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Partneriaid Trafod / Dysgu / Meddwl
Ystyriaethau ac ymchwil

Nodwyd bod partneriaid trafod yn cael effaith gref ar les a sgiliau cymdeithasol disgyblion, ar asesu 
cymheiriaid, hunanasesu, adborth disgybl i athro a chynnydd disgyblion. Mae defnydd effeithiol o 
bartneriaid trafod  yn fodd ardderchog o gael gwybodaeth am gynnydd a dealltwriaeth disgyblion ac i 
symud y dysgu ymlaen o fewn gwersi a thros amser.

Ymchwil John Hattie - maint effaith

Assessment literate students 1.44
Providing Formative evaluation 0.9
Classroom discussion 0.82

“If the aim is to teach students self regulation and control over their own learning 
then they must move from being students to being teachers of themselves” - John Hattie, 

Visible Learning for Teachers

Mae Shirley Clarke yn ei nodi fe un o’r 3 ffactor pwysicaf o ran dysgu effeithiol.

“Conditions to be able to function as an active learner - Shirley Clarke 
1. Diwylliant o ddysgu, cefnogaeth emosiynol, hinsawdd 

• Meddylfryd o dwf 
• Metawybyddiaeth
• Dysgu gallu cymysg

2. Disgyblion yn rhan o’r cynllunio
3. Partneriaid trafod” 

“Talk partners create a culture in which pupils do more talking than teachers, 
cooperatively discussing, answering questions, learning from each other and 
improving. To maximise their success the following elements need to be in place:
Random pairings which change weekly
Co constructed talk partner success criteria which enable talk training and self and 
peer evaluation
Random choosing of who answers questions , ahich eliminates the damaging ‘hands up’ 
culture.” - Shirley Clarke, Outstanding Formative Assessment - Culture and Practice

“Mae plant angen amser i feddwl ar ôl derbyn cwestiwn. Ychwanegwch amser trafod 
at hyn ac fe welwch ddwbl yr effaith.” - Shirley Clarke, Outstanding Formative Assessment - 

Culture and Practice
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Partneriaid Trafod / Dysgu / Meddwl

Mae gweithredu Partneriaid Trafod ‘ar hap’ yn golygu dileu grwpio gallu.
Y dystiolaeth ymchwil yn erbyn...

“Ability grouping has minimal effects on learning outcomes and profound negative 
equity effects” - [0.12] Hattie, J. 2009

“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.” - PISA studies [2012]

“Highly controlled studies suggest that ability grouping has little overall effect on 
students’ academic performance...Greater use should be  made of peer co-learning, 
since these approaches can enhance the learning of all pupils.” - Baines, Ed [2012]

rhesymau dros ddefnyddio partneriaid trafod ac effaith eu defnyddio ‘ar hap’
• Mae trefniadaeth ddosbarth sy’n cynnwys partneriaid trafod yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer 

siarad, gwrando a dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  
• Mae’n sicrhau mwy o ymrwymiad gan ddisgyblion yn y dysgu a gwrando llai goddefol. 
• Mae athrawon yn siarad llai ac mae ganddynt  fwy o amser i wrando ar ddisgyblion, asesu eu  

dealltwriaeth a’u dysgu presennol ac adnabod unrhyw gamdybiaethau yn syth. 
• Mae hyn yn rhoi iddynt ddarlun llawer gwell o ble mae disgyblion arni o ran eu taith ddysgu a ble 

mae angen mynd â nhw nesaf. Mae’n arwain at adborth mwy uniongyrchol ac yn galluogi athrawon  i 
addasu’r addysgu i sicrhau cynnydd disgyblion yn y wers. 

• Mae’n sicrhau cyfranogiad y disgyblion rheini sy’n ddi- hyder i gyfrannu mewn sefyllfa ddosbarth  gan  
sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn rhan o’r wers. 

• Mae’n rhoi mwy o amser i ddisgyblion feddwl, ac yn annog mwy o gyfranogiad gan fechgyn. 
• Mae cyfle i bob plentyn flasu llwyddiant – cryfhau hunan ddelwedd a hyder  
• Cynnydd mawr mewn ymlyniad a chymhelliant – mae’n  grymuso disgyblion 
• Cynnydd mewn gwaith tîm a chydweithio effeithiol
• Aeddfedrwydd mewn perthnynas waith  disgyblion yn y dosbarth. Mae’r disgyblion yn dysgu llawer 

mwy oddi wrth ei gilydd a datblygir ethos mwy parchus yn yr ystafell ddosbarth. 
• Mae bob disgybl yn dod â chryfderau gwahanol i’r bartneriaeth 
• Cedwir y dysgu’n ffres ac mae’n  ennyn llawer mwy o frwdfrydedd yn y dysgu
• Wrth egluro  gwaith wrth eraill mae disgyblion yn fwy tebygol o gofio a mewnoli eu dysgu. Mae’n 

dyfnhau eu dysgu, eu dealltwriaeth a’u cofio drwy roi llais i’w meddyliau   
• Disgyblion is eu gallu yn gallu gweld sut i wneud tasg / dysgu sut i feddwl yn effeithiol
• Gwell cyflawniad gan ddisgyblion
• Mae’n  eu  galluogi disgyblion i feddwl yn fwy clir am yr hyn maen nhw’n ei wneud ac o ganlyniad mae 

ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn ysgrifennu mwy.
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Rhoi partneriaid trafod ar waith  

• Gweithredu drwy’r ysgol - neb rhy ifanc na rhy hen 
• Trafod gyda’r disgyblion -  esbonio. Trafodaeth ddosbarth yn esbonio gan gynnwys dewis ar 

hap   - nodi pwysigrwydd rhannu eu dysgu
• Dewis ar hap
• Newid yn wythnosol  
• Dwylo i fyny i ofyn cwestiwn yn unig
• Dewis unigolyn i ateb  ar hap / gyd phren lolipop  
• Gosod y dosbarth fel bod pawb yn wynebu’r tu blaen   
• Plant ifanc i eistedd ar y carped yn wynebu ei gilydd  - “Link eyes, link hands link brains”
• Disgyblion i  eistedd gyda’u partneriaid trafod ym mhob gwers.
• Pennu MPLl Partneriaid fel dosbarth (e.e. Modelu gyda chymhorthydd–partneriaid aneffeithiol )
• Hyfforddi disgyblion  a digon o gyfleoedd i ymarfer.
• Sicrhau gweithgarwch partneriaid cyson mewn  gwersi pan yn cynllunio
• Defnyddio sawl gwaith mewn gwers am gyfnodau byr e.e. 30 eiliad i siarad gyda’ch partner
• Sesiynau hirach hefyd – adborth, craffu ar waith ac adborth cymheiriaid 
• Diolch ac adborth i’r partner ar ddiwedd yr wythnos  e.e. nodyn cyfarch neu sylw llafar. 

Partneriaid Trafod / Dysgu / Meddwl
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partneriaid trafod LLWYDDIANNUS

lle bo angen datblygu ymhellach:

• Dewis aneffeithiol o bartneriaid trafod e.e. disgyblion yn dewis partneriaid, wedi’u dewis 
gan yr athro yn ôl gallu/ymddygiad

• Oedolion yn ‘cyfrannu’ gormod at drafodaethau partner, yn hytrach na gwrando er mwyn 
asesu dealltwriaeth a dysgu

• Nid yw oedolion yn cylchdroi digon o gwmpas y dosbarth ac yn gwrando ar drafodaeth er 
mwyn cael adborth disgybl i athro

• Defnydd arwynebol o bartneriaid  trafod, e.e. trafodaethau byr ar ddechrau neu ddiwedd gwersi yn unig
• Defnydd anghyson o bartneriaid trafod  ar draws ysgol/ dosbarthiadau
• Dim defnydd digon effeithiol o ganfyddiadau am ddysgu a dealltwriaeth disgyblion gan oedolion i symud 

y dysgu yn ei flaen yn syth.

Partneriaid Trafod / Dysgu / Meddwl

ARFERION GORAU:

• Partneriaid trafod ar waith ymhob dosbarth trwy’r ysgol
• Newid y partneriaid trafod unwaith yr wythnos,( 3 wythnos neu uned waith Uwchradd)
• Dewis ar hap.
• MPLl partneriaid trafod effeithiol wedi eu llunio ar y cyd 
• Hyfforddi dysgwyr i weithio fel partneriaid . 
• Defnyddio partneriaid trafod yn gyson mewn gwersi i drafod cynnydd  -  ar dechrau a diwedd gwers , 

seibiannau dysgu ( ‘pitstops’) yn ystod y wers ar gyfer trafod/ hunan asesu/ asesu cymheiriaid   hunan 
asesu

• Athrawon a chymorthyddion dysgu yn cylchdroi o amgylch yr ystafell yn ystod trafodaethau partner er 
mwyn gwrando a chanfod dealltwriaeth disgyblion a’u camau dysgu nesaf

• Athrawon a chymorthyddion dysgu yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd o drafodaethau partner yn gyson 
i asesu cynnydd disgyblion ac addasu’r addysgu/darpariaeth ar y pryd, yn unol â’u canfyddiadau.


