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Adborth
YSTYRIAETHAU AC YMCHWIL
Ymchwil John Hattie - maint effaith:

Assessment literate students 1.44
Explicit success criteria 0.77
Errors as learning opportunities 0.72
Classroom discussion 0.82
Teacher/ student relationships 0.75
Feedback 0.73
Meta-cognitive strategies 0.60

“The mistake I was making was seeing feedback as comething teachers provide to 
students . I discovered that feedback is more powerful when it is from the student to 
the teacher ….. Feedback to teachers make learning visible” 
a

“Feedback is most effective when students do not have proficiency or mastery – and 
thus it thrives when there is error or incomplete knowing and understanding. Errors 
invite opportunity. They should not be seen as embarrassments, signs or failure or 
something to be avoided. They are exciting, because they indicate a tension between 
what we now know and what we could know: they are signs of opportunities to learn 
and they are to be embraced.” - John Hattie [2012]

Mae Hattie yn nodi y dylai adborth fod:
• Ar fy nghyfer i yn unig / ‘just for me’
• Yr union beth yr wyf ei angen i fy helpu i wella / ‘just what I need to help me make progress’
• Yn adnabod yr union fan yr ydw i yn fy nhaith dysgu / ‘just where I am in my learning process’
• Ar yr amser iawn / ‘just in time’.

The most effective feedback focuses on: 
• “The qualities of the child’s work and not on comparison with other children
• Specific ways in which the child’s work could be improved
• Improvements that the child has made compared to his or her earlier work.’ 
Crooks [2001]

“Feedback is most effective when goals are specific and challenging but when task 
complexity is low.
Giving praise for completing a task appears to be ineffective.
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Adborth

egwyddorion allweddol

Mae adborth ar ei fwyaf effeithiol pan mae’n:
• Digwydd mewn ethos o barch, tegwch ac ymddiriedaeth uchel rhwng athro a disgybl
• Digwydd yn naturiol  fel rhan o strategaethau addysgu a dysgu effeithiol 
• Rhan o’r fframwaith asesu ffurfiannol/gwerthuso: bwriadau dysgu, meini prawf llwyddiant a bennir ar y 

cyd, gwybod beth yw enghraifft dda, cwestiynu effeithiol ac adborth effeithiol. 
• Seiliedig ar wybodaeth flaenorol  
• Rhoi ffocws ar ansawdd gwaith disgybl unigol ac nid mewn cymhariaeth ag eraill
• Cyfleu negeseuon penodol a chlir i ddisgybl ar sut i symud ymlaen a gwella ei ddysgu / ei waith
• Sbarduno  dysgu ac annog cymhelliant
• Canolbwyntio ar y dasg dan sylw ac nid pa mor glyfar yw’r dysgwyr
• Cyfateb i angen y dysgwr
• Hyrwyddo  hunan reoli, hunan effeithiolrwydd ac annibyniaeth disgybl
• Digwydd yn y foment, er bod adborth yn dilyn seibiant dysgu yn gallu bod yn fuddiol 
• Cael ei dderbyn a bod  gweithredu arno 
• Digwydd o ddisgybl i athro yn ogystal ag athro i ddisgybl
• Ffitio’r cam dysgu: arwynebol, dwfn, trosglwyddo  
• Cynnwys llais y dysgwr. 

Feedback is more effective when there are perceived low rather than high levels of 
threat to self-esteem.” - Kluger & DeNisi [1996]

“Process a concept of the goal being aimed for                                                     [Lle ydw i’n mynd?]

Compare the actual level of performance with the goal                                    [Sut ydw i’n mynd 
yno?]

Engage in appropriate action which leads to some closure of the gap.”        [Lle nesaf? Sut mae 
ei wella?]

Sadler - Closing the gap [1989]

“The most important single factor influencing learning is what the learner already 
knows. Ascertain this and teach him accordingly” - Ausubel [1968]

“Feedback should be more work for the recipient than the donor” - Dylan Wiliam, Embedding 

Formative Assessment [2015]

“Teachers provide pupils with feedback all the time, but it is acting on the feedback 
that contributes to pupil learning.” - Michael Chiles, The Feedback Pendulum 2021

Waeth  pa mor dda yw’r adborth, os nad yw’r disgyblion yn  ei ddefnyddio i 
symud ymlaen gyda’u dysgu, mae’n wastraff amser.
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Adborth

adborth effeithiol ac effeithlon ar waith

Yr ystyriaethau pwysig i athrawon bellach yw sut orau i dderbyn a rhannu adborth  llafar ac ysgrifenedig er 
mwyn gwella gwaith a dysgu disgyblion a chydbwyso hyn yn gyfforddus gydag atebolrwydd. 
Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd adborth llafar ar sawl lefel, ac mai un rhan o adborth ydy  “marcio” neu roi 
sylwadau ysgrifenedig ar waith.  Ar ddiwedd y dydd, y ‘dystiolaeth’ ydy’r gwelliant a’r cynnydd yng ngwaith y 
disgybl a’i allu i drafod ei waith a’i ddysgu’n hyderus.

Pwysleisir ei bod yn bwysig i ysgolion ddatblygu eu gweledigaeth a’u trefn gytunedig eu hunain  ar sail 
gwybodaeth ac ymchwil. Penderfyniad ysgolion unigol yw sut orau i ddefnyddio amser athrawon  a chael 
cydbwysedd rhesymol rhwng cynllunio a sicrhau adnoddau ar gyfer y gwersi nesaf ac ysgrifennu sylwadau ar 
lyfrau. Mae angen dod i farn a chyd- ddealltwriaeth broffesiynol ar hyn ac yna sicrhau cysondeb gweithrediad 
unrhyw benderfyniadau polisi.  

YSTYRIAETHAU:
• Dylai pob adborth fod yn amserol, ystyrlon, rhwydd ac yn ysgogiad i ddisgyblion.
• Peidiwch â threulio amser ar adborth sydd ddim yn cael effaith gymesur ar gynnydd disgyblion
• Ystyriwch ansawdd yr adborth sydd yn cael ei roi i’r disgyblion yn hytrach na’r swmp.

Isod ceir ystyriaethau pellach all fod o gymorth wrth  edrych ar neu adolygu arferion a pholisi adborth. 

BRAENARU’R TIR  A CHYCHWYN GWERSI
• Sicrhau hinsawdd ac amgylchfyd dysgu priodol 
• Defnyddio gwybodaeth o adborth gan ddisgyblion yn y wers flaenorol
• Defnydd o dechnoleg i ganfod gwybodaeth flaenorol, e.e. google classroom, padlet, socrative, 

kaboot, Plickers
• Cwestiynu  i ganfod gwybodaeth flaenorol  ar ddechrau gwersi ( Pennod 5 llyfr “Outstanding 

Formative Assessment : Culture and Practice “ Shirley Clarke ) 
• Cerdded o gwmpas y dosbarth yn gwrando ar bartneriaid yn trafod er mwyn canfod lefel 

dealltwriaeth a dysgu  -  mae hyn yn rhoi adborth gan ddisgybl  i athro a chyfeiriad i weddill y 
wers. 

• Sicrhau Deilliannau Dysgu eglur a Meini Prawf Llwyddiant cytunedig wedi eu llunio gan 
ddisgyblion.  

ADBORTH YN YSTOD Y WERS
Egwyddorion cyffredinol:
• Sicrhau diwylliant dosbarth sy’n annog her a ‘chael rhywbeth yn anodd’ fel rhan naturiol o’r 

broses ddysgu. Ystyried camsyniadau a chamgymeriadau fel cyfleoedd i hunan-gywiro a dysgu
• Mae adborth disgybl i athro yn hollbwysig . Angen sicrhau cyfleoedd i ddysgwyr roi adborth i 

athrawon a chymheiriaid
• Caiff hunan gred disgyblion effaith ar sut y maent yn derbyn adborth 
• Weithiau, mae llai o adborth yn well, er mwyn annog rhagor o ddatrys problemau a defnyddio 

strategaethau i’w datrys. 
• Mae disgyblion angen gwybod: a) Ble ydw i’n mynd? b)Sut? a c) Ble nesaf/Sut ellid gwella ar 

hwn? 
• Peidio â thybio eich bod yn gwybod beth sy’n mynd ymlaen wrth holi disgybl am ei waith - 

ceisiwch adborth ganddo ar yr hyn mae’n feddwl sy’n digwydd. 
• Dylai disgyblion fod yn adnoddau dysgu i’r naill a’r llall 
• Mae angen hyfforddi disgyblion i roi a derbyn adborth, ac mae’n fwyaf effeithiol pan fo’r 
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hyfforddwr ar y cam ‘dwfn’ neu ‘trosglwyddo’. 
• Mae seibiannau dysgu ar ganol gwers, pan rennir  gwaith disgybl ar y craffwr i’r dosbarth ei 

ddadansoddi, nodi llwyddiannau a chynnig gwelliannau gan roi awgrymiadau penodol, yn erfyn 
grymus i a) roi adborth yn syth a b) modelu’r broses cyn i ddisgyblion fynd ati mewn parau i’w 
gweithredu. 

• Mae gwybod pryd i roi adborth, sy’n unol â cham dysgu’r disgybl, yn allweddol os yw am lwyddo. 
• Rhoi ac annog adborth sy’n addas i bob dysgwr unigol (nid yw’n rhy hawdd, nid yn rhy heriol)
• Rhoi adborth yn gysylltiedig â’r deilliant dysgu, meini prawf llwyddiant, tasg yn hytrach nag 

adborth sy’n gysylltiedig â pha mor ‘glyfar’ ydyn nhw.
• Gochel rhoi adborth yn rhy gyflym, yn rhy aml neu ar draul y galw gwybyddol, angen annog her 

a dringo allan o’r ‘pwll’, ond gwneud hyn gydag adnabyddiaeth dda o’r dysgwr
• Adborth ar y pryd trwy dechnoleg, e.e. Office 365, SeeSaw, google apps.

GWEITHREDU
Mae’n hanfodol bod athro ac unrhyw oedolyn arall yn crwydro o gwmpas y dosbarth yn rheolaidd  
mewn gwers yn gwrando ar drafodaethau partneriaid am eu  gwaith a’u dysgu. Mae hyn yn sicrhau 
lefel uchel o adborth disgybl i athro ac yn ei alluogi i newid cyfeiriad gwers yn ôl ei ganfyddiadau.
Cwestiynau posib wrth drafod gwaith a dysgu gyda disgyblion:
• Dywed wrtha’i/ dangosa i mi beth wyt wedi ei ddysgu hyd yn hyn
• Dywed wrtha’i beth wyt ti’n mynd i’w wneud gyntaf
• Beth wyt ti’n feddwl wrth….?
• Pam wyt ti’n meddwl…?
• Alli di roi  enghraifft i mi o beth wyt ti’n ei feddwl? (hyn  yn aml yn gallu dangos camsyniad)
• Alli di ymhelaethu ar hynna? Dywed fwy wrtha’i…Felly pam mae hyn yn well na llall? 
• Alli di newid hwn i’w wneud yn fwy eglur?  

STRATEGAETHAU POSIB [ARGYMHELLIR DEFNYDDIO CYFUNIAD]
Adborth dosbarth cyfan
• Edrych ar waith un disgybl yn ddigidol neu o dan y craffwr
• Cyfrannu adborth torfol yn erbyn y Meini Prawf Llwyddiant 
• Pawb wedyn i wirio a gwella ei waith ei hun  ung ngoleuni’r adborth dosbarth 

cyfan.  

Adborth cyfoedion
• Mae angen hyfforddi disgyblion i wneud hyn yn llwyddiannus (gweler  * isod ) 
• Trafodaeth lafar ar gynnydd yn erbyn y Deilliannau Dysgu  a’r Meini Prawf 

Llwyddiant wrth eu gwaith
• Pan fo angen edrych ar waith  - defnyddio strategaeth un llyfr ar ben y llall, 
• Defnydd o dechnoleg i gyflwyno sylwadau e.e. trwy Office 365, SeeSaw, Google 

Apps, app Explain Everything
• Trafod y gwaith a derbyn adborth yn seiliedig ar y Meini Prawf Llwyddiant
• Yr awdur yn gwneud newidiadau/gwelliannau 
• Ailadrodd y broses ar gyfer y disgybl arall.

TRAFODAETH ATHRO / DISGYBL
• Neilltuo cyfnod penodol o tua 5-10 munud i gael trafodaeth un i un rhwng athro a disgybl  am 

ddarn o waith,  fel y mae amser a threfniant dosbarth yn caniatáu Mae ymchwil diweddar yn 
nodi grym yr arfer hwn. Mae sgwrs un i un, hyd yn oed am 3- 5 munud  yn llwyddiannus o ran 
datblygu perthynas athro a disgybl a hefyd yn gallu cyfleu mwy o negeseuon a chael mwy o 
effaith na thudalen gyfan o adborth ysgrifenedig. Dylai hwn fod yn sgwrs wyneb yn wyneb, 
gofalgar, personol i drafod darn o waith.

Adborth
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*Hyfforddi disgyblion roi a derbyn adborth cyfoedion
Mae angen rhoi amser i ddysgu ein disgyblion sut i fod yn aseswyr annibynnol, a hynny o oedran 
cynnar. Mae’r rhain yn wersi yn eu hunain, ac maent yr un mor bwysig â gwersi er mwyn diwallu 
cynnwys y cwricwlwm. 
Ymarferion / symbyliadau  posib i’w hyfforddi 
• ‘Dewch o hyd i un enghraifft rydych yn falch iawn ohono a’i rannu.. Dywedwch wrth eich 

partner pam eich bod yn falch ohono.’
• ‘Penderfynwch gyda’ch partner pa un o’r meini prawf llwyddiant rydych wedi ei wneud yn fwyaf 

llwyddiannus a pha un sydd angen cymorth neu  ei ddatblygu ymhellach.’
• (Wedi i’r dosbarth cyfan drafod am funud neu ddau) ‘Mae gennych dri munud i adnabod dau 

fan lle rydych yn meddwl eich bod wedi gwneud hyn yn dda a darllenwch nhw i’ch partner.’
• ‘Mae gennych chi bum munud i ganfod un man lle gallwch wella. Ysgrifennwch eich gwelliant 

ar waelod eich gwaith.’
• ‘Edrychwch yn ôl ar y problemau rydych wedi eu datrys heddiw. Lle oeddech chi’n 

llwyddiannus? Pa ddull wnaethoch chi ei ddefnyddio?’
• Gellir arfogi disgyblion gyda geirfa ac ymadroddion penodol iddyn eu defnyddio wrth roi 

adborth a thrafod gwaith ac i annog a hyfforddi ei gilydd fel dysgwyr.

ADBORTH AR DDIWEDD Y WERS [ADBORTH DDWY FFORDD]

“The most important single factor influencing learning is what the learner 
already knows. Ascertain this and teach him accordingly” - Ausubel [1968]

Ar ddiwedd gwers mae’n bwysig bod athro yn gwybod union le mae ‘r disgyblion arni yn eu dysgu 
a’u dealltwriaeth er mwyn cynllunio ar gyfer eu camau nesaf. 

Mae hefyd yn bwysig bod disgyblon yn cael cyfle i  adfyfyrio ar eu dysgu eu hunain, drwy 
weithgaredd megis:
• Trafodaeth gyda phartner 
• Adolygiad dosbarth cyfan ac amser i hunan asesu 
• Gwneud nodyn ar ddiwedd eu gwaith eu hunain, ysgrifennu un cwestiwn sydd ganddyn nhw 

am y wers e.e. beth os…?  y tro nesaf, gawn ni….?
• Ysgrifennu nodyn ar ‘post it’ i’r athro wrth adael y dosbarth 
• Asesu gyda chyfoedion -  dwi’n falch o …. Dwi angen gweithio ymhellach ar…..

ADBORTH YSGRIFENEDIG
Mae adborth ysgrifenedig, yn arbennig ar ôl gwers / oddi wrth y disgybl,  i’w ddefnyddio’n ofalus. 
Yr  adborth mwyaf effeithiol yw’r adborth a roddir yn ystod y wers.  Mae ysgrifennu  sylwadau ar 
ddiwedd pob darn o waith yn gallu bod yn feichus i’r athro  ac yn aml yn ddi-fudd i’r dysgwyr. Gall  
nodiadau/ sylwadau byrion ar gyfer gwelliant fod yn fwy effeithiol.

Strategies / techniques to consider
Defnyddio aroleuwyr gwahanol liw megis pinc plesio a gwyrdd gwirio/gwella. 
• Disgyblion yn ysgrifennu mewn un lliw ac yn gwella gwaith mewn lliw arall 
• Disgyblion yn ysgrifennu dim ond ar ochr dde’r llyfr gwaith  -  gadael y chwith 

yn wag ar gyfer  gweithgarwch  gwella, adborth  
• Disgyblion yn ysgrifennu bob yn ail llinell wrth weithio ar ddrafft cyntaf, fel bod 

lle i sylwadau athro/ cyfoedion/ hunan mewn beiro gwahanol liw uwchben y 
llinell

• Mae’r uchod yn gwneud y dysgu a’r gwelliannau yn weledol 
• Edrych ar lyfrau grwpiau o ddysgwyr er mwyn canfod gwybodaeth flaenorol a phosibiliadau 

cynllunio ymhellach 

Adborth
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• Ysgrifennu adborth  ‘dosbarth cyfan’  . Hyn wedi profi’n  arf llwyddiannus, yn enwedig yn yr 
Uwchradd

• Defnyddio codau a symbolau cytunedig, yn unol â pholisi ‘r ysgol.  Sicrhau dealltwriaeth lawn y 
disgyblion o’r symbolau/ codau. 

• “Never grade students while they are still learning” Alfie Kohn [1994].  Mae rhoi gradd i 
ddisgyblion ar eu gwaith yn ddyfarniad crynodol ac fe ddylai gael ei ddal yn ôl hyd ddiwedd yr 
uned pan fo’r disgyblion wedi cael cyfle i wella yn ystod y broses ddysgu heb dorri calon neu 
fynd yn rhy hunan-fodlon.

ADBORTH AR ÔL GWERS

“Anything which happens after the lesson has questionable value compared to 
what happens in the moment.” 

Os yw adborth effeithiol wedi digwydd yn y dosbarth a gwelliannau wedi eu gwneud yn ystod y 
wers, mae angen ystyriaeth i swmp a gwerth unrhyw sylwadau ar ddiwedd gwaith.  

Os ydych chi’n marcio neu roi adborth ar waith oddi wrth y disgybl, mae angen sicrhau amser 
digonol mewn gwers ddilynol  i  roi sylw i’r adborth a gweithredu arno. 

adborth llwyddiannus

arferion gorau:
ETHOS DOSBARTH A CHYCHWYN GWERSI
• Ethos cadarnhaol ar gyfer adborth wedi ei sefydlu yn y dosbarth e.e. Meddylfryd o Dwf, 

Pwerau dysgu, Partneriaid Trafod,  annibyniaeth a hyder disgyblion . 
• Cysondeb ar draws ysgol. 
• Perthynas waith cadarn rhwng athro a disgybl yn seiliedig ar barch, tegwch a ffydd 
• Deilliannau Dysgu a Meini Prawf Llwyddiant eglur ac wedi eu pennu’n effeithiol yn sail i unrhyw adborth
• Cwestiynu canfod gwybodaeth flaenorol effeithiol ar ddechrau gwersi i gadarnhau mannau cychwyn  ac 

anghenion disgyblion.

YN YSTOD GWERS 
• Trefniadaeth dosbarth cadarn yn caniatáu amser i  athro gylchdroi o gwmpas dosbarth yn trafod gwaith 

gyda disgyblion a rhoi adborth llafar 
• Cyflymder addas i’r wers a disgwyliadau uchel gan athro
• Cwestiynu treiddgar a deialog effeithiol rhwng ar athro a’r disgyblion yn ystod gwers yn sicrhau gwybodaeth 

lawn athro o gyrhaeddiad a dealltwriaeth disgybl.
• Ieithwedd “dysgu” yn digwydd yn naturiol ac wedi gwreiddio’n gadarn ymysg oedolion a disgyblion  e.e. 

Pwerau Dysgu, dyfalbarhau, dathlu camgymeriadau  
• Defnydd da athro o wybodaeth i symud disgyblion ymlaen. Darpariaeth hyblyg. 
• Dim “bwydo” gwybodaeth ac atebion i ddisgyblion yn gynamserol. Cyfleodd da i ddisgybl wneud 

camgymeriadau, i “frwydro”  a chafod atebion eu hunain  
• Cysondeb mewn gweithrediad  pob oedolyn yn y dosbarth. 
• Seibiannau dysgu penodol mewn  gwersi ar gyfer hunan asesu ac asesu cyfoedion 
• Defnydd da o’r craffwr neu offeryn cyffelyb i drafod gwaith, rhannu adborth 

Adborth
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lle bo angen datblygu ymhellach:
ETHOS DOSBARTH A CHYCHWYN GWERSI 
• Sawl elfen ethos dosbarth heb wreiddio’n ddigonol i sicrhau effaith orau unrhyw adborth    
• Anghysondeb mewn ethos dosbarthiadau ar draws ysgol yn creu ansicrwydd. Perthynas 

athrawon a disgyblion yn amrywiol/ anghyson.   
• Deilliannau Dysgu a Meini Prawf Llwyddiant yn aneglur, yn aneffeithiol, ddim yn weledol yn y dosbarth, 

disgyblion heb fod yn rhan o’u pennu 
• Dim gweithgareddau cychwynnol i ganfod ble mae’r disgyblion wedi cyrraedd yn eu dysgu/wybodaeth 

a dealltwriaeth. Bwrw i mewn yn syth i wers sydd wedi ei chynllunio ymlaen llaw. Yr athro felly ddim yn 
berffaith siŵr o gyrhaeddiad  ac anghenion disgyblion yn y wers sydd i ddod. 

YN YSTOD GWERS  
• Trefniadaeth dosbarth yn wan, disgyblion yn or ddibynnol ar athro, dim cyfleoedd da i gylchdroi a thrafod 

gwaith gyda disgyblion. 
• Diffyg cyflymder gwers a disgwyliadau athro’n isel  
• Defnyddio cwestiynau caeedig yn bennaf a phrin yw’r defnydd o gwestiynau agored na thechnegau holi’n 

fanwl i gael ymatebion llawnach.
• Y ddeialog rhwng y dysgwr â’r athro/ y dysgwr â’i gyfoedion yn cynnwys cwestiynau ac atebion di-fudd 

• Disgyblion wedi eu hyfforddi’n effeithiol, yn  hyderus wrth dderbyn a rhoi adborth ac yn annog ei gilydd 
• Llawer o adborth ar y pryd yn digwydd  ac yn cefnogi gwelliant.  Cyfleoedd i ddisgyblion wella eu gwaith, 

yn y fan a’r lle
• Cyfnod / gweithgarwch pendant ar ddiwedd gwers i gadarnhau dealltwriaeth a derbyn adborth a disgybl 

i  athro er mwyn cynllunio ar gyfer y wers nesaf 
• Gwelliannau amlwg yng ngwaith / perfformiad disgyblion yn dilyn adborth
• Disgyblion yn cael amser yn ystod y gwersi i ymateb i adborth eraill.

ADBORTH YSGRIFENEDIG  
• Llyfrau gwaith y disgybl yn cynnwys lle i waith drafftio,  i sylwadau gan yr athro, y disgybl ei hun neu ei 

gyfoedion
• Adborth ysgrifenedig yr athro yn bositif ac yn cydnabod ymdrech ac yn cynnwys sylwadau penodol sy’n 

arwain at welliannau amlwg yng ngwaith y dysgwr
• Os oes adborth/ marcio yn digwydd ar ôl gwers - negeseuon clir yn cael eu rhannu gyda disgyblion yn y 

wers nesaf  a neilltuo cyfnod i wella gwaith
• Adborth yn galluogi dysgwyr  i ddeall yn annibynnol sut i wella eu gwaith.
• Cyfnodau penodol wedi eu neilltuo i gynnal  ‘cyfarfod’  trafod gwaith un i un gyda disgyblion dros gyfnod 

o amser 
• Gwelliannau a chynnydd disgyblion dros  amser ar sail adborth yn amlwg.  

POLISI A CHYSONDEB GWEITHREDU 
• Polisi adborth cadarn yn yr ysgol wedi ei seilio ar egwyddorion asesu ffurfiannol ,yn gyson weithredol ar 

draws ysgol.

Adborth
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ar gyfer gwella
• Ieithwedd y dosbarth yn anaddas i annog disgyblion i ddyfalbarhau, dod allan o’r pwll dysgu, ymestyn eu 

hunain ayb.  Cyfeiriadau arwynebol at y rhain yn unig. 
• Diffyg hyblygrwydd yn ystod gwers i addasu i ofynion disgyblion 
• Oedolion y dosbarth  yn gweithredu’n anghyson, gormod o fwydo gwybodaeth i ddisgyblion a gor-

gyfarwyddo   
• Diffyg seibiannau dysgu , neu seibiannau dysgu ddim yn  esgor ar drafodaeth ac adborth o ansawdd i 

symud disgyblion ymlaen 
• Dim craffwr neu offeryn cyffelyb yn y dosbarth, neu ddefnydd prin, anghyson/aneffeithiol  ohono. 
• Defnydd o bartneriaid trafod yn brin 
• Trafodaeth wan ymysg disgyblion wrth roi a derbyn adborth, hyn wedyn yn llesteirio cynnydd .
• Diffyg hyfforddi disgyblion i annog ei gilydd  a rhoi a derbyn adborth effeithiol 
• Gormod o’r adborth yn digwydd yn rhy hwyr yn y wers neu ar ôl y wers  -  lleihau ei effaith
• Dim cyfle i ddisgyblion roi adborth i’r athro yn ystod ac ar ddiwedd y wers. Disgyblion yn gadael heb i’r 

athro fod yn eglur o gyrhaeddiad y disgyblion yn y wers na’r camau ar gyfer y wers nesaf. 
• Tystiolaeth  o welliannau yng ngwaith y dysgwr yn brin er efallai  bod adborth llafar wedi ei gynnig gan 

yr athro.
• Diffyg cyfle i ddisgyblion ymateb i’r adborth.

ADBORTH YSGRIFENEDIG  
• Dim trefn bendant  o neilltuo  lle yn llyfrau gwaith y dysgwyr ar gyfer adborth,  gwella neu ail ddrafftio  
• Adborth ysgrifenedig athro yn negyddol/ yn ddi-fudd,
• Dim tystiolaeth o welliannau yng ngwaith y dysgwyr
• Yr unig gyfleoedd a gaiff y dysgwyr i wella eu gwaith yw trwy ymarfer camgymeriadau e.e. ymarfer sillafu, 

ail gopïo darnau wedi eu ‘golygu’ gan athro. 
• Mae adborth ysgrifenedig yr athro yn cynnwys yr ymadrodd ‘y tro nesaf cofia….’. (  Pa bryd y rhoddir y 

cyfle i ddysgwyr ymarfer y targed?)
• Adborth yn digwydd beth amser ar ôl i’r wers fod
• Diffyg trafodaeth am yr adborth  rhwng yr athro â’r dysgwr a diffyg cyfle i’r disgyblion ymateb iddo.
• Gwelliannau a chynnydd disgyblion mewn dros  amser ar sail adborth yn gymharol brin.  

POLISI A CHYSONDEB GWEITHREDU  
• Diffyg eglurder neu arweiniad ym mholisi adborth yr ysgol. Neu’r polisi yn cael ei weithredu’n anghyson 

mewn dosbarthiadau.

Adborth


