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Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi strategaeth gynaliadwy sy’n seiliedig ar ddysgu cyfunol ar waith 
ar gyfer pob dysgwr. Bydd hyn yn galluogi ysgolion i adeiladu ar y cynnydd a wnaed gyda dysgu o bell 
ers mis Mawrth ac ar yr amser y mae disgyblion yn ei dreulio yn yr ysgol ym Mehefin a Gorffennaf i ‘ 
ailgydio, dal i fyny a pharatoi’. Fodd bynnag, fe fydd tymor yr hydref yn amser heriol iawn i arweinwyr 
a staff ysgolion. Mae egwyddorion sylfaenol addysgu a dysgu da yn parhau i fod yr un fath ond mae’r 
cyd-destun yn wahanol iawn. Bydd disgwyliadau ar ysgolion yn uwch, gan rieni a disgyblion. Mae 
ansawdd ymgysylltiad y dysgwyr â dysgu o bell wedi amrywio’n eang ac mae’r bwlch anfantais wedi 
tyfu. Mae’r gofynion o ran arholiadau’n parhau yn anhysbys. Efallai bydd canllawiau gweithredu, yn 
cynnwys y rheol hollbwysig ar ymbellhau 2 fetr, yn newid ac mae’n rhaid i ysgolion fod yn barod i 
ddychwelyd at fath o ‘fusnes fel arfer’ rywbryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.  Yn yr 
amgylchiadau hyn bydd cynllunio a chyflwyno dysgu cyfunol yn effeithiol o Fedi yn allweddol a bydd 
angen i baratoadau fod wedi eu cwblhau cyn y toriad ar gyfer yr haf. 

Nod yr arweiniad hwn yw bod yn ganllaw ymarferol a chryno ar ddysgu cyfunol i athrawon a 
rheolwyr. Bydd yn darparu diffiniadau eglur o’r termau sy’n gysylltiedig â dysgu cyfunol, yn helpu i 
nodi’r cyfleoedd a’r heriau trwy ystyried cwestiynau strategol ac yn cefnogi athrawon wrth iddynt 
ddatblygu darpariaeth ac arfer.  

Cyflwyniad



Mae dysgu cyfunol yn cynnwys ystod o ddulliau:  

 Amser wyneb yn wyneb yn yr ysgol gyda dysgwyr. Ar sail y rheolau ymbellhau (2m) cyfredol, 

mae hyn yn debygol o fod tua 25% o amser y dysgwr. Pe cyflwynid ymbellhau cymdeithasol 1m 

byddai hyn yn codi i tua 50%.

 Dysgu o bell gartref. Unwaith eto, ar sail y rheolau ymbellhau (2m) cyfredol, mae hyn yn 

debygol o fod tua 75% o amser y dysgwr gan ostwng i 50% pe cyflwynid ymbellhau 

cymdeithasol 1m. Gall dysgu ar-lein gartref fod yn anghydamserol trwy gyfrwng adnoddau a 

gweithgareddau a ddarperir trwy Google Classrooms, Teams, e-bost HWB ac ati neu drwy wersi 

wedi’u recordio. Gall hefyd fod yn gydamserol trwy wersi byw ar-lein.

Mae dysgu cyfunol yn ddull sy’n cyfuno cyfleoedd yn yr ysgol ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb (ac ar-lein 

o bosib trwy ffrydio byw) gyda dysgu o bell, fel arfer yn y cartref. Gelwir yr elfen gyntaf uchod, lle mae’r 

holl ddysgu’n digwydd gyda’r athro ar yr un pryd, yn ddysgu cydamserol. Gelwir yr ail elfen, lle nad yw’r 

dysgu’n digwydd yn yr un lle nac ar yr un pryd, yn ddysgu anghydamserol.  

Diffiniadau

Nid oes raid i ddysgu o bell gartref gynnwys dyfais ddigidol neu gyswllt rhyngrwyd. Fe all hefyd fod yn 
seiliedig ar  adnoddau ‘go iawn’ megis gwerslyfrau, llyfrynnau gwaith neu’r adnoddau sy’n 
angenrheidiol ar gyfer prosiectau neu weithgareddau. Hyd yma ystyriwyd hyn fel modd o oresgyn 
anawsterau â hygyrchedd digidol ond gall fod yn ddull hanfodol mewn pynciau megis DaTH, celf a 
cherdd. 



 Dylid seilio dysgu cyfunol yn yr arferion addysgu cyfredol gorau.

Dysgu Cyfunol – Egwyddorion Cyffredin

 Cynnig cwricwlwm eang a chytbwys i alluogi dysgwyr i wneud cynnydd.

 Ystyried y goblygiadau i les staff a dysgwyr.  

 Ystyried cyd-destun unigryw’r ysgol ac unrhyw rwystrau a wynebir gan ddysgwyr.

 Gwneud y defnydd gorau o gryfderau’r holl agweddau gan gynnwys amser wyneb yn wyneb gyda’r athro. 



Mewn cyfnod mor fyr, gyda’r ffocws ar les plant, model gweithredu newydd i’w wreiddio a’r angen i ddod 
â rhieni’n rhan o bethau, mae’n rhaid i ysgolion fod yn realistig ynghylch beth ellir ei gyflawni mewn 
gwirionedd.   

Cwblhau’r bum tasg bwysig yw sail y paratoadau ar gyfer tymor yr hydref.  

Er mwyn llwyddo bydd angen cynnwys rheolwyr canol mewn dull fesul pwnc.

Paratoi ar gyfer Dysgu Cyfunol – Tasgau Allweddol i Uwch Arweinwyr 
ac Arweinwyr Canol ym Mehefin a Gorffennaf

• Adolygu effeithiolrwydd y dysgu o bell hyd yma. Beth sydd wedi gweithio’n dda a beth sydd heb 
weithio’n dda. Dylai gwrando ar ddysgwyr fod yn rhan o’r adolygiad er mwyn sicrhau yr eir i’r afael ag 
unrhyw anawsterau a gawsant gyda dysgu o bell. Dylid rhannu arfer da a nodi anghenion hyfforddi. 
Dylai’r anghenion hyfforddi hyn, ynghyd a’r rhai hynny sy’n ymwneud â dulliau dysgu cyfunol, fod yn 
ganolog i’r rhaglen hyfforddiant. 

• Cwblhau’r holl brosesau arferol o ran amserlen. Bydd rhai agweddau, megis opsiynau grwpiau, yn
weithredol ddefnyddiol yn nhymor yr hydref a bydd yr ysgol yn barod at ddychweliad yr holl ddysgwyr.

• Bod â syniad clir o lefel ac ansawdd ymgysylltiad pob disgybl â dysgu o bell hyd yma. Dechrau cynllunio 
ymyriadau effeithiol. 

• Adolygu effaith canllawiau gweithredol cyfredol yr ysgol ar y cynnig cwricwlaidd e.e. gwersi ymarferol. 
Modelu’r  effaith tebygol o lai o bellter (1m) ymbellhau cymdeithasol.

• Ystyried defnyddio’r modelau a’r dulliau dysgu cyfunol a amlinellir isod ar gyfer cyfnod cychwynnol 
tymor yr hydref o leiaf.



Mae cyd-destun pob ysgol yn wahanol a bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud yn lleol. Fodd bynnag,
mae nifer o ystyriaethau allweddol a fydd yn cynorthwyo ysgolion i nodi cyfleoedd a heriau wrth
gynllunio ar gyfer dysgu cyfunol. Fe fydd hwn yn gyfnod heriol iawn gan nad yw cynlluniau’r cwricwlwm
presennol wedi’u dylunio ar gyfer dysgu cyfunol. Bydd athrawon sydd wedi arfer cynllunio ar gyfer y
dosbarth gydag ychydig o ddysgu o bell yn gorfod gwneud y gwrthwyneb. Fodd bynnag, er y diffyg amser
paratoi, mae athrawon yn dod yn gynyddol alluog i ddarparu dysgu o bell a gellir addasu cynlluniau
presennol ar gyfer dysgu cyfunol. Yn ychwanegol, fel yr amlygwyd gan ymchwil diweddar gan EEF, mae
ansawdd addysgu yn bwysicach na sut gaiff gwersi eu cyflwyno (Rapid Evidence Assessment, Distance
Learning, EEF, Ebrill 2020 )

Mae llawer o ystyriaethau pwysig yn debygol o fod yn sail i’r cynllunio ar gyfer tymor yr hydref. 

Cynllunio Dysgu Cyfunol – Ystyriaethau Allweddol ar gyfer Uwch Arweinwyr ac Arweinwyr Canol



1. Sut i gyflwyno dysgu cyfunol dan amgylchiadau’r normal newydd. Ar y cam hwn, dylai’r ffocws fod ar ddatblygu dull ‘sut’ y gellir ei 

gymhwyso ar gyfer pob pwnc, waeth pa gynnwys y penderfynir arno. Bydd dull ysgol gyfan o ran ‘sut’ yn gwella cynllunio trwy alluogi 

cydweithio a rhannu arfer da wrth iddo ddatblygu. 

 Cwricwlwm diwniad yw sylfaen yr holl gynllunio 

 Gwneud y defnydd gorau o amser dosbarth er mwyn cefnogi dysgu gartref

 Cydbwysedd o ddysgu sy’n seiliedig ar bwnc a dysgu sy’n seiliedig ar brosiect thematig ym mhob cyfnod allweddol 

 Sut gaiff y disgyblion eu grwpio? Bydd dysgu cyfunol effeithiol angen mwy o hyblygrwydd yn nhymor yr hydref er mwyn rhoi mynediad at 

ddarpariaeth arbenigol, grwpiau ymyrraeth, setiau a grwpiau opsiwn. 

 Sicrhau cynnydd dysgwyr nad ydynt yn gallu mynychu’r ysgol. 

 Sut orau i ddatblygu’r sgiliau dysgu y bydd eu hangen ar ddisgyblion

 Sut i gynyddu a sicrhau ymgysylltiad dysgwyr 

 Gwahaniaethu a sgaffaldio yng nghyd-destun dysgu cyfunol 

 Sut i wneud y defnydd gorau o’r ystod lawn o offer dysgu digidol newydd i gefnogi’r addysgu 

 Defnydd athrawon o ffrydio byw. Mae rhwystrau amlwg (argaeledd dysgwyr, anghydraddoldeb mynediad, pryderon undebau, rheol dau athro, 

RhDDC) ond mae buddion posib yn enwedig yn CA5 a CA4.

2. Sut i barhau â’r gefnogaeth ar gyfer lles disgyblion. 

3. Sut i leihau’r bwlch anfantais sy’n dal i dyfu. Potensial ar gyfer sesiynau ymyrraeth ychwanegol ar gyfer dysgwyr bregus? Sut olwg fydd ar 
ymyriadau effeithiol o ran llythrennedd a sgiliau eraill?  Gallai’r defnydd o gapasiti staff cefnogol fod yn allweddol yma.

4. Sut i fynd ati i ymdrin a strwythuro dysgu cyfunol i gyflymu’r broses o ddarparu dysgu newydd. Yng ngoleuni’r angen parhaus am 
gwricwlwm eang a chytbwys, a ddylid culhau opsiynau pwnc neu a ddylid lleihau cynnwys pob pwnc? Beth ddylid ei wneud ynghylch dysgu 
a gollwyd yn ystod yr hyn sydd i bob pwrpas yn draean o’r flwyddyn ysgol. Sut i benderfynu ar beth i roi sylw iddo, a beth i’w adael a sut i 
osgoi colli tir pellach yn yr hydref. Caiff y penderfyniadau hyn eu cymhlethu ymhellach gan ofynion arholiadau sy’n anhysbys ar hyn o bryd 
a’r amrywiaeth eang mewn ymgysylltiad disgyblion yn nhymor yr haf. 

5. Y defnydd o asesu ffurfiannol mewn dysgu cyfunol. Mae cyswllt yn yr ysgol yn ehangu opsiynau asesu’n sylweddol. Bydd yn rhaid cyflwyno 
asesiadau crynodol ar rhyw bwynt neu fe fyddwn yn colli’r gallu i werthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth ac i bennu graddau arholiad. 

6. Sut i wneud y defnydd gorau o arweiniad Cwricwlwm i Gymru a pharhau i baratoi ar gyfer ei gyflwyno. 

7. Sut orau i fonitro a gwerthuso ansawdd y dysgu cyfunol ac ymgysylltiad dysgwyr. Beth yw darpariaeth o ansawdd yn y normal newydd? 

8. Darparu arweiniad i rieni ar eu rôl o fewn dysgu cyfunol - rhoi sicrwydd, rheoli disgwyliadau a sut i gefnogi dysgu gartref.

9. Hyfforddiant i arweinwyr ac athrawon ar gynllunio a chyflwyno dysgu cyfunol.  

10. Sut orau i gydweithio ag ysgolion eraill a GwE wrth ddatblygu arfer da a’i rannu. 



Wrth gynllunio a darparu dysgu cyfunol effeithiol mae’n angenrheidiol bod y dysgu wyneb yn wyneb yn yr 
ysgol a’r dysgu gartref o bell ategu ei gilydd mewn dull un cwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys nodi a 
defnyddio cryfderau penodol y naill a’r llall. 

Dysgu Cyfunol – Cryfderau Penodol

Gall llawer o’r isod fod yn rhan o ddysgu o bell anghydamserol ond maent yn gryfderau penodol oddi fewn i 
ddysgu wyneb yn wyneb :

• Mae perthynas uniongyrchol rhwng yr athro/awes a’r disgyblion yn cefnogi lles ac ymgysylltiad.
• Gall trefn a strwythurau dysgu yn y dosbarth wneud iawn am ddiffyg sgiliau a gwytnwch dysgwyr.
• Mae dysgwyr yn fwy atebol am ymgysylltu a chwblhau tasgau. 
• Amrywiaeth ehangach o gyfleoedd asesu.
• Mae’n fwy rhwydd i’r athro/awes gyflwyno a modelu cynnwys a sgiliau newydd a gwirio dealltwriaeth. 
• Mae gan yr athro/awes  gyfle i roi adborth ar unwaith. 
• Mae’n fwy rhwydd i’r athro/awes nodi bylchau mewn gwybodaeth a dealltwriaeth.
• Mae mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau rhwng cymheiriaid er mwyn gwella dysgu a rhoi 

cymhelliant. 
• Mae’n fwy rhwydd i’r athro/awes wahaniaethu a sgaffaldio’r dysgu.

Cryfderau penodol dysgu gartref o bell yw:

• Gall dysgwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain ac ailymweld â deunyddiau, hepgor a chymryd saib. 
• Gall dysgwyr gyrchu gwaith pan mae ei angen arnynt a chymryd saib fel bo angen.  
• Mae potensial ar gyfer dysgu dyfnach gan fod disgyblion yn cymhwyso ac ymarfer dysgu gan 

ddefnyddio modelau a ddangoswyd yn y dosbarth ac ymchwilio yn ôl yr arweiniad a roddwyd.
• Mae gwaith paratoi’r disgyblion yn y model dysgu gwrthdro yn gwella dysgu yn y dosbarth.



Yn yr ysgol gellir defnyddio addysgu wyneb yn wyneb i: :

 Atgoffa dysgwyr o gynnwys y maent yn ei wybod 

eisoes. 

 Ailgyflwyno ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen ar 

gyfer dysgu.

 Ailadrodd syniadau allweddol, cysylltiadau, dulliau ac 

archwilio peryglon posib.

 Adfer lle mae bylchau mewn gwybodaeth neu sgiliau.

 Cyflwyno syniadau a sgiliau newydd.

 Arwain dysgwyr trwy gynnwys a sgiliau newydd trwy 

gysylltu â dysgu blaenorol gymaint â phosib.

 Annog cymhwyso tasgau dysgu byr.

 Rhoi adborth ar y pryd er mwyn mynd i’r afael â 

chamddealltwriaeth gychwynnol a symud rhwystrau.

 Tynnu’r ‘dirgelwch’ o’r deilliant trwy ddefnyddio ystod 

o fodelau i ddangos y dysgu sydd angen ei gyflawni.

 Arwain ac addysgu’r llwybr trwy’r dysgu newydd yn 

agos. 

Modelau Dysgu Cyfunol

Mae gan ysgolion ddewis o ran modelau dysgu cyfunol ac mae sawl ffordd o drefnu a dysgu o fewn pob un. Nid oes model 
cywir ar gyfer pob sefyllfa a chyd-destun. Dylid gwneud penderfyniadau ar sail cyd-destun yr ysgol ei hun a chyd-destun ac 
anghenion dysgwyr. 

Dysgu Cyfunol dosbarth-ganolog

Mae’r model hwn yn defnyddio’r egwyddorion dysgu cyfunol sylfaenol a sefydlwyd eisoes sy’n sail i gynllunio cwricwlwm 

mewn rhai ysgolion a phrifysgolion ledled y byd. Yn ei hanfod, mae’n dechrau gyda chyfarwyddyd wyneb yn wyneb gan athro, 

mewnbwn ac adborth, gaiff wedyn ei gyfuno â dysgu neu gymhwyso o bell. Gellir addasu’r model hwn i ystyried unrhyw 

newidiadau i’r amser y gall dysgwyr ei dreulio yn yr ysgol yn nhymor yr hydref.

Gan ddilyn, ac o weithio gyda’r amser dysgu wyneb yn 
wyneb hwn, gall dysgu o bell gartref ddefnyddio’r rhyngrwyd 
neu fod yn seiliedig ar  adnoddau ’go iawn’. Gellir ei 
ddefnyddio i wneud y canlynol:
 Galluogi dysgwyr i weithio ar eu cyflymder eu hunain 

ar ystod o dasgau eglur sy’n cynnwys arweiniad ac a 

eglurwyd eisoes gan yr athro/awes.

 Ymestyn eu gwybodaeth trwy ymchwil a thasgau eraill 

gan ddefnyddio sgiliau a fodelwyd ac a gafwyd yn y 

dosbarth.

 Cwblhau gwaith y gall yr athro/awes ei asesu neu drwy 

ddefnyddio dulliau asesu ar-lein megis amlddewis. 

 Gwaith cymheiriaid neu waith ar y cyd gan ddefnyddio 

cymwysiadau fel MS teams neu Google slides.

 Cysylltu â’r athro/awes am gefnogaeth bellach.

 Atgyfnerthu neu ymestyn y dysgu trwy wylio gwersi a 

recordiwyd gan yr athro/awes. 

 Cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu cydamserol trwy 
wersi byw gan yr athro/awes.



O fewn y model hwn mae’n bwysig cofio y gellir trefnu’r dysgu mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae dwy enghraifft isod. 

Gartref:
Ymyriadau ar-

lein

Gartref:
Webinar

Cylchdroi 

Unigolion

Yn yr ysgol:
Labordy dysgu 

canolog

Gartref:
Cyfarwyd

dyd 
uniongyrc
hol ar-lein

Gartref:
Prosiectau 

grŵp ar-lein

Mae’r cyntaf yn seiliedig ar roi’r un profiadau dysgu i holl aelodau’r dosbarth. 

Mae’r ail yn galluogi’r athro i roi llwybr ei hun drwy’r dysgu i bob dysgwr. 

Gartref:
Cyfarwyddyd 

uniongyrchol ar-lein

Yn yr ysgol:
Cyfarwyddyd gan 

athro/awes

Gartref:
Gweithgareddau cydweithio ac 

annibynnol

Cylchdroi 

Lleoliad



Y model dysgu gwrthdro

Yn ei hanfod mae’r ail ddull yn cyd-fynd â’r hyn mae ei enw’n awgrymu, ac mae hefyd yn ddull 

cydnabyddedig, yn enwedig wrth ddysgu grwpiau oedran hŷn a disgyblion mwy galluog, er nad yw ei 

ddefnyddioldeb wedi’i gyfyngu i’r rhai mwy galluog yn unig. Fel erioed, ansawdd yr addysgu a’r cynllunio 

yw’r elfen bwysicaf. 

Sail y dull dysgu gwrthdro yw bod yr amser wyneb yn wyneb gyda’r athro/awes yn digwydd ar ôl y dysgu, 

yn hytrach na bod yn gam dysgu. Yn y dull gwrthdro fe fyddai’r dysgwyr yn treulio amser gartref i ddechrau 

yn dysgu o bell. Fe fuasent yn cyrchu dysgu a ddarparwyd ac a gyfarwyddwyd gan yr athro/awes. Gallai fod 

yn adalw gwaith, ailymweld â sgiliau, datblygu ac adeiladu dealltwriaeth , neu gael mynediad at syniadau 

newydd y maent yn eu cysylltu â rhai maent yn eu gwybod eisoes a dysgu am gynnwys newydd. Byddai 

hyn yn cael ei wneud orau trwy ffyrdd hynod weledol, glywedol a rhyngweithiol megis YouTube, clipiau, 

gwersi a recordiwyd, cwis a thasgau.

Y dilyniant i hyn fyddai amser yn yr ysgol gan gael cyswllt wyneb yn wyneb ag athrawon. Yn ystod y gwersi, 

fe fuasent yn cymhwyso’r gwaith maen nhw wedi’i ddysgu neu ailymweld ag o yn ystod eu hwythnos 

dysgu o bell.  Gallai hwn fod yn waith grŵp dan amodau ymbellhau cymdeithasol, yn drafodaethau am y 

gwaith a wnaethant gartref neu’n cymhwyso’r wybodaeth i dasg newydd

Mae’r model yn gwrthdroi’r hyn fyddai’r athro a’r dysgwr yn disgwyl i ddigwydd yn y dosbarth gyda’r hyn 
fyddai’n digwydd gartref. 



Mae gan y dull hwn nifer o fuddion posibl:

• Mae potensial ar gyfer dysgu dyfnach gan fod gan y dysgwr fwy o reolaeth, ac os yw’n 
ymgysylltu’n ddigonol, gall ddarganfod mwy o ehangder a dyfnder syniadau. 

• Mae’n ddull da o gyflwyno deunydd newydd, cyn belled ag y bod yn cael ei wneud  mewn 
ffordd ysgogol a hygyrch. 

• Gall dysgwyr hepgor a chymryd saib, gwneud nodiadau, gwylio eto, chwilio am adnoddau 
ychwanegol a rheoli hynny i gyd eu hunain.

• Pan fyddant yn y dosbarth, gall dysgwyr gymhwyso dysgu yn well i dasg. 
• Gellir defnyddio amser dosbarth ar gyfer gwaith gweithredol yn hytrach na gwrando goddefol. 
• Mae’n rhwyddach i’r athro/awes a’r dysgwr nodi bylchau mewn gwybodaeth a dealltwriaeth 

fel y gellir mynd i’r afael â hwy’n sydyn pan mae’r dysgwr yn cymhwyso gwybodaeth yn y 
dosbarth. 

• Gall athrawon roi adborth ar y pryd pan mae dysgwyr yn cymhwyso gwybodaeth, gan wneud y 
gorau o adborth yr athro/awes. 

• Gall rhyngweithio grŵp a chefnogaeth cymheiriaid fod yn fwy effeithiol. 
• Mae’n lliniaru rhywfaint ar effaith absenoldeb o’r ysgol gan fod yr agwedd ‘addysgu’ ar gael yn 

ôl y galw. 

Fodd bynnag, mae ystyriaethau pwysig i’w hystyried wrth fabwysiadu’r dull hwn:

• Fel dull, mae’n ddibynnol ar ddysgwyr yn defnyddio’u hamser gartref i gyrchu a chwblhau’r gwaith. 
• Mae’n gofyn am gynllunio gofalus a disgwyliadau realistig o’r hyn y bydd dysgwyr yn ei wneud ac yn 

gallu ei wneud yn ystod yr elfen dysgu o bell. Athrawon sy’n gwybod orau’r hyn y gall eu dysgwyr 
wneud. 

• Bydd yn rhaid asesu a gwneud iawn am ddiffyg mynediad at weithio ar-lein. 



Cynllunio 
ar gyfer

Dysgu Cyfunol
Trosolwg

Model ar gyfer Dysgu Cyfunol 

Canllawiau Penodol
• Diffinio ac Eglurder
• Adolygu ac Adalw
• Cysylltu a Herio
• Personoli ac Ymgysylltu
• Cyfathrebu a Chydweithio
• Asesu ac Adborth

Enghreifftiau Pynciol Ymarferol ar gyfer Dysgu Cyfunol



Trosolwg

“Mae ansawdd addysgu yn bwysicach na sut mae gwersi yn cael eu cyflwyno. Gall disgyblion ddysgu trwy 
dderbyn addysg o bell. Mae sicrhau bod elfennau addysgu effeithiol yn eu lle - er enghraifft esboniadau clir, 
sgaffaldiau ac adborth - yn bwysicach na sut neu pryd y cânt eu darparu. Nid oedd gwahaniaeth clir rhwng 
addysgu mewn amser real (“addysgu cydamserol”) a dewisiadau amgen (“addysgu asyncronig”). Er enghraifft, 
gallai athrawon esbonio syniad newydd yn fyw neu mewn fideo wedi'i recordio ymlaen llaw. Yr hyn sydd yn holl 
bwysig yw a yw'r esboniad yn adeiladu'n glir ar ddysgu blaenorol disgyblion a sut mae dealltwriaeth disgyblion 
yn cael ei asesu wedi hynny. "

Asesiad tystiolaeth cyflym - Dysgu o bell EEF, Ebrill 2020

Nod yr adran hon yw rhoi arweiniad i arweinwyr ysgol ac athrawon dosbarth ynghylch sut y dylid cynllunio addysgu a dysgu er 
mwyn gallu cynnig dysgu cyfunol effeithiol. Bydd modelau cynlluniau darpariaeth a chwricwlwm pawb yn edrych yn wahanol ym 
mhob cyd-destun ysgol gwahanol. Er hynny, bydd egwyddorion dysgu cyfunol effeithiol yn parhau i fod yr un fath ar draws pob 
ysgol. Mae'r adran hon yn cyflwyno model cynllunio i ysgolion y gellir ei ddefnyddio neu ei addasu i yrru'r dysgu proffesiynol y
bydd ei angen.
Mae pedair rhan i'r canllaw:
1. Y model 'Egwyddorion Dysgu Cyfunol Effeithiol'.
2. Canllawiau pellach ar bob un o'r agweddau hyn. Rhoddir ystyriaeth i sut fydd y dull addysgu penodol yn edrych ar lawr yr 

ystafell ddosbarth ac yna sut  y bydd yn edrych y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Rhoddir dolenni i gyfeirio ymarferwyr at 
ganllawiau a fideos ar 'sut i' a allai fod yn ddefnyddiol.

3. Ar ôl pob rhan, mae adran ‘Ble alla’ i ganfod mwy am hyn?' sy'n cyfeirio arweinwyr ac athrawon at adnoddau darllen ac 
ymchwil pellach yn y maes.

4. Mae pedwaredd rhan y canllaw yn cynnwys modelau ar gyfer pynciau penodol er mwyn amlygu nodweddion gorau dysgu 
cyfunol.
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Beth yw hyn?
Diffinio a chael gwared ar ddirgelwch yr atebion (Defining and demystifying the destination) 
(Mark Burns & Andy Griffith)

Esbonio'r nodau dysgu a gosod y safonau disgwyliedig ar gyfer y gwaith a fydd yn cael ei 
gwblhau. Diffinio sut y bydd rhagoriaeth yn edrych ar gyfer y gwaith y bydd y dysgwyr yn ei 
gynhyrchu.

Pam ei fod yn bwysig?
Oni bai ein bod yn gwybod i ble'r ydym yn mynd, fyddwn ni byth yn cyrraedd y lle hwnnw.
Os nad yw dysgwyr yn gwybod sut mae rhagoriaeth yn edrych, ac os nad ydyn nhw'n anelu'n 
uchel, maen nhw'n annhebygol o gyrraedd y nod hwnnw, ond os ydyn ni'n rhoi gwybod 
iddyn nhw sut i lwyddo yn yr ystafell ddosbarth ac adref fe fyddan nhw wedyn yn gwybod.
Pan fydd dysgwyr yn gwybod yn glir beth ddylid ei wneud maent yn dod yn fwy hyderus, yn 
gallu cynllunio'n well, gofyn cwestiynau gwell i'w hunain ac eraill, a rhoi adborth mwy cywir.

(Mark Burns & Andy Griffith – Teaching backwards)
(Tom Sherrington – Teaching Walkthrus)

Diffinio ac Eglurder



Sut mae'n edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 

ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 

ystafell ddosbarth?

Diffinio sut mae rhagoriaeth yn edrych, gosod meini 

prawf llwyddiant clir a chynllunio sut y bydd dysgwyr yn 

deall hyn

 Trafodaeth dosbarth / grŵp am natur rhagoriaeth, 

ee ysgrifennu rhagorol, prawf ymarferol 

gwyddoniaeth wedi'i gwblhau, perfformiad mewn 

drama neu Addysg Gorfforol

 Modelau yn cael eu rhannu a'u cyflwyno ar y bwrdd 

gwyn neu trwy ddefnyddio delweddwr

 Anodi (annotate) modelau sy'n dangos nodweddion 

rhagorol yn fyw wrth adolygu a thrafod

 Defnyddio modelau ar gyfer cyd-lunio meini prawf 

llwyddiant gyda'r dysgwyr cyn iddynt ddechrau ar 

dasg

 Uwch-lwythwch enghreifftiau o fodelau rhagorol i 

ddysgwyr eu hystyried a darparu clipiau fideo o'r 

hyn sy'n edrych yn rhagorol mewn pynciau 

perfformio - flipgrid, screencastify.

 Casglwch adborth ar yr hyn sy'n ei wneud yn 

rhagorol ar y cyd gan ddefnyddio google docs neu 

Microsoft Teams/ apiau 365, Padlet

 Rhannu modelau wedi eu anodi gyda’r dysgwyr 

(adnoddau ar-lein neu bapur)

 Defnyddio sgwrs fyw trwy gyfrwng Microsoft 

Teams neu Google hangouts ac ati i drafod 

nodweddion rhagorol gwaith sydd wedi'i fodelu ac 

ar gyfer cyd-lunio meini prawf llwyddiant

 Fflipiwch y dysgu - darparwch enghraifft wych / 

ateb cywir a gofynnwch i'r dysgwyr nodi beth yw'r 

meini prawf llwyddiant yn eu barn nhw. Gall hyn 

ffurfio trafodaeth yn y dosbarth

Nodi a bod yn benodol am yr hyn y bydd angen i 

ddysgwyr ei wybod, ei ddeall a'i brofi a chynllunio 

profiadau dysgu yn unol â hynny

 Sefydlu nodau dysgu clir - nodi pa wybodaeth a 

sgiliau y dylent fod yn ceisio eu hennill trwy 

gwblhau'r gwaith

 Defnyddio esboniadau aml-synhwyraidd ee 

defnyddio geiriau a delweddau, codio deuol (dual 

coding), llunio ac egluro'ch diagram gyda'r dysgwyr

 Defnyddio iaith fanwl gywir

 Rhoi cyfleoedd i ddysgwyr egluro’r cyfarwyddiadau 

neu'r esboniadau i bartner neu'r dosbarth

 Defnyddio cwestiynu (gan gynnwys cwestiynau / 

deialog caeedig a threiddgar) i wirio os yw’r 

disgyblion yn deall

 Bydd cyfarwyddiadau ac esboniadau clir yn 

sicrhau fod dysgwyr yn deall yr hyn a ddisgwylir 

ganddynt

 Darparu terfynau amser clir ar gyfer tasgau

 Rhoi llais dros gyflwyniadau / fideos / ffeiliau sain 

sy'n cynnwys cyfarwyddiadau ac esboniadau 

allweddol yn ogystal â chyfarwyddiadau 

ysgrifenedig - gallai fideo Flipgrid helpu i ddeall yn 

gyflym

 Defnyddio cwis ar-lein sy'n cynnwys cwestiynau 

amlddewis i wirio dealltwriaeth ee trwy 

ddefnyddio ffurflenni Microsoft neu Google, 

Seneca learning, Quizlet

 Darparu meini prawf llwyddiant a rhestrau gwirio i 

ddysgwyr eu defnyddio yn ystod pob tasg

Diffinio ac Eglurder



Sut mae'n edrych? Sut allai hyn edrych yn yr ystafell ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 

ystafell ddosbarth?

Nodwch a diffiniwch y geiriau 

allweddol a'r geiriau newydd a 

gaiff eu cyflwyno

 Dweud y geiriau - Modelu ynganiad - (dwi'n dweud, rydyn ni'n dweud, rydych 

chi'n dweud) (I say, we say, you say)

 Gwneud yn siŵr fod dysgwyr yn clywed y geiriau ac yn ailadrodd y geiriau. Gall 

hyn fod mewn grŵp, mewn parau neu trwy holi disgyblion unigol

 Darllen y geiriau - Rhowch gyfleoedd i ddysgwyr ddarllen y geiriau. Gallai hyn 

gynnwys darllen yn uchel yn y dosbarth

 Ysgrifennu'r geiriau - tasgau sy'n gofyn am ddefnyddio geiriau, gweithgareddau 

clogyn (cloze activities)

 Gemau parau ar gyfer tasgau geiriau a diffiniadau ee didoli cardiau

 Byrddau gwyn bach

 Darparu llais dros gyflwyniadau (voiceovers) / 

fideos / ffeiliau sain sy'n cynnwys yr eirfa 

allweddol. Gallai dysgwyr eu dysgu i'w teulu, 

gallent anfon clip fideo ohonynt gan eu 

defnyddio'n gywir (Flipgrid ac ati)

 Darparu deunydd darllen sy'n cynnwys y 

geiriau a chwis / tasg dealltwriaeth er mwyn 

asesu dealltwriaeth

 Cwisiau ar-lein fel Microsoft neu Google Forms

 Profion geirfa gan ddefnyddio cardiau fflach 

neu ar-lein gan ddefnyddio Quizlet

Defnyddiwch eich gwybodaeth 

a'ch profiad chi a phrofiad eraill i 

ddangos gwallau a 

chamsyniadau cyffredin

 Cyflwyno camsyniadau i'r dosbarth a thrafod pam eu bod yn anghywir / ddim yn 

hollol gywir - defnyddiwch ddelweddwr i gywiro a thrafod y gwallau / cywiriadau

 Darparu modelau o waith sy'n cynnwys gwallau i ddysgwyr asesu a darparu 

adborth

 Addysgu'r modelau gwybodaeth / cysyniadol cywir yn uniongyrchol a chysylltu 

hyn yn ôl i'r camdybiaethau a pham eu bod yn anghywir

 Defnyddiwch gwestiynau i asesu dealltwriaeth o'r wybodaeth gywir yn ogystal 

â'r camdybiaethau - defnyddiwch strategaethau fel galw allan enwau heb 

rybudd, partneriaid trafod, byrddau gwyn bach, cwestiynau treiddgar

 Recordio / fideo / lleisio  dros gyflwyniadau 

ymlaen llaw yn nodi'r camsyniadau cyffredin a 

pham eu bod yn anghywir, y gall dysgwyr 

gyfeirio atynt ar wahanol gamau yn y dysgu

 Dysgu wedi'i fflipio - dysgwyr i ymchwilio / 

dysgu am y pwnc ymlaen llaw (bydd angen 

arweiniad clir ac adnoddau iddynt wneud hyn), 

yna cyflwyno'r camdybiaethau a defnyddio cwis 

ar-lein / ysgrifenedig i asesu dealltwriaeth (Mae 

sawl llwyfan defnyddiol ar gyfer dysgu wedi'i 

fflipio yn cynnwys Nearpod, fideos Youtube, , 

Adobe spark, llyfrau)

Pethau i'w hystyried wrth gynllunio
• Beth fydd disgyblion yn gallu ei wneud, ei wybod a'i brofi ar ddiwedd yr uned waith?
• Sut fyddan nhw’n dangos eu bod yn deall?
• Daliwch ati i ganolbwyntio ar yr hyn rydyn ni am iddyn nhw ei ddysgu a pham rydyn ni am iddyn nhw ei ddysgu yn hytrach nag ar y gweithgareddau 
• Ble mae dysgwyr yn aml yn mynd yn anghywir neu'n mynd yn sownd?
• Beth yw’r darlun ehanagach a sut mae syniadau'n cysylltu?
• Beth fydd y dysgwyr yn cael y mwyaf o drafferth gydag ef yn yr uned waith?

Diffinio ac Eglurder

https://nearpod.com/how-it-works


Egwyddorion allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Diffinio sut  mae rhagoriaeth yn edrych

• Teaching Backwards – Mark Burns ac Andy Griffith
• Knowing the Standards to Set the Standards – Tom Sherrington 
• Define and Demystifying destinations - braslun
• Model llwyddiant Lyn Sharrat

Nodi ac egluro’n benodol beth y bydd angen i ddysgwyr ei wybod, ei ddeall a'i brofi

• Explaining – Tom Sherrington 
• Using Dual coding – Oliver Caviglioli 
• Dual coding to organise ideas – Oliver Caviglioli @ ResearchEd 

Home 2020
• Dual coding for teachers – CPD gan Seneca learning
• How to teach remotely using Padlet -

Nodi a diffinio’r geiriau allweddol
• One word at a time : Teaching vocabulary – Alex Quigley 
• Literacy and Language in Science – Amanda Fleck

Nodi camsyniadau cyffredin

• Misconceptions - Learning Science 101 
• Flipped classroom – YouTube clip

Diffinio ac Eglurder
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Beth ydi hyn?

Ailedrych ar ddysgu blaenorol ar ôl seibiant i sicrhau nad yw deunydd a ddysgwyd o'r blaen yn 
cael ei anghofio.

Pam fod hyn yn bwysig?

Oni bai ein bod ni'n adolygu'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu, rydym yn cofio llai o’r pethau 
hynny; rydym yn cofio llai o fanylion, gwneud llai o gysylltiadau ac yn ei chael yn anoddach 
adalw yr hyn a ddysgwyd gennym o'r blaen.
Mae ailedrych yn aml ar ystod o ddeunyddiau yn caniatáu i ddisgyblion wella eu gallu i adalw a 
meithrin cysylltiadau o fewn eu dealltwriaeth.
Mae adolygu ac adfer gwybodaeth yn helpu i adeiladu ein cof tymor hir a'n gallu i adalw.

(Tom Sherrington - Rosenshine’s principles in action)

Adolygu ac Adalw



Sut mae'n edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr 
ystafell ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch ystafell ddosbarth?

Nodi'r wybodaeth y bydd ei 

angen ar ddysgwyr er mwyn 

ymgysylltu â dysgu o’r newydd a 

phrofi gwybodaeth flaenorol 

angenrheidiol

 Gweithgareddau sy'n seiliedig ar waith 

llafar fel trafodaethau grŵp / pâr sy'n 

arwain at gynhyrchu map meddwl / map 

cysyniad

 Tasgau ysgrifennu ‘oer’ lle mae asesu yn 

gyrru cyfeiriad y dysgu

 Dylai'r athro ymyrryd i ail-addysgu 

agweddau allweddol lle bo angen

 Gweithgareddau ar-lein o bell i ddarganfod beth mae myfyrwyr eisoes yn ei wybod 

a chyflwyno hyn cyn y wers i arwain y dysgu.

 Tasgau cloi (‘Exit Tickets’) gan ddefnyddio Microsoft Forms neu Google Forms

Adolygu a chysylltu gyda dysgu 

blaenorol yn gyson

 Dechrau pob gwers / sesiwn gydag 

adolygiad byr o’r gwaith a ddysgwyd yn 

flaenorol

 Darparu neu ofyn i fyfyrwyr gynhyrchu eu 

hadnoddau adolygu eu hunain, y gallant eu 

defnyddio i astudio ymlaen llaw

 Defnyddio cyfleoedd asesu deniadol y gellir 

llwyddo’n hawdd ynddynt fel cwis i wirio 

bod y myfyrwyr wedi dysgu'r deunydd 

rydych chi am iddyn nhw ei 

wybod. Defnyddiwch adborth i arwain yr 

addysgu.

 Clip fideo wedi'i recordio ymlaen llaw (Flipgrid, screencastify); Sleid PowerPoint 

gyda llais drosto i ailadrodd pwyntiau allweddol,

 Sleid PowerPoint gyda chrynodeb un dudalen yn cynnwys llais drosto i ail-

bwysleisio pwyntiau allweddol, gan adolygu diffiniadau allweddol (gweithgareddau 

cyfatebu – matching activities)

 Dysgwyr yn cynhyrchu adnoddau adolygu, nodiadau, cardiau fflach ac ati eu hunain 

i adolygu'r gwaith a gwblhawyd yr wythnos honno.

 Gellid darparu deunydd trefnu / adolygu gwybodaeth o fewn cwis ynghyd â chwis 

Microsoft Forms neu Google Forms i asesu dealltwriaeth.

 Yr athro i roi tasg Flipgrid i grynhoi prif bwyntiau'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu ar 

lafar

Adeiladu ar y darlun mawr -

mae angen i ddysgwyr wybod, 

er enghraifft, pam eu bod 

nhw'n dysgu'r hyn maen nhw'n 

ei ddysgu.

 Canfod ble mae'r dysgu'n cysylltu ag 

unedau eraill, pynciau eraill a'r byd go 

iawn, gan archwilio'r cysylltiadau trwy ofyn 

Pam? Sut? a Beth sy'n digwydd 

nesaf? Cwestiynau (gweithgareddau ar 

lafar)

 Defnyddiwch ddelweddau i hyrwyddo‘r 

disgyblion i feddwl - beth sy'n cysylltu 

agweddau gwahanol.

 Defnyddiwch gwestiynu i ddarganfod mwy 

am ddiddordebau dysgwyr ac ati, a 

defnyddiwch hyn i wneud cysylltiadau

 Rhowch y cyd-destun - eglurwch pam rydyn ni'n dysgu hyn

 Dysgu adeiladu ar yr hyn maen nhw'n ei wybod yn barod

 Asesiadau a thasgau sy’n ystyrlon ac yn gysylltiedig â phrofiadau dysgwyr a'u 

cymuned ee archwilio cynefinoedd, Daearyddiaeth leol

 Fflipiwch y dysgu – y dysgwyr i ymchwilio ac adrodd ar enghraifft o’r hyn a 

ddysgwyd ar waith yn y byd go iawn

 Cyfleoedd i gysylltu ar-lein ag arbenigwyr

 Trafodaeth gyda chyfoedion trwy Chat ac ati i drafod perthnasedd a phwrpas y 

dysgu

 Holiadur ar-lein i ganfod beth mae'r dysgwyr yn poeni amdano, eu diddordebau a'u 

dyheadau – cwestiynau yn Google classrooms, Google forms, Microsoft forms

Adolygu ac Adalw



Sut mae'n edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 
ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 
ystafell ddosbarth?

Adeiladu ar allu disgyblion i adalw trwy ymarfer 

dro ar ôl tro a thros gyfnod o amser- po amlaf y 

byddwn yn ymarfer / adalw yn llwyddiannus (ee 

tablau) y mwyaf rhugl y byddwn yn y maes dysgu 

hwnnw

 Rhoi amser wedi'i gynllunio i edrych yn ôl ac 

adolygu'r dysgu a wnaed o'r blaen. Gallai hyn fod o'r 

wythnos ddiwethaf, y mis diwethaf neu’n llawer 

pellach yn ôl

 Mwy o strategaethau’n seiliedig ar waith llafar i roi 

cyfleoedd i fyfyrwyr gydweithio – elfen y gallent fod 

yn ei golli trwy ddysgu o bell. Er enghraifft: cwis 

pâr; adrodd y stori; ei egluro i bartner; crynhoi'r 

cysyniad mewn 10 gair

 Asesiadau a phrofion yn cynnwys cwestiynau sy'n 

ymwneud ag ystod o agweddau ar ddysgu, nid y 

gwaith diweddaraf yn unig

 ‘Toolkit’ roulette adalw a ddefnyddir i ddewis 

cwestiynau ar hap o waith blaenorol a phresennol

 Cwisiau adalw ar-lein ee gan ddefnyddio roulette 

retrieval

 Cwestiynau â chod lliw (coch, oren, gwyrdd) o 

gyfnodau amser gwahanol. Bydd y pwyntiau a 

ddyfernir yn dibynnu ar yr amserlen

 Profi ac ymarfer ar-lein ee TT rockstar

 Tasgau cychwynnol a thasgau cloi (exit tickets) yn 

seiliedig ar ddysgu blaenorol a gwblhawyd ar-lein ac a 

ddefnyddir gan yr athro i arwain y dysgu, kahoot, 

socrative, quizlet.

 Asesiadau a phrofion trwy ffurflenni Microsoft neu 

Google sy'n cynnwys cwestiynau am waith a wnaed yn 

y gorffennol a'r presennol (cronnus)

Pethau i'w hystyried wrth gynllunio
• Pa wybodaeth a sgiliau blaenorol sydd eu hangen ar ddysgwyr i allu deall y rhan hon o'r cwricwlwm?
• Sut y byddwch chi'n asesu'r ddealltwriaeth hon cyn symud y dysgu ymlaen?
• Pa gwestiynau fyddwch chi'n eu gofyn? Dylid cynllunio cwestiynau ymlaen llaw i wirio eu bod yn eu deall
• Sut y byddwch chi'n mynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen?

Adolygu ac Adalw

https://www.socrative.com/


Egwyddorion allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Nodi a phrofi gwybodaeth angenrheidiol
• 27 ways to test and assess background knowledge 
• Assessment strategies – Dylan William 

Adolygu a chysylltu dysgu blaenorol yn gyson

• Become a retrieval practice master – Gemma Singleton 
• Retrieval practice – CPD gan Seneca learning
• Cognitive Science for teachers – CPD gan Seneca learning 
• Cognitive Load Theory - Learning Science 101
• Retrieval Practice –Kate Jones
• Make it stick - P. Brown, M.McDaniel & H.Roediger III

Adeiladu ar y darlun mawr

• Educating for the Big picture
• Advance organiser – Evidence based teacher network
• Seeing the bigger picture – Alex Quigley 
• Science Capital – UCL 
• Clarity – Lyn Sharrat 

Adeiladu sgiliau adalw effeithiol trwy ymarfer dro ar ôl tro a thros gyfnod o amser

• How to remember anything forever - Daisy Christodoulou
• What is spaced practice – Learning Science 101
• Top tips for stimulating memory – Matt Bromley  

Adolygu ac Adalw
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Beth yw hyn?

Cynllunio sy'n tynnu ar wyddoniaeth dysgu er mwyn sicrhau cyfradd llwyddiant uchel.

Pam ei fod yn bwysig?

Mae angen i ni ystyried sut mae ein hymennydd yn caffael ac yn prosesu gwybodaeth a 
gwerthfawrogi cyfyngiadau ein cof gweithio os ydym eisiau cyflymu ein prosesau dysgu. Wrth 
gynllunio, dylem ystyried sut y gallwn gysylltu cynnwys newydd â gwybodaeth flaenorol er 
mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r amser dysgu.

“Dysgwch o ddoe, byw am heddiw, gobeithio am yfory. Y peth pwysig yw peidio â rhoi’r gorau 
i gwestiynu. ” - Albert Einstein

Cysylltu a Herio

https://thenounproject.com/term/rocket/1715671


Sut allai hyn 
edrych?

Sut allai hyn edrych yn yr 
ystafell ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch ystafell ddosbarth?

Gwybodaeth newydd yn 

cael ei roi mewn darnau 

bach sy'n gysylltiedig â 

dysgu blaenorol

 Cwestiynau gan athrawon  i’r disgyblion 

allu egluro a chymhwyso’r gwaith.

 Sesiynau torfol byr

 Meddyliwch, Parwch, Rhannwch (Think, 

Pair,  Share) a gweithgareddau llafaredd 

eraill i gasglu ymatebion,

 Gweithgareddau amrywiol i ennyn 

diddordeb myfyrwyr

 Arbrofion a gweithgareddau ymarferol

 ‘Gwneud nawr’ a 'Pwyntiau Saib' (Do now” and ‘Pause Points) wedi'u cynllunio mewn gwersi 

wedi'u recordio ymlaen llaw i gefnogi canolbwyntio a lleihau straen ar y cof gweithio.

 Gosod gweithgareddau adalw neu gymhwyso ar ôl i ddarn newydd o waith gael ei gyflwyno

 Mae tasgau fflipgrid i fyfyrwyr yn crynhoi prif bwyntiau'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu ar 

lafar.

 Gweithgareddau ar-lein o bell i ganfod beth mae myfyrwyr eisoes yn ei wybod a'i gyflwyno 

cyn y wers i gyfarwyddo'r dysgu Poll everywhere https://www.polleverywhere.com/

Defnyddio cwestiynu 

gofalus i ganfod 

dealltwriaeth myfyrwyr a 

chamsyniadau cyffredin

 Gwersi a ddyluniwyd o amgylch ychydig 

o bwyntiau allweddol i fesur 

dealltwriaeth

 Pose, Pounce, Bounce a thechnegau 

eraill i ddatblygu ansawdd atebion.

 Cwestiynu agored / uwch (creu, 

cymhwyso, gwerthuso) i ymestyn 

meddwl ac archwilio’r technegau 

dysgu'n fwy manwl

 Partneriaid trafod i ymarfer atebion a 

gwella ansawdd

 Byrddau gwyn neu fyrddau 'dangos i 

mi'

 Cold Calling gydag amser meddwl 

estynedig

 Prosesu cwestiynau i archwilio sut y 

cafwyd atebion

 Sgyrsiau un i un gyda dysgwyr i asesu  

eu dealltwriaeth

 Mewn gwersi o bell gallai cwestiynau gan athrawon ganolbwyntio ar gofio, deall a 

chymhwyso

 Mae cwestiynau amlddewis yn addas iawn ar gyfer dysgu o bell gan eu bod yn rhoi sylfaen i 

ddysgwyr ac yn cynyddu cymhelliant

 Mewnosod 'cwestiynau allweddol' mewn gwersi o bell gan ddefnyddio cwestiynau 

canghennog ar Google Forms. Gellir cyfeirio dysgwyr at wahanol adnoddau / cwestiynau sy'n 

gweddu i lefel eu dealltwriaeth

 Dull 'fflipio' - myfyrwyr yn ateb cwestiynau o bell gan ddefnyddio - Google 

Forms / https://kahoot.com/ - Kahoot. Defnyddiwch ddadansoddiad i gynllunio amser 

cyswllt sy'n taclo camdybiaethau

 Cyfleoedd wedi'u cynllunio i ddysgwyr esbonio drostynt eu hunain, a’r rhain wedyn yn cael 

eu hystyried yn yr ystafell ddosbarth - gan osod 'pam' neu 'sut' ar ôl cyfres o ddatganiadau

 Google Classroom - gellir gofyn cwestiynau agored ar y ‘stream’ i gael atebion gan fyfyrwyr 

lluosog. Gellir hefyd defnyddio adran sylwadau preifat y tab Gwaith Dosbarth i drafod gyda 

myfyrwyr ymhellach

 ‘Exit tickets’ ar ffurflenni Google

 Cynhwyswch fwy o gwestiynau meta-wybyddol (proses) er mwyn gwirio sut y gwnaeth 

dysgwyr gyrraedd yr ateb / atebion a roesant

Cysylltu a Herio
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Sut allai hyn 
edrych?

Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 
ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 
ystafell ddosbarth?

Lefelau uchel o ymgysylltu trwy 

roi cyfarwyddiadau clir

 Addysgu mewn camau bach

 Darllen ymatebion ac ymddygiad myfyrwyr ac addasu yn unol â 

hynny

 Cyfarwyddiadau sy’n egluro

 Tasgau amrywiol i gynyddu ymgysylltiad

 Cael gwared ar bethau sy’n tynnu sylw oddi wrth y gwaith

 Defnyddio codio deuol (dual coding) i gefnogi cyfarwyddiadau -

cysylltu cyfarwyddiadau llafar â delweddau

 Strwythur ysgol gyffredin / ysgol gyfan ar gyfer gwersi o bell i 

leihau straen ar ddysgwyr. Ystyriwch 10 Egwyddor 

Rosenshine

 Mae cyfarwyddiadau clir y gellir gweithredu arnynt er mwyn 

cynyddu ymgysylltiad myfyrwyr – CAMAU y mae angen i 

fyfyrwyr eu cymryd. Screencastify - camau bach wedi’u 

rhannu ar fideo i fodelu cwestiwn arholiad.

 Eglurwch bopeth - yr amser a dreulir / faint o frawddegau 

rydych chi'n eu disgwyl

 Templedi pwnc cyffredin ar gyfer adnoddau a thasgau 

cyfarwydd syml.

 Geirfa Haen 2 wedi'i nodi a'i ddiffinio

 Dangos yr amser y dylid ei dreulio ar dasgau a chynllunio 

nodau tymor byr yn hytrach na phrosiectau tymor hwy

Cynllunio cyfleoedd i herio 

meddwl dysgwyr i lefel 

ddyfnach

 Diffinio a rhannu rhagoriaeth gyda myfyrwyr

 Cyfleoedd wedi'u cynllunio ar gyfer cwestiynu lefel uwch

 Cynllunio gweithgareddau sy'n annog meddwl yn feirniadol

 Astudiaeth prosiect / annibynnol gyda disgwyliadau clir wedi'u 

nodi

 'Meddyliwch, dywedwch, addysgwch ' (‘Think it, say it, teach it’)-

myfyrwyr yn arwain a chyflwyno deunydd i'r dosbarth

 Gweithgareddau cychwynnol i herio meddwl

 Cefnogi dysgwyr i ddatblygu arddull academaidd i'w dull o 

ysgrifennu a siarad

 Dadlau a gweithgareddau trafod grŵp wedi'u cynllunio

 Tasgau grŵp strwythuredig gyda nodau a rolau clir

 Darllen estynedig neu astudio adnoddau penodol a nodwyd 

gan yr athro

 Cynllunio 'cwestiynau ymholi' i ddyfnhau dealltwriaeth 

dysgwyr. Sicrhau fod gan fyfyrwyr restr o ddisgwyliadau y 

gallant ei gwirio ac a fydd yn eu tywys

 Tasgau ymateb agored lle mae myfyrwyr yn dewis sut i 

arddangos eu dysgu

 Gweithgareddau 'Meddyliwch, dywedwch, addysgwch' 

(‘Think it, say it, teach it’)-gan ddefnyddio Flipgrid i'w rhannu 

gyda chyfoedion

Pethau i’w hystyried wrth gynllunio
• Sut mae dysgu newydd yn cysylltu â dysgu blaenorol? 
• Sut allwn ni ddefnyddio cwestiynu ac adnoddau i herio’r meddwl?

Cysylltu a Herio

https://thenounproject.com/term/rocket/1715671


Egwyddorion allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Lefelau uchel o ymgysylltu trwy gyfarwyddiadau clir

Tom Sherrington on learning -
https://teacherhead.com/2020/03/10/a-model-for-the-
learning-process-and-why-it-helps-to-have-one/

The Science of Learning -
https://teachinghow2s.com/blog/the-science-of-learning

Codio Deuol
Dual coding for teachers who can’t draw – Adam Boxer-
https://youtu.be/16SBht2iF_k

Gwybodaeth newydd yn cael ei rhoi mewn darnau bach ac wedi’i 

gysylltu gyda dysgu blaenorol

"Chunk it, don't flunk it" Leading & Teaching a memorable 
curriculum- researched talk :  https://youtu.be/x-
fvdSg4mGM?list=PL-y-8wn6dL1UaVoSwAvE8QjhDeunacUcK

Cynllunio cyfleoedd i herio dysgwyr i feddwl yn ddyfnach

Dylan William - https://youtu.be/029fSeOaGio
Tome Sherrington -
https://teacherhead.com/2018/08/24/great-teaching-the-
power-of-questioning/

Cysylltu a Herio
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Personoli ac Ymgysylltu

Beth yw hyn?

Cynllunio'r mathau o gymorth gwybyddol sydd eu hangen i helpu myfyrwyr i 
ddysgu a chymhwyso eu dysgu i safon uchel. Rhoddir ystyriaeth hefyd i sut orau i  
geisio cael disgyblion i ymgysylltu (engage) gyda dysgu cyfunol.

Pam ei fod yn bwysig?

Mae strategaethau cymorth gwybyddol fel modelau, sgaffaldiau, awgrymiadau ac 
enghreifftiau wedi'u gwneud yn barod yn helpu dysgwyr fel y gallant ganolbwyntio ar 
gymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu yn hytrach na chanolbwyntio ar ffurf yr ateb. Maent 
hefyd yn caniatáu i ddysgwyr weld yn glir iawn beth yw’r disgwyliadau ac yn caniatáu ichi 
osod y bar yn uchel. Gellir tynnu’r strategaethau hyn yn ôl yn raddol wrth i feistrolaeth a 
hyder ddatblygu.



Sut allai hyn edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 

ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch ystafell 

ddosbarth?

Mae’r cynllunio'n cynnwys modelau o 

ansawdd uchel neu enghreifftiau 

wedi'u gwneud eisoes i ddangos 

cysyniad neu ddull newydd o ddysgu

 CyfarwyddIadau gan athrawon a mynd trwy 

enghreifftiau i nodi cryfderau a gwendidau / sut y 

cafodd problem ei datrys

 Modelu byw - myfyrwyr yn clywed athro'n “meddwl 

yn uchel” a modelu’r broses o feddwl

 Defnyddio delweddwr i ddangos y gwaith meddwl

 Athrawon yn modelu camgymeriadau

 ‘Dwi'n gwneud, Rydym ni’n gwneud, Rydych chi'n 

gwneud' (‘I do, We do, You do’ )- fel dull o ddysgu 

sgaffaldiau

 Myfyrwyr yn gweithio ar y cyd i nodi cryfderau / 

gwendidau yn erbyn meini prawf llwyddiant

 Myfyrwyr yn gweithio ar y cyd i efelychu'r model a 

rennir a chymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu

 'Sgwrs ar gyfer Ysgrifennu‘ (‘Talk for Writing) - siarad 

wedi'i sgaffaldio i adlewyrchu gofynion tasgau 

ysgrifennu. Rhoi amser dosbarth i gefnogi'r dull hwn 

ac yna’r myfyrwyr yn cwblhau cynllun a brawddegau 

am y pwnc (topic sentences) gyda'i gilydd

 Sesiynau tiwtorial byw byr wedi eu recordio ymlaen llaw sy'n 

canolbwyntio'n benodol ar fodelu'r arfer y maent yn mynd i 

ganolbwyntio arno - Gall YouTube fod yn blatfform defnyddiol ar 

gyfer hyn

 Defnyddio Screencastify i archwilio a dadansoddi modelau o 

ansawdd uchel

 Modelau wedi'u codio â lliw yn erbyn meini prawf llwyddiant a'u 

rhannu â myfyrwyr yn ddigidol cyn rhoi cynnig ar unrhyw dasg / 

cwestiwn

 Cynnig dau fath o fodel - yr hyn rydw i eisiau ei weld a'r hyn nad 

ydw i eisiau ei weld – gan esbonio beth sy’n dda a beth sydd ddim 

cystal 

 Defnyddio cyswllt wyneb yn wyneb i ganolbwyntio ar ‘Dwi'n 

gwneud, rydym ni'n gwneud'. Gwneud y  gweithgareddau 'Rydych 

chi'n gwneud' gartref

 Bydd tasgau a gweithgareddau lle mae'n rhaid i ddysgwyr ail-

weithio  a gwella ymatebion yng ngoleuni'r meini prawf llwyddiant 

yn gweddu i ddysgu o bell gan fod gan fyfyrwyr sail i weithio arno

 Ar gyfer tasgau ysgrifennu estynedig, crëwch oriel ar-lein o 

enghreifftiau rhagorol i fyfyrwyr gyfeirio atynt

 Trosi modelau yn farciau lle mae'r nodweddion rydych chi am eu 

gweld yn cael eu trosi'n bwyntiau

 Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr roi'r hyn sydd wedi'i fodelu ar 

waith ar unwaith - Ymarfer dan Arweiniad

 Gall ysgrifennu estynedig fod yn fwy deniadol os yw myfyrwyr yn 

gweithio ar y cyd ar y dasg gan ddefnyddio dogfen a rennir yn 

Google Docs

Personoli ac Ymgysylltu



Sut allai hyn edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 

ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 

ystafell ddosbarth?

Mae sgaffaldiau yn cyfeirio at amrywiaeth 

o dechnegau hyfforddi a ddefnyddir i 

symud myfyrwyr yn raddol tuag at ddeall 

pethau’n well ac, yn y pen draw, mwy o 

annibyniaeth yn y broses o ddysgu. Yna 

gellir tynnu’r sgaffaldiau'n raddol wrth i‘r 

dysgwr ddeall yn well

 Rhennir esboniadau athrawon mewn darnau bach y 

gellir eu rheoli.

 Mae athrawon yn cymhwyso esboniadau wedi 

ystyried camsyniadau’r disgyblion

 Gellir defnyddio ymarferion agos (close excercises)  i 

ddechrau er mwyn helpu myfyrwyr i ganolbwyntio 

ar ymgorffori'r wybodaeth allweddol

 ‘Stripiau strwythurau’ (Structure Strips) a fframiau 

ysgrifennu yn tywys myfyrwyr trwy'r broses 

ysgrifennu

 Rhestrau geirfa / cychwyn brawddegau i wella 

arddull 

 Patrymau o strwythurau brawddegau i ddysgwyr 

gan eu herio i'w defnyddio

 Meini prawf llwyddiant penodol yn cael eu 

defnyddio i arwain dysgu neu gwblhau'r dasg

 'Sgwrs ar gyfer Ysgrifennu' - siarad wedi'i sgaffaldio i 

adlewyrchu gofynion tasgau ysgrifennu. Rhoi amser 

dosbarth i gefnogi'r dull hwn a’r myfyrwyr yn 

cwblhau cynllun a brawddegau am y pwnc gyda'i 

gilydd

 Cynllunio mwy o 'enghreifftiau wedi'u marcio' (worked 

examples) mewn gwersi (ateb wedi'i gwblhau i broblem neu 

dasg y mae myfyrwyr yn ei hastudio cyn ac yn ystod y broses 

gychwynnol o ddysgu sgil neu broses newydd). Pan gânt eu 

defnyddio'n effeithiol, dylid eu tynnu'n ôl yn raddol fel bod 

myfyrwyr yn ennill annibyniaeth

 Rhoi awgrymiadau i gefnogi ysgrifennu estynedig ar stripiau 

strwythur i gefnogi ysgrifennu estynedig

 Gall ‘Concept Cartoons’ fod yn ddull defnyddiol o gyflwyno 

barn pobl eraill ar bynciau penodol

 Creu ‘trefnyddion gwybodaeth’ (knowledge organisers) i nodi 

ffeithiau allweddol – y gall myfyrwyr ychwanegu atynt eu 

hunain

 Atebion wedi'u cwblhau'n rhannol gyda bylchau i'w llenwi

 Ystyried defnyddio ysgogiadau gwirio mewn PowerPoints 

neu wersi wedi'u recordio ymlaen llaw - Ydych chi wedi 

gwirio atalnodau llawn a phriflythrennau?

 Wrth ddefnyddio 'Google Forms' llunio ‘cwestiwn 

canghennog' a fydd yn cyfeirio dysgwyr at wahanol 

gwestiynau / tasgau yn dibynnu ar eu hymatebion

 Mae Padlet yn offeryn rhagorol ar gyfer sgaffaldiau 

ymatebion y tu allan i'r ystafell ddosbarth - gall myfyrwyr i 

gyd roi brawddeg /syniad / safbwynt ar y wal a gellir 

defnyddio'r rhain i sgaffaldio atebion estynedig gan y 

dysgwyr

Pethau i'w hystyried wrth gynllunio
• Sut allwn ni gynorthwyo myfyrwyr i wneud y gorau o ddysgu o bell?
• Pa agweddau fydd yn anodd i ddysgwyr a sut allwn ni fynd i'r afael â'r rhain?
• Sut allwn ni sicrhau fod dysgwyr yn parhau i ymgysylltu?

Personoli ac Ymgysylltu



Egwyddorion allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Gosod Sgaffaldiau

Useful articles : 

https://www.tes.com/news/scaffolding-are-you-using-it-properly

https://www.teachermagazine.com.au/articles/the-importance-of-
instructional-scaffolding

https://www.teachertoolkit.co.uk/2019/02/10/i-do-we-do-you-do

Modelu Dysgu

Modelling Instruction: I Do, We Do, You Do – Teachertoolkit

Effective teacher modelling – Seced

Mastering Modelling - Durrington Research School

Personoli ac Ymgysylltu
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Beth yw hyn?
Dylai dysgwyr gael pob cyfle posibl i gyfathrebu a chydweithio'n effeithiol gan fod hyn yn eu galluogi i 
atgyfnerthu eu dysgu.

Pam ei fod yn bwysig?
Mae cydweithio yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio trwy gysyniadau cymhleth ac i helpu ei gilydd i ddysgu. Mae 
hefyd yn cynnig cyfleoedd i sgwrsio sy'n dysgu myfyrwyr i atgyfnerthu eu pwyntiau gyda ffeithiau a thystiolaeth 
galed. Dylai cydweithio ddigwydd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein gan sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfle i 
ymgysylltu'n llawn.

Cyfathrebu a 
Chydweithio



Sut allai hyn edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr 

ystafell ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 

ystafell ddosbarth?

Dylunio tasgau / gweithgareddau lle gall 

dysgwyr gyfrannu at y tasgau cyffredinol

• Atebion rhannol i'r cyfan, ee rhannu atebion fel 

carwsél o amgylch yr ystafell ddosbarth.

• Dysgwyr yn ateb rhan o'r cwestiynau cyfan ac yn 

cyflwyno i'r dosbarth gan ddefnyddio recordiad 

fideo / recordiad sgrin i greu ateb dosbarth cyfan 

gyda chyfraniadau pawb.

• Dysgwyr yn cyflwyno brawddeg / paragraff priodol 

sydd yn cyfrannu at ffurfio ateb cyfan

• Defnyddio technoleg megis Google sheets – mewnbynnu defnydd dŵr 

o bob cartref a’i fwydo i daflen ar gyfer y dosbarth cyfan, flipgrid, 

Google site – gwefan o adolygiadau nofelau gan y dosbarth y gellir eu 

rhannu ar gyfrif Twitter, tudalen Adobe spark – gellir rhannu’r url ag 

eraill ar gyfer adborth/dathlu dysgu neu gynyddu cydweithio rhwng 

dysgwyr

• Defnyddio amser dysgu gartref i fyfyrwyr fyfyrio ar gwestiynau a godir 

gan athro - gan greu amser meddwl estynedig.

• Dysgwyr yn creu animeiddiad o'u rhan nhw o'r cyfan a’i rannu gyda'r 

athro dosbarth. Yr athro dosbarth i greu ateb cyfan gan ddefnyddio 

meddalwedd fel ‘stop motion studio’ neu ‘thinglink’, - creu man 

arbennig ar lun i egluro manylion pellach – e.e. llun o’r corff – os rwy’n 

pwyso’r fraich, mae pelydr-x o’r fraich yn ymddangos. 

Cydweithrediad rhwng athrawon pynciau 

cwricwlaidd ac o fewn pynciau i sicrhau fod 

dysgwyr yn derbyn cyfarwyddiadau o 

ansawdd uchel

• Gallai athro mathemateg gyflwyno gan greu 

diagram gwasgariad o fewn gwers wyddoniaeth i 

fodelu dulliau cyffredin

• Defnyddio athrawon fel 'arbenigwyr' o fewn pwnc, 

ee Mr A yw'r arbenigwr ar gelloedd mewn bioleg a 

Mrs B yw'r arbenigwr ar ffotosynthesis

• System carwsél a chylchdroi gan ddefnyddio 

cryfderau athrawon

• Gellid cyflwyno neges yr 'arbenigwr' i ystod o ystafelloedd dosbarth er 

mwyn rhannu gwybodaeth ee gallai ymchwilwyr blaenllaw ar gelloedd 

canser anfon neges at y dysgwyr i rannu'r wybodaeth hanfodol sydd ei 

angen arnynt i ddeall cysyniad – book creator 

• Defnyddio clipiau ffrydio o theatrau fel y gall dysgwyr ddadansoddi 

rhan o'r ddrama o berfformiad 'byw'.

• Athro / aelod o staff neu gymuned yr ysgol yn darllen testunau 

perthnasol fel clipiau sain / fideo

• Athrawon yn gweithio ar y cyd ac yn addysgu ar draws grwpiau 

addysgu gan ddefnyddio gwersi wedi'u recordio ymlaen llaw neu wersi 

byw

Cyfathrebu a 
Chydweithio



Sut allai hyn edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 
ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 
ystafell ddosbarth?

Arfer athrawon sy’n ymestyn hyblygrwydd, 
dewis a llais y dysgwyr. Bydd myfyrwyr wedi 
arfer gweithio ar eu cyflymder/yn ôl eu dewis  
eu hunain ers misoedd

• Gadael i ddysgwyr ddewis pa dasg fyddai orau 
ganddynt. 

• Gadael i lais y dysgwyr ddylanwadu ar gyflymder y 
dysgu.

• Rhoi dewis o ddyddiadau i ddysgwyr ar gyfer terfyn 
amser darn o waith. 

• Dysgwyr yn gallu cyrchu gwybodaeth 
bellach/cyflwyniadau ar eu cyflymder eu hunain er 
mwyn datblygu gwybodaeth/dealltwriaeth.

• Defnyddio gwersi wedi’u recordio i alluogi dysgwyr 
i weithio ar eu cyflymder eu hunain 

• Rhoi’r gallu i ddysgwyr osod eu rhaglen waith eu 
hunain yn electronig a’i rhannu gyda’r athro – trwy 
ddefnyddio’r cyfleuster ‘sgwrs’ mewn sesiwn 
ffrydio byw / trwy neges yn google documents.

Defnyddio  rhyngweithio cymheiriaid i gymell a 
gwella deilliannau dysgu

• Adalw a gefnogir gan gymheiriaid – gofyn i fyfyrwyr 
brofi gwybodaeth ei gilydd a rhoi adborth sy’n 
cywiro, wedi ei gefnogi gan adnoddau megis meini 
prawf llwyddiant i sicrhau bod yr adborth yn gywir. 
Partneriaid trafod

• Gwneud mwy o ddefnydd o’r amser dysgu ‘gartref’ 
i gynyddu cydweithio 

• Myfyrwyr yn cydweithio yn Google docs
• Waliau Padlet i rannu dysgu
• Rhannu enghreifftiau o waith rhagorol ar ffrydio 

byw neu waliau Padlet

Cynyddu ymgysylltiad myfyrwyr a 
pherchnogaeth

• Cyfleoedd i bob dysgwyr gyfrannu o fewn y 
dosbarth – MWB, cardiau A/B/C/D, bawd i fyny, ac 
ati.

• Dysgwyr i ddewis yr ateb y maent yn cytuno fwyaf 
ag ef o restr ddewis ac egluro’u rhesymu i grŵp o 
gymheiriaid.

• Dysgwyr i ddewis dull cyflwyno ar gyfer y gwaith a 
gyflwynir, e.e. Defnydd o graffeg/diagramau / 
gwaith celf / cerflunio / …

• Amrywio’r dulliau a ddefnyddir gan ddysgwyr i roi 
atebion / adborth – system bleidleisio, amlddewis, 
flipgrid, padlet, ‘sgwrs’ ar ffrydio byw, defnyddio 
‘llaw i fyny’ ar ffrydio byw

Pethau i'w hystyried wrth gynllunio
Sut y gellir defnyddio cyfleoedd ar gyfer cydweithio i helpu myfyrwyr i ddysgu?
Sut allwn ni sicrhau fod pawb yn rhannu’r un weledigaeth ar gyfer ein dull dysgu cyfunol?

Cyfathrebu a 
Chydweithio



Egwyddorion Allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Cynllunio a chreu tasgau / gweithgareddau lle gall dysgwyr gyfrannu at 

y cyfan fel profiad dysgu.

Collaborative learning – Education Endowment Foundation
Collaborative learning - @teachertoolkit
20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers –
Teach thought 
15 Free Online Collaboration Tools and Apps

Dysgu gan athrawon sy'n ymestyn hyblygrwydd, llais a dewis myfyrwyr.
‘Pupil voice’ benefits pupils and helps schools to improve - Estyn

Why we should give students choice - Creative Educator 

Cydweithio gyda chyfoedion a all ddarparu cymhelliant a gwella 

canlyniadau dysgu.

Collaborative learning – Dylan William 
Why we need group work in Online Learning – Debbie Morrison

Cynyddu ymgysylltiad a pherchnogaeth myfyrwyr gan gynnwys 

cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr fyfyrio ac egluro eu proses o feddwl.

Powering up Students – Guy Claxton and Graham Powell 

Cyfathrebu a 
Chydweithio

Dychwelyd 
i’r model

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Beth yw hyn?
Mae dau bwrpas i asesu ac adborth. Mae'n darparu gwybodaeth i lywio'r addysgu a'r dysgu, ac yn cefnogi 
dysgwyr i wneud y cynnydd gorau posibl.

Pam ei fod yn bwysig?
Mae adborth yn chwarae rhan ganolog wrth sicrhau dysgu; cefnogi dysgwyr i wybod a dyfnhau eu gwybodaeth a 
deall a gwella eu perfformiad.
Mae'r athrawon mwyaf effeithiol yn gwirio i weld a yw'r myfyrwyr i gyd yn dysgu'r deunydd newydd. Mae'r 
gwiriad hwn yn darparu rhywfaint o'r dilyniant sydd ei angen er mwyn symud dysgu newydd i'r cof tymor 
hir. Mae'r gwiriad hwn hefyd yn rhoi gwybod i athrawon a yw myfyrwyr yn datblygu camsyniadau.

.
(Tom Sherrington - Rosenshine’s principles in action)

Asesu ac Adborth



Sut allai hyn 
edrych?

Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 
ddosbarth?

Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch ystafell 
ddosbarth?

Asesiad gyda phrofion sydd yn 

hawdd llwyddo ynddynt ac 

adborth a roddir ar unwaith ac 

yn gywir.

Defnyddio'r dulliau canlynol:

 byrddau gwyn bach, gydag adborth llafar.

 cwestiynau diagnostig amlddewis, gan ddefnyddio 

camsyniadau cyffredin fel yr atebion 'anghywir' a mynd i'r afael 

â'r rhain fel dosbarth cyfan.

 Dysgwyr i drefnu gwybodaeth o fewn tasg, a chynnal 

trafodaeth â chyfoedion i gael adborth.

Defnyddio'r dulliau canlynol:

 ffurflenni Microsoft, ‘cwisiau', gwefan cwestiynau diagnostig -

mathemateg neu bynciau tebyg i roi adborth ar unwaith i 

ddysgwyr am gwestiynau cyflym.

 'padlet / holiaduron / cwis' i gasglu atebion dysgwyr. Darparu 

adborth yn unigol i wella atebion cyn eu rhannu ar blatfform y 

dosbarth.

 yr adran 'stream' yn Google  classroom i roi adborth

 meddalwedd ar gyfer dilyniant digwyddiadau

Adborth i ateb estynedig sy'n 

gofyn am ymateb

 Gellid gwneud hyn trwy i athrawon gasglu atebion dysgwyr a 

darparu adborth (canllawiau Iechyd a Diogelwch angen eu 

dilyn).

 Gallai dysgwyr ddarparu adborth i'w gilydd gan ddefnyddio 

meini prawf llwyddiant

 Strwythuro profiadau yn yr ysgol.

 Athrawon yn darparu adborth unigol ac yn cofio bod dysgwyr 

yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd

 Defnyddio recordiadau llais i ddarparu adborth wedi'i bersonoli’n  

ystyrlon - Vocaroo neu wedi'i ysgrifennu gan ddefnyddio llechen. -

ee Explain Everything',

 Dysgwyr i roi adborth ar waith ei gilydd trwy glip sain, clipiau 

fideo.

 Defnyddio llwyfannau fel Class Dojo neu Seesaw fel cyswllt rhwng 

y cartref a'r ysgol. Gall dysgwyr dynnu lluniau o waith a gellir 

cyflwyno adborth. Hyn yn cynyddu ymgysylltiad rhieni

Adborth dosbarth cyfan i fynd 

i'r afael â chamsyniadau a 

meysydd allweddol sydd 

angen eu hail ddysgu

 Athro'n asesu gwaith ac yn rhannu adborth dosbarth sy'n mynd 

i'r afael â materion allweddol

 Rhannu enghreifftiau o ansawdd uchel

 Dysgwyr yn gwella gwaith mewn ymateb i’r adborth

 Darparu gwersi wedi'u recordio ymlaen llaw neu wersi byw sy'n 

canolbwyntio ar adborth dosbarth cyfan

 Grwpio dysgwyr ar sail camsyniadau a darparu fideos byr wedi'u 

recordio ymlaen llaw i fynd i'r afael â'r rhain

 Defnyddio cyfleoedd dysgu o bell i ddysgwyr ail-ddrafftio a gwella

Asesiad ffurfiannol o ansawdd 

uchel (ar sail bwriadau dysgu a 

meini prawf llwyddiant a 

rennir) gan gynnwys Asesiad 

Cronnus

.

 Cydnabod cyflawniadau dysgu’r disgyblion dros 

amser. Defnyddio profion papur gyda marciau athrawon.

 Cydnabod cyflawniadau dysgu disgyblion - ar bapur a hunan-

farcio yn yr ystafell ddosbarth.

 Rhoi taflen / ffurflen adborth wedi'i chreu ymlaen llaw i 

ddysgwyr, a nodi beth sy'n briodol ar lafar.

 O ganlyniad i’r uchod, darparu rhaglen ymyrraeth addas i 

ddysgwyr.

 Tasgau asesu o 'Microsoft Forms', 'Google Forms',

 Rhaglen ymyrraeth gefnogol i ddysgwyr nad ydyn nhw'n gwneud 

ac yn cynnal cynnydd. BBC Bitesize, GCSE Pod,

 Darparu adborth gyda dolenni i glipiau fideo / clipiau sain /…

Asesu ac Adborth



Sut allai hyn edrych?
Sut allai hyn edrych yn yr ystafell 

ddosbarth?
Sut allai hyn edrych y tu allan i'ch 

ystafell ddosbarth?

Dylai adborth alluogi dysgwyr i wneud 

cynnydd yn eu dealltwriaeth a'u sgiliau 

cyffredinol.

Rhoi adborth yn ystod y broses o ddysgu

 Fframio ymatebion mewn iaith gadarnhaol.

 Rhoi adborth yn ystod y cylch dysgu er mwyn mynd i'r 

afael â chamsyniadau / anawsterau yn gynharach

 Meddalwedd ar gyfer cwestiynau amlddewis gyda'r 

gwallau / camsyniadau cyffredin fel yr atebion 

anghywir. Gellid dilyn hyn  gyda dysgwyr yn cyflwyno eu 

rhesymeg i'r athro ac yn rhannu 'padlet' ac yna mynd i'r 

afael â phob camsyniad i'r dosbarth fel fideo.

Mae adborth, pan gaiff ei fframio fel 

cyfarwyddyd i 'wneud' yn fwy defnyddiol ac 

yn haws ei ddeall.

 Rhannu enghreifftiau o waith o'r dosbarth i'r dosbarth 

cyfan gan gynnwys adborth llafar neu ysgrifenedig.

 Dangos i'r dosbarth cyfan sut y mae ddefnyddio 

adborth yn gallu gwella darn o waith.

 Rhoi enghraifft o gamsyniad cyffredin i'r dosbarth gydag 

adborth ac ymateb gwell ar ffurf clip fideo.

 Darparu enghreifftiau wedi'u gwneud i gwestiynau -

esbonio'r rhesymeg ar ffurf clip fideo.

Mae gan adborth i'r dosbarth cyfan rôl i’w 

chwarae wrth ddarparu adborth ffurfiannol 

amserol a manwl gan gofio llwyth gwaith 

athrawon.

 Adborth llafar i'r dosbarth cyfan.

 Adborth cryno wedi'i ddarparu i'r dosbarth cyfan i 

fynd i'r afael â meysydd cyffredin sydd angen eu 

gwella.

 Clip sain fel adborth i'r dosbarth cyfan / adborth trwy 

ffrydio byw ac ymatebion i gwestiynau dysgwyr yn yr adran 

‘sgwrsio’ (Vocaroo)

 Fideo adborth cryno i'r dosbarth gan rannu pwyntiau 

allweddol gyda’r dysgwyr, ee pwynt adborth 1 - sy'n 

berthnasol i chi, anwybyddwch bwynt adborth 2, ac ati.

Pethau i'w hystyried wrth gynllunio
• Beth fydd y pwyntiau adborth allweddol yn yr uned hon?
• Sut allwn ni ddefnyddio ein hadnoddau i sicrhau adborth o ansawdd uchel?
• A yw adborth yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen â'u dysgu?

Asesiad ffurfiannol o ansawdd uchel (ar sail 

bwriadau dysgu a meini prawf llwyddiant a 

rennir) gan gynnwys Asesiad Cronnus

.

 Cydnabod cyflawniadau dysgu’r disgyblion dros 

amser. Defnyddio profion papur gyda marciau 

athrawon.

 Cydnabod cyflawniadau dysgu disgyblion - ar bapur a 

hunan-farcio yn yr ystafell ddosbarth.

 Rhoi taflen / ffurflen adborth wedi'i chreu ymlaen 

llaw i ddysgwyr, a nodi beth sy'n briodol ar lafar.

 O ganlyniad i’r uchod, darparu rhaglen ymyrraeth 

addas i ddysgwyr.

 Tasgau asesu o 'Microsoft Forms', 'Google Forms',

 Rhaglen ymyrraeth gefnogol i ddysgwyr nad ydyn nhw'n 

gwneud ac yn cynnal cynnydd. BBC Bitesize, GCSE Pod,

 Darparu adborth gyda dolenni i glipiau fideo / clipiau sain 

Asesu ac Adborth



Egwyddorion Allweddol Ble alla i ganfod mwy am hyn?

Asesiad gyda phrofion sydd yn hawdd llwyddo ynddynt ac adborth 
a roddir ar unwaith ac yn gywir.

• Assessment as Learning: The case for calling low-stakes tests ‘retrieval practice’ 
– Kingsbridge research school

• Strengthening the student toolbox – John Dunlosky

Asesiad ffurfiannol o ansawdd uchel (ar sail bwriadau dysgu a meini 

prawf llwyddiant a rennir) gan gynnwys Asesiad Cronnus

• Dylan William – Embedded Formative Assessment. 
• E.C. Wylie and D.William – Diagnostic Questions: is there value in just one? 

http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Papers_files/DIMS%20%28N
CME%202006%29.pdf

• N.C. Soderstorm and R.A. Bjork, ‘Learning versus Performance: an integrated 
review’ p. 176-199 

• https://www.amazon.co.uk/Visible-Learning-John-Hattie/dp/0415476186
• The power of feedback - John Hattie – Visible Learning -
• But that is not assessment – Rob Coe

Dylai adborth alluogi disgyblion i wneud cynnydd

• Distance Learning through the Lens of a disadvantaged student ; 
https://researchschool.org.uk/unity/news/distance-learning-through-the-lens-of-
disadvantaged-pupils/

• Visible Learning: Feedback – John Hattie & Shirley Clarke
• 7 things to remember about feedback  

Asesu ac Adborth

Dychwelyd 
i’r model
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https://www.researchgate.net/publication/275355435_Learning_Versus_Performance_An_Integrative_Review
about:blank
about:blank
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http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el201209_takeaways.pdf


Modelau Pwnc

English Language English Literature

Mathemateg

GwyddoniaethHanes

Cymraeg

Templedi cynllunio

https://drive.google.com/file/d/1DsA4uEYx_zShZqAOh3foaXvLnAy3ur6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH9CB5_qKrHV2fmgo8bGxQ3QNUbr3tJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19nNpRPZtf5tVbBhrxon7rUzAxnOx7zai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTAlvjuZXKfpqYS6ZnP3TlP324bVJr9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpDR-ZrLanJyPZRN2J0jawOP1N2jzeDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RtCLAA3U1mrneCMG_E9ORRF4Dtxe4JZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjHiafDc6SHd3hchafA6rstsLAv4nE3F/view?usp=sharing


Offer digidol 
ar gyfer 

Dysgu Cyfunol

https://hwb.gov.wales/


Flipgrid

Hwb Tutorial
Flipgrid

Tiwtorial Hwb

Dychwelyd 
i’r model

https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/other-tools/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/other-tools/


Seneca Learning  

Link to Seneca Learning 
Website

Linc i Wefan Seneca 
Learning

Dychwelyd 
i’r model

https://senecalearning.com/en-GB/
https://senecalearning.com/en-GB/


Quizlet

Link to Quizlet Website
Linc i Wefan Quizlet

Dychwelyd 
i’r model

https://quizlet.com/en-gb
https://quizlet.com/en-gb


Adobe Spark

Adobe Spark User Guide
Canllaw Defnyddwyr Adobe 

Spark

Dychwelyd 
i’r model

https://hwb.gov.wales/support-centre/hwb-services/adobe-spark-for-education
https://hwb.gov.wales/support-centre/hwb-services/adobe-spark-for-education


Link to a video on Google 
forms – Exit Ticket

Linc i fideo ar Docynnau
Gadael – Google forms

Google Forms-Exit tickets

Dychwelyd 
i’r model

https://www.youtube.com/watch?v=jHmdaYuNAIM
https://www.youtube.com/watch?v=jHmdaYuNAIM


Screencastify

Link to a Hwb guide on 
Screencastify

Linc  i adnodd Hwb ar 
Screencastify

Dychwelyd 
i’r model

https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/other-tools/
https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/other-tools/


Poll Everywhere

Link to a tutorial on Poll 
Everywhere

Linc  i diwtorial ar Poll 
Everywhere

Dychwelyd 
i’r model

https://www.polleverywhere.com/videos/tutorials
https://www.polleverywhere.com/videos/tutorials


Link to a tutorial on Google 
Forms –Branching 

Questions
Linc  i diwtorial ar 

gwestiynau canghennog –
Google Forms

Google Forms – Cwestiynau 
Canghennog (Branching Questions) 

Dychwelyd 
i’r model

https://youtu.be/8RH245iWC_s
https://youtu.be/8RH245iWC_s


Kahoot

Link to a tutorial on Kahoot
Linc  i diwtorial ar Kahoot

Dychwelyd 
i’r model

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk


Microsoft Forms

Link– userguide for 
Microsoft Forms

Linc  - canllaw
defnyddwr Microsft

Forms

Dychwelyd 
i’r model

https://hwb.gov.wales/search?query=microsoft%20forms&strict=true&popupUri=%2FResource%2F47939fb6-9272-4cc0-be0e-c6892eb2c8e4
https://www.youtube.com/watch?v=pdzw1Xpctdk


Vocaroo

Link– userguide video on 
Vocaroo

Linc  - fideo defnyddwr ar 
gyfer Vocaroo

Dychwelyd 
i’r model

https://youtu.be/vaaBo6ncsXk
https://youtu.be/vaaBo6ncsXk


Rosenshine

Link to  Rosenshine’s 
Principles of Instruction

Linc  i ‘Rosenshine’s 
Principles of Instruction’

Dychwelyd 
i’r model

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/how2-blog/_1240xAUTO_fit_center-center_none/Principles-of-Instruction.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/how2-blog/_1240xAUTO_fit_center-center_none/Principles-of-Instruction.png


Link to  knowledge organiser 
templates

Linc  i dempledi trefnu
gwybodaeth

Stripiau Strwythuro

Rhowch yr ysgogiad 1af i’r 

myfyrwyr yma.

Pan fyddwch wedi casglu’r holl 

awgrymiadau, copïwch y golofn 

gyfan o gelloedd a'u pastio i'r 

celloedd ar y dde.

Yna argraffwch y ddogfen.

Copïwch y Golofn 1af yma Copïwch y Golofn 1af yma Copïwch y Golofn 1af yma

Yn lle’r ysgrifen yma, rhowch eich 

2il ysgogiad i’r myfyrwyr

Yn lle’r ysgrifen yma, rhowch eich 

3ydd ysgogiad i’r myfyrwyr 

Dychwelyd 
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https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jonesn315_hwbcymru_net/EWes334oaOdLnc19iaFD7h0BjlBhFe_RHk2Zc98ySxsKFw?e=WfvKKZ
https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jonesn315_hwbcymru_net/EWes334oaOdLnc19iaFD7h0BjlBhFe_RHk2Zc98ySxsKFw?e=WfvKKZ


Concept Cartoons

Link to how to use concept 
cartoons

Linc  i sut i ddefnyddio
cartwnau cysyniad

Dychwelyd 
i’r model

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2566-using-concept-cartoons
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2566-using-concept-cartoons


Padlet

Link – how to set up Padlet
Linc  - sut i gychwyn

defnyddio Padlet

Link – how to use Padlet
Linc  - sut i ddefnyddio

Padlet

Dychwelyd 
i’r model

https://www.youtube.com/watch?v=UuzciL8qCYM
https://www.youtube.com/watch?v=UuzciL8qCYM
https://www.bookwidgets.com/blog/2017/08/30-creative-ways-to-use-padlet-for-teachers-and-students
https://www.bookwidgets.com/blog/2017/08/30-creative-ways-to-use-padlet-for-teachers-and-students


Classdojo

Link to Classdojo
Linc  i Classdojo

Dychwelyd 
i’r model

https://www.classdojo.com/en-gb/?redirect=true
https://www.classdojo.com/en-gb/?redirect=true


Book creator

Link to Book creator
Linc  i Book creator

Dychwelyd 
i’r model

https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/
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Socrative

Link to Socrative
Linc  i Socrative

Dychwelyd 
i’r model

https://www.socrative.com/k-12/
https://www.socrative.com/k-12/


61

Thinglink

Link to Thinglink
Linc  i Thinglink

Dychwelyd 
i’r model

https://www.thinglink.com/en-us/edu
https://www.thinglink.com/en-us/edu


Offer digidol ar gyfer Dysgu Cyfunol

62

Offer Disgrifiad Addas ar gyfer

Outlook Llwyfan e-bost Pob dysgwr
Staff

One Drive Cwmwl storio Pob dysgwr
Staff

Teams Llwyfan ar gyfer hwyluso, rhannu a chydweithio. Gellir ei 
ddefnyddio i reoli llif gwaith dysgwyr neu i hwyluso cydweithio 
rhwng staff yn cynnwys y gallu i gynnal cyfarfodydd fideo.  

Dysgwyr – CA2 / CA3 / CA4 / CA5
Cydweithio rhwng staff a chyfarfodydd 
ar-lein

One Note Wedi ei ddylunio i weithio fel fersiwn electronig o lyfr 
nodiadau papur – rheoli, rhannu a threfnu gwybodaeth

Dysgwyr – CA2 / CA3 / CA4 / CA5
Cydweithio rhwng staff 

MS Word Prosesydd geiriau – ar y we Pob dysgwr
Staff

MS 
PowerPoint

Meddalwedd cyflwyno – ar y we Pob dysgwr
Staff

MS Excel Taenlen a dadansoddi data – ar y we Dysgwyr – CA2 / CA3 / CA4 / CA5

Sway Mae Microsoft Sway yn ap ‘dweud stori’ proffesiynol sy’n 
helpu i fynegi syniadau trwy ddefnyddio cynfas rhyngweithiol 
ar y we.  

Pob dysgwr
Staff

MS Forms Mae Microsoft Forms yn ffordd sydyn a rhwydd o greu cwisiau 
wedi eu teilwra, arolygon, holiaduron, cofrestriadau a mwy. 

Pob dysgwr
Staff

Y mae’r offer canlynol ar gael i bob dysgwr ac athro/awes drwy Hwb.
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Offer Disgrifiad Addas ar gyfer

JiT 7 offeryn syml ar gyfer dysgwyr ifanc Dysgwyr – CS

j2e5 Papur digidol Dysgwyr – CA2
Staff – creu deunyddiau dysgu

j2code Dysgu codio Dysgwyr – CS / CA2
Staff – cynlluniau gwersi parod

j2data Adnodd trin data Dysgwyr – CS / CA2 / CA3
Staff – rhannu tasgau gyda dysgwyr

j2homework Gosod a phennu gweithgareddau i 
ddosbarth

Dysgwyr – CS / CA2 / CA3
Staff – rheoli llif gwaith

j2blast Dysgu tablau lluosi ac ymarfer sillafu Dysgwyr – CS / CA2 / CA3
Staff – cyrchu data perfformiad dysgwyr

Offer Disgrifiad Addas ar gyfer

Flipgrid Cymuned ar-lein ar gyfer hwyluso 
trafodaeth, rhannu barn a phrofiadau 
neu gofnodi gweithgareddau hwyliog 
trwy’r defnydd o fideo. 

Pob dysgwr
Staff
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Offer Disgrifiad Addas ar gyfer

Google 
Classroom

Rheoli llif gwaith– gosod tasgau, aseiniadau, 
rhannu adnoddau, hwyluso trafodaethau

Pob dysgwr
Cydweithio rhwng staff 

Google Drive Cwmwl storio Pob dysgwr
Staff

Google Docs Prosesydd geiriau – ar y we Pob dysgwr
Staff

Google Sheets Meddalwedd cyflwyno – ar y we Dysgwyr – CA2 / CA3 / CA4 / CA5
Staff

Google Slides Taenlen a dadansoddi data – ar y we Pob dysgwr
Staff

Google Sites Meddalwedd dylunio gwefannau Dysgwyr CA2 / CA3 / CA4 / CA5
Staff – rhannu gwybodaeth

Google Meet Ap cyfarfod trwy fideo ar-lein Staff

Offer Disgrifiad Addas ar gyfer

Screencastify Meddalwedd recordio sgrin sy’n eich caniatáu i 
greu recordiadau er mwyn modelu, trafod ac 
asesu gwaith, adnoddau a gweithgareddau. 

Staff


