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Meini Prawf Llwyddiant
ystyriaethau ac ymchwil

Dadelfennu’r Deilliant Dysgu mae  Meini Prawf Llwyddiant. Maent yn rhoi camau  i ddisgyblion  lwyddo. 
Maent yn  eu galluogi fonitro eu cynnydd eu hunain ac asesu eu llwyddiant. 
Mae ymchwil yn datgan bod llunio MPLL ar y cyd  gyda disgyblion yn fwy grymus nag athro/awes yn eu 
cyflwyno iddynt.

Ymchwil John Hattie – maint effaith:

Assessment literate students 1.44
Providing Formative evaluation 0.9
Classroom discussion 0.82
Feedback 0.73

“Once children have success criteria, they have a framework for a formative dialogue, 
with other peers or teachers, which enable them to:
 − Ensure understanding
 − Identify success
 − Determine difficulties
 − Discuss strategies for improvement
 − Reflect on progress .” - Shirley Clarke

AR GYFER DEILLIANNAU DYSGU ‘SGILI’, GALL  Y MPLL  FOD YN RHAI: 
Caeëdig Ar gyfer sgil penodol. E.e. cyfrifwch arwynebedd triongl. 
Mae MPLl  ar gyfer y rhain fel arfer yn dechrau gyda  ‘Cofiwch/Fe dylech...’
neu
Agored. Mae’r elfennau i’w cyflawni yn fwy penagored. E.e creu cerddoriaeth ar gyfer dathliad. 
Mae’r MPLl  ar gyfer y rhain fel arfer yn dechrau gyda ‘Fe allech ...’

AR GYFER DEILLIANNAU DYSGU GWYBODAETH
Mae’r rhain ar wahân i’r MPLl  sgiliau allan o gyd-destun. Mae’r rhain fel arfer yn dechrau gyda ‘Rydych 
angen gwybod…’

Nid yw MPLl  yn gwarantu ansawdd ar gyfer sgiliau agored (e.e. ysgrifennu); felly mae edrych ar beth yw 
rhagoriaeth yn allweddol. 
Bellach mae nifer o dechnegau o ansawdd uchel iawn nid yn unig i gael disgyblion i bennu MPLl ond hefyd i 
ddeall beth yw rhagoriaeth o ran DD penodol.

Er mwyn cael yr effaith gorau posibl, mae’n hanfodol bod meini prawf llwyddiant:
• yn cael eu pennu ar y cyd gyda’r dysgwyr, neu ychydig iawn o synnwyr fyddan nhw’n ei wneud a phrin 

fydd eu heffaith ar ddysgu
• yr un fath ar gyfer pob dysgwr yn y dosbarth- dylid gwahaniaethu’r  gefnogaeth a ddarperir o fewn y 

gweithgaredd
• yn cael eu defnyddio ar draws y cwricwlwm, gan gynnwys wrth ymdrin â  sgiliau cymdeithasol ac 

emosiynol
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• Mae angen i’r athro/awes wybod yn iawn beth yw’r DD ac mae’n rhaid i’r disgyblion ei ddeall. 
• Fel rhan o baratoad ar gyfer gwers mae angen i’r DD fod yn glir a gallwch lunio MPLl bras ymlaen llaw 

-  ond ddim i’w rhannu gyda disgyblion y syth. 
• Bydd angen hefyd canfod enghreifftiau o waith ar gyfer ei drafod dan y craffwr - un ai gwaith cyn 

ddisgyblion, neu, efallai bod angen llunio enghreifftiau eich hunain.

Technegau effeithiol i’w defnyddio i alluogi disgyblion  drafod a phennu MPLl ar y cyd: 
 − Dangos enghreifftiau gwahanol o ‘ardderchog’ o’r un gwaith/ sgil.
 − Arddangos techneg neu sgil gyda’r craffwr neu offeryn cyffelyb
 − Dangos enghraifft anghywir - disgyblion i gywiro/ canfod beth aeth o’i le
 − Gwneud camgymeriad o dan y craffwr - bydd y disgyblion i gywiro/ canfod beth aeth o’i le
 − Cyflwyno rhywbeth anorffenedig (e.e. gwahoddiad heb ei orffen)
 − Cyflwyno rhywbeth anghywir (e.e. camgymeriad mewn gwaith cyfrifo) fel y gall disgyblion drafod
 − Dangos enghraifft da a ddim cystal â chynnal trafodaeth.
 − Cyflwyno cynnyrch rhagorol a gofyn i ddisgyblion i nodi’r nodweddion ( nodweddion ffurf ac arddull 

ysgrifennu, nid nodweddion ysgrifennu generig)
 − Cyflwyno un cynnyrch da ac un ddim mor dda i ddisgyblion gymharu. Mae’n hanfodol dangos mwy nag 

un enghraifft ragorol er mwyn sicrhau na fydd y disgyblion wedi eu cyflyru i un arddull yn unig
 − Clustfeinio ar drafodaethau rhwng y disgyblion  wrth drafod MPLl posib... cofnodi eu syniadau ar gyfer 

trafodaeth dosbarth. 

• Unwaith y bydd meini prawf llwyddiant wedi eu creu gan ddisgyblion, eu cofnodi ar siart fflip,  
trosglwyddo i gardiau, taflenni mewn ffolderi, posteri ar waliau, neu ar Fyrddau Gwyn Rhyngweithiol 
ayb. Maent angen bod yn weledol gydol y wers ar gyfer trafodaethau , adborth,  hunan asesu ac asesu 
cymheiriaid . Gellir eu defnyddio eto pryd bynnag yr ail- ymwelir â’r sgil.

Meini Prawf Llwyddiant

RHOI MEINI PRAWF LLWYDDIANT AR WAITH

• Hybu annibyniaeth disgyblion
• Mae gan ddisgyblion fyw o berchnogaeth dros eu dysgu a mwy o hunan hyder wrth eu gwaith
• Gwell ansawdd i waith disgyblion pan maen nhw wedi gweld enghreifftiau ardderchog ymlaen llaw
• Mae gwêl gwaith disgybl arall yn eu hysbrydoli
• Datblygiad disgyblion fel meddylwyr beirniadol
• Mae’n sail gadarn i adborth a thrafodaethau rhwng athrawon a disgyblion a rhwng disgyblion 

â’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  

Rhesymau dros Bennu Meini Prawf Llwyddiant ar y cyd gyda disgyblion 

MEINI PRAWF LLWYDDIANT GENERIG
Mae’n arfer dda arddangos MPLl generig ar gyfer pob darn ysgrifennu yn y dosbarth e.e. atalnodi, 
paragraffu a.y.b. er mwyn gallu canolbwyntio ar nodweddion ffurf ac arddull wrth drafod MPLl gyda 
disgyblion. Gellir gwneud yr un modd gyda meysydd/pynciau eraill e.e. datrys problem. 
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• Mewn ysgrifennu, mae meini prawf llwyddiant yn darparu fframwaith sylfaenol, ond ni ddylai hynny 
dynnu’r sylw oddi wrth yr hyn sy’n gwneud ysgrifennu da. Mae edrych y tu hwnt i’r geiriau a’r 
cymariaethau yn llwybr i blant ddeall yr hyn sy’n gwneud darn da o ysgrifennu, gan ganolbwyntio ar 
fwriad yr awdur a’i effaith ar y darllenydd.

• Mewn Mathemateg, mae annog y disgyblion i greu eu meini prawf llwyddiant eu hunain wedi iddynt 
feistroli sgil yn effeithiol iawn. Mae dangos enghreifftiau o waith gweithio allan ar hap o dan y craffwr 
neu offeryn cyffelyb a gofyn i ddisgyblion wella eu MPLl hefyd yn effeithiol.

DEFNYDDIO MEINI PRAWF LLWYDDIANT YN LLWYDDIANNUS

ARFERION GORAU:
• Mae’r meini prawf llwyddiant yn glir ac yn eglur 
• Mae bron bob disgybl yn llunio MPLl ar y cyd yn rheolaidd  
• Defnydd da o wahanol strategaethau ar gyfer pennu MPLL gan ddisgyblion e.e. Model da a 

da iawn o waith, da a ddim cystal, dau ddarn ardderchog,  arddangos sgil,  gwenu rhywbeth 
yn anghywir, trafod modelau o gamgymeriadau modelau o waith ardderchog , 

• Rhoi digon o amser i ddysgwyr bennu MPLl
• Defnyddir y MPLl yn gyson drwy gydol gwers i drafod cynnydd wrth ddysgu a chamau nesaf  
• Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn eu defnyddio’n hyderus i hunan asesu ac asesu cymheiriaid, yn aml 

gyda lefel dda o annibyniaeth
• Nid oes gwahaniaethu MPLl  i unigolion e.e. ysgrifennu 3 brawddeg 5 brawddeg ayb    -  
•  Defnydd da o Feini prawf llwyddiant  ‘fe ddylech ‘ ....  a fe allwch...’ ( ‘should’ a ‘could’ )
• Nid  yw’r meini prawf llwyddiant bob tro yn ysgrifenedig, e.e. mewn gwers Addysg Gorfforol.

LLE BO ANGEN DATBLYGU YMHELLACH:
• MPLL  yn gymysglyd. E.e. cymysgu sgil allan o gyd-destun  a gwybodaeth 
• MPLl generig a phenodol i ddatblygiad sgil 
• Defnydd o MPLL yn anghyson mewn dosbarth/ drwy’r ysgol
• Yr athro yn pennu’r Meini Prawf Llwyddiant bob tro, dim cyfleoedd i’r dysgwyr eu pennu na’u trafod.
• Nid ydynt yn weledol drwy’r wers
• Pennu MPLl ar gychwyn gwers a pheidio cyfeirio ymhellach atynt.


