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D e i l l i a n n a u  D y s g u
Ystyriaethau ac ymchwil

“Pupils can only achieve a learning goal if they understand that goal and can assess 
what they need to do to reach it.” - Sadler 1989

Er mwyn i’r holl broses o Asesu Ffurfiannol fod yn effeithiol, mae’n hanfodol bwysig y cyflwynir y 
Deilliannau Dysgu yn y modd cywir i ddisgyblion ymhob gweithgaredd. Dylai’r deilliant dysgu ganolbwyntio 
ar y sgil neu’r wybodaeth, NID y gweithgaredd/tasg. Mae angen i’r DD fod allan o’i gyd-destun a’i gyflwyno 
mewn iaith bob dydd/iaith plant.

GWAHANOL FATHAU O DD
Yn ei llyfr diweddar ‘Unlocking learning Intentions and Success Criteria’ (2021) mae Shirley Clarke yn cyfeirio 
at y gwahanol fathau o ddeilliannau dysgu.

SGIL [CAEËDIG]
Allan o gyd-destun. Sgiliau trosglwyddadwy. Elfennau gorfodol i’w cyflawni, er enghraifft sgiliau 
mathemategol penodol, agweddau ar atalnodi. Mae’r Meini Prawf Llwyddiant  ar gyfer y rhain fel arfer yn 
dechrau gyda ‘Cofiwch.../Dylech ‘
 e.e. rydym yn dysgu defnyddio dyfynodau yn gywir.
Meini Prawf Llwyddiant: defnyddio pan fydd person yn siarad, teitlau ayb.

SGIL [AGORED]
Allan o gyd-destun. Sgiliau trosglwyddadwy. Mae’r elfennau yma yn fwy penagored, er enghraifft dewis 
strategaeth benodol i ddatrys problem fathemategol, cynnal prawf teg. Mae’r Meini Prawf Llwyddiant  ar 
gyfer y rhain fel arfer yn dechrau gyda ‘ Fe allech….’
e.e. i greu tensiwn mewn darn o ysgrifennu.
Mae’r MPLl yn ddewislen/’toolkit’ i ddewis ohonynt e.e. ysgrifennu mewn brawddegau byr, dewis 
ansoddeiriau effeithiol (gallech...).

GWYBODAETH
e.e. rydym yn dysgu am hanes Tryweryn.
Meini Prawf Llwyddiant Posibl: Gwybod y prif ddigwyddiadau, gwybod y rhesymau dros ac yn erbyn boddi 
Capel Celyn, yr effaith ar y gymuned a thrigolion lleol, ar Gymru gyfan.
Gall gwers / cyfres o wersi gynnwys DD  gwybodaeth a sgiliau ochr yn ochr.

GWYBODAETH WEDI’I CHYMHWYSO TRWY SGIL
e.e. Rydym yn ysgrifennu adroddiad newyddion (y sgil) am brotest Tryweryn yn Lerpwl (y wybodaeth).
Os byddwn yn defnyddio’r uchod, mae angen bod yn ofalus wrth gynhyrchu’r Meini Prawf Llwyddiant. Bydd 
angen eu gwahanu er eglurder.
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Deilliannau Dysgu

CYFLWYNO DEILLIANNAU DYSGU
Mae angen ystyried y modd y cyflwynir y DD ymhob gwers. Mae cychwyn pob gwers gyda’r deilliant dysgu 
yn gallu bod yn ddiflas ac undonog. Mae angen ei gyflwyno mewn moddau amrywiol ac yr adegau iawn  
mewn gwers. Nid ar y cychwyn yw’r amser gorau bob tro. Gwell efallai gael gweithgaredd cychwynnol byr 
(gweler y daflen ar gychwyn gwers yn effeithiol) a datgelu’r yn agosach at  brif dasg y wers.

“Learning Objectives are vital to learning but only at the point of knowing them will 
affect pupil performance and therefore any judgement made” - Shirley Clarke

Yr hyn sy’n bwysig ydi bod y disgyblion bob amser yn ymwybodol iawn o’r sgil y maent yn ei dysgu. Hefyd  
gallant drafod y sgil honno wrth drafod y gwaith yn eu llyfrau a’i defnyddio’n llwyddiannus mewn gwahanol 
gyd- destunau yn y dyfodol.

COFNODI DD MEWN LLYFRAU GWAITH
Mae cryn drafod wedi bod ar yr amser a dreulir gan ddisgyblion yn copïo DD yn llafurus  i’w llyfrau yn 
hytrach ne threulio amser yn dysgu.  NID yw hyn yn golygu na ddylid rhannu DD gyda disgyblion. Yn 
hytrach, mae Shirley Clarke yn nodi y gall y DD gael eu nodi yn llyfrau’r ar ffurf teitl cryno yn hytrach na 
brawddegau hir.  
Beth bynnag fydd ysgol yn dewis ei wneud parthed hyn - mae’r DD angen bod yn weledol yn rhywle yn 
ystod gwers e.e.  bwrdd gwyn, Siart fflip. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y disgyblion yn gwybod ac yn cofio’r 
sgil/yr wybodaeth y maent yn ei dysgu yn ystod y wers.

SGIL MEWN CYD DESTUN YSGRIFENNU 
ADRODDIAD PAPUR NEWYDD AM Y BROTEST 
TRYWERYN YN LERPWL

MPLl posib

• Cynnwys y prif ffeithiau

• Cyflwyno’r rhesymau dros forddi Capel Celyn

• Cyflwyno’r rhesymau dros brotestio

• Cynnwys dyfyniadau gan swyddogion / 

protestwyr neu gyfweliadau gyda nhw

MPLl posib

• Pennawd i ddal llygad y darllenwr – 

cyflythrennu, chwarae ar eiriau  

• Hoelio sylw’r darlennydd yn y brawddegau 

cyntaf - amlinellu cynnwys yr adroddiad 

• Cyflwyno ffeithiau yn glir a chryno 

SGIL MEWN CYD DESTUN YSGRIFENNU 
ADRODDIAD PAPUR NEWYDD

rhesymau dros ddEFNYDDIO DEILLIANNAU DYSGU GYDA DISGYBLION
• Mae disgyblion ac athrawon yn gwybod  yn glir beth yw’r sgil y maent yn ei dysgu yn ystod y wers.

• Mae’n sail  gadarn i allu cyd bennu Meini Prawf Llwyddiant

• Mae’n sail gadarn i adborth a thrafodaethau rhwng athrawon a disgyblion a rhwng disgyblion a’i gilydd  

yn ystod y wers 

• Mae’n galluogi disgyblion i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu ac i asesu eu cyrhaeddiad a 

chamau nesaf eu dysgu yn effeithiol  
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• Sicrhau geiriad syml a chlir i’r DD. Rhaid i’r deilliannau fod yn glir i ddisgyblion, mewn iaith 

ddealladwy a galluogi’r disgyblion i ddysgu’r sgil/caffael yr wybodaeth  

• Sicrhau bod staff yn deall y gwahanol fathau o Ddeilliannau Dysgu a bod 

y MPLl yn cael eu cynhyrchu’n glir e.e. peidiwch â chymysgu sgiliau allan o gyd-destun                                                                                            

a  gwybodaeth. Bydd angen adolygu ac ailymweld â hyn er mwyn sicrhau dealltwriaeth yr holl staff.

• Sicrhau  bod y DD allan o gyd-destun  ddim yn cael ei gymysgu gyda’r dasg fydd yn galluogi’r disgyblion i 

ddysgu’r sgil.  

• Mae’n rhaid i bob disgybl wybod BETH maen nhw’n ei ddysgu a PHAM. Mae angen i ddisgyblion weld 

pwynt y deilliannau yn y darlun mwy; hynny yw, sut maent yn ymwneud â dysgu’r wers olaf, y cwrs y 

maent yn ei ddilyn a’r nod cyffredinol . Nid oes budd mewn dim ond eu hysgrifennu ar fwrdd gwyn i 

ddisgyblion eu copïo. Mae angen eu hesbonio’n llawn yn eu cyd-destun; mae’r disgyblion angen bod 

wedi  ymgysylltu â hwy a gallu eu hesbonio i unrhyw un..

• Ystyriwch sut maent yn mynd i gael eu cofnodi yn eich dosbarth / llyfrau disgyblion. Mae hwn angen 

bod yn drafodaeth ysgol gyfan ac yn bolisi cytunedig i sicrhau cysondeb.

• Defnyddiwch y DD yn gyson yn ystod y wers i drafod cynnydd disgyblion  -  mewn seibiannau dysgu, 

mewn trafodaethau partneriaid dysgu, ar gyfer unrhyw adborth ysgrifenedig .

• Gall fod yn Ddeilliant Dysgu am yr wythnos neu fwy, mae modd torri hwn i lawr yn gamau llai.

Deilliannau Dysgu

Rhoi deilliannau dysgu ar waith  
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Deilliannau Dysgu

defnyddio deilliannau dysgu yn llwyddiannus

ARFERION GORAU:

• Mae dealltwriaeth gyson ymysg staff o’r gwahanol fathau o DD 

• Nid oes dryswch rhwng DD  sgil a  gwybodaeth , mae eu MPLl yn glir ac ar wahân 

• DD yn weledol yn barhaus drwy’r wers e.e. siart fflip. Wal ddysgu, bwrdd gwyn

• Mae’r athro a’r disgyblion yn cyfeirio’n barhaus at y DD yn ystod y wers

• Mae’r disgyblion yn gallu trafod y DD  ac yn gwybod pam mae’r deilliannau yn bwysig i ddysgu. 

• Pennir deilliannau eglur ac mae cysylltiad clir rhyngddynt â’r meini prawf llwyddiant.

• Defnyddir y DD yn gyson yn ystod y wers hyd at ei diwedd i drafod cynnydd wrth ddysgu a chamau nesaf.  

lle bo angen datblygu ymhellach:

• Dryswch rhwng deilliant a thasga rhwng DD sgil a gwybodaeth.   

• Mae geiriad y DD yn annelwig ac yn cynnwys jargon dibwrpas.

• Ysgrifennu DD ar gychwyn gwers a pheidio cyfeirio ymhellach ato mewn gwers.

• DD ddim yn weledol gydol y wers ( yn aml os mewn PowerPoint).

• Disgyblion ddim yn ymwybodol o’r DD  os yn eu holi  - beth mae nhw’n ei ddysgu.

• Dim defnydd o’r DD wrth drafod dysgu a  chynnydd  gyda disgyblion. 


