategies 
and to promote higher aspirations for their pupils” - Sutton Trust Report 2011

“These studies have repeatedly found that the more schools group by ability, the lower 
the pupil performance overall.” 

Ymchwil John Hattie yn nodi effaith negyddol grwpio yn ôl gallu a gwobrwyo cymharol:

Ability grouping 0.12
Within Class grouping 0.16
Extrinsic rewards and task performance -0.34
Rewards for tasks completed -0.68

YSTYRIED EFFAITH NEGYDDOL GRWPIAU GALLU A GWOBRWYO CYMHAROL

i hybu meddylfryd o dwf, mae angen:
• Ethos cadarnhaol mewn dosbarthiadau. Disgyblion yn teimlo bod eu hathrawon yn eu hoffi a’u parchu
• Awyrgylch gallu cymysg fel ein bod i gyd yn gallu dysgu oddi wrth ein gilydd
• Dim gwobrau cymharol
• Canmoliaeth wedi ei ffocysu ar gyflawniad ac ymdrech

rhesymau dros ddatblygu metawybyddiaeth yn yr ysgol
• Mae ymchwil yn dangos bod disgyblion yn gwneud gwell cynnydd academaidd os ydych yn coleddu’r 

cysyniad o feddylfryd o dwf. 
• Mae’n creu dysgwyr annibynnol a hyderus 
• Mae’n adeiladu gwydnwch a dycnwch a dysgwyr gydol oes 
• Mae’n creu diwylliant o gydweithio yn y dosbarth lle mae pawb yn cael eu cefnogi
• Sail hanfodol roi egwyddorion Asesu Ffurfiannol ar waith yn llwyddiannus 
• Mae’n  grymuso disgyblion 
• Mae’n hybu gwaith tîm a chydweithio effeithiol mewn dosbarth
• Mae’n  datblygu aeddfedrwydd mewn perthynas waith  disgyblion yn y dosbarth a’r 

berthynas rhwng athrawon a disgyblion. Datblygir ethos  o barch at ymdrechion ei gilydd 
yn y dosbarth  
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Rhoi Meddylfryd o Dwf ar waith  

YSTYRIAETHAU / SYNIADAU

• Hyfforddi holl staff yn y maes - angen dealltwriaeth gadarn yma cyn cychwyn gyda 
disgyblion. Datblygu Meddylfryd o Dwf ymysg staff.

• Mae disgyblon angen eu hyfforddi yn y maes a dysgu amdano, cynnal gwersi “dysgu 
dysgu” rheolaidd. Mae modd  cwmpasu agweddau o sawl pwnc o fewn gwaith fel hyn , felly nid oes raid 
iddo fod yn  waith “ychwanegol” o ran cynnwys cwricwlwm 

• Addysgu disgyblion  am nodweddion/pwerau dysgu llwyddiannus e.e. dathlu camgymeriadau, wynebu 
heriau, dyfalbarhau  canolbwyntio a sut mae hyn yn edrych mewn dosbarth ( manylion llawn isod) 

• Creu cymeriadau/ defnyddio unigolion ysbrydoledig fel enghreifftiau/ archarwyr/ straeon/ caneuon er 
mwyn dyfnhau dealltwriaeth o’r nodweddion dysgu llwyddiannus

• Cymryd risg, bod yn barod i fethu yn enw dysgu 
• Trafodaethau ar yr uchod  yn rhan o ddeialog naturiol dosbarth bob dydd
• Bod yn ymwybodol o’r iaith mae oedolion yn ei ddefnyddio gyda disgyblion mewn dosbarthiadau yn 

ystod y dydd e.e.  defnyddio ‘dysgu’ yn hytrach na ‘gwaith’,
• Arddangosfeydd mewn dosbarthiadau ac ar draws ysgol gyfan  i godi bri
• Cyflwyniad i Lywodraethwyr a Rhieni 
• Diwrnod/ Wythnos Lansio- cyflwyno i ddisgyblion
• Rhoi pwyslias arno mewn polisi addysgu / CGY. 
• Sicrhau CYSONDEB negeseuon a thrafodaethau gyda disgyblion drwy’r ysgol .

Hinsawdd Dosbarth a Metawybyddiaeth
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HINSAWDD DOSBARTH A METAWYBYDDIAETH LLWYDDIANNUS

ARFERION GORAU:

• Ieithwedd athrawon a chymorthyddion a hinsawdd dosbarth yn amlwg yn gefnogol, 
arddangos ffydd ymhob disgybl i lwyddo ac yn trafod eu taith ddysgu. 

• Mae llawer o waith ymchwil wedi ei wneud  gyda staff cyn gwreiddio Meddylfryd o Dwf a datblygu 
partneriaid trafod gyda disgyblion

• Mae’r holl randdeiliaid yn ymwybodol o’r pwerau dysgu sydd eu hangen i hybu Meddylfryd o Dwf.  Rhoddir 
cyfleoedd iddynt eu hymarfer yn rheolaidd, ac maent yn rhan o drafodaeth naturiol pob gwers e.e sôn am 
ddim yn gwybod ‘eto’

• Staff yn gyfarwydd gyda llyfrau allweddol yn y maes - e.e. ‘Growth Mindset lessons’ a ‘Thinking Classrooms’ 
- Katherine Muncaster;  ‘Powering up Children’  a ‘Powering up Students’   - Guy Claxton

• Gall disgyblion egluro’r broses o hybu Meddylfryd o Dwf yn fanwl , maent yn croesawu sialensau, yn 
dyfalbarhau a gwneud ymdrech i lwyddo

• Mae dysgwr yn  deall  gwerth a gweld budd mewn camgymeriadau fel rhan o’u dysgu  
• Defnydd da o ddiagram “ Bullseye” parth dysgu gan ddisgyblion i drafod eu dysgu/ eu dewisiadau tasgau. 
• Mae disgyblion yn deall yn llawn y gallant feddwl gyda meddylfryd o dwf neu feddylfryd segur yn dibynnu 

ar dasgau gwahanol ac nad oes angen bod á meddylryd gwyrdd i fod yn llwyddiannus. Deall pa bŵer/cyhyr 
dysgu all eu helpu i ddod dros rwystrau

lle bo angen datblygu ymhellach:

• Anghysondeb mewn hyfforddiant/ dealltwriaeth  staff, yn cynnwys  cymorthyddion 
• Anghysondeb mewn hinsawdd dosbarthiadau ac yn yr ieithwedd dysgu a ddefnyddir gan 

staff
• Dealltwriaeth arwynebol ymysg staff o Feddylfryd o Dwf 
• Meddylfryd o Dwf wedi ei gyflwyno i’r disgyblion, yn hollol arwynebol heb ddim neu ychydig iawn o   waith 

ymchwil
• Gwers/ trafodaethau metawybyddiaeth yn digwydd yn anaml ac wedi ei ynysu o waith bob dydd dosbarth
• Er bod  posteri o Meddylfryd o Dwf, Cymeriadau Pwerau dysgu, diagram ‘bullseye’ parth dysgu, Pwll dysgu 

i’w gweld, mae dealltwriaeth disgyblion ohonynt  yn arwynebol.  Athrawon/ cymorthyddion ddim yn 
arddel hyn yn eu trafodaethau dydd ddydd gyda disgyblion . 

• ‘Gwersi/ sesiynau’ Meddylfryd/ Pwerau yn digwydd yn ynysig  heb eu harddel mewn trafodaethau dydd i 
ddydd/ yn ethos yr ysgol  

• Mae disgyblion/ athrawon  yn  meddwl mai “ meddwl gwyrdd” ydy dyfalbarhau

Hinsawdd Dosbarth a Metawybyddiaeth


