
Cysylltu a Herio 
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 pro-
sesu gwybodaeth a gwerthfawrogi cyfyngiadau ein cof gweithio os 
ydym eisiau cyflymu ein prosesau dysgu. Wrth gynllunio, dylem yst-
yried sut y gallwn gysylltu cynnwys newydd â gwybodaeth flaenorol 
er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r amser dysgu.  

Adolygu ac Adalw 
Beth ydi hyn? 

 
Ailedrych ar ddysgu blaenorol ar ôl seibiant i sicrhau nad yw deu-
nydd 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 ddisgyb-
lion wella eu gallu i adalw a meithrin cysylltiadau o fewn eu dealltwr-
iaeth. 
 
Mae adolygu ac adfer gwybodaeth yn helpu i adeiladu ein cof tymor 
hir a'n gallu i adalw. 

Diffinio ac Eglurder 
Beth yw hyn? 

 
Diffinio a chael gwared ar ddirgelwch yr atebion (Defining and dem-
ystifying 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 cyr-
raedd 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 ystaf-
ell 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 hun-
ain ac eraill, a rhoi adborth mwy cywir. 

Asesu ac Adborth 

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 dysg-
wyr 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. 

Cyfathrebu a Chydweithio 

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. 

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 disgwyl-
iadau ac yn caniatáu ichi osod y bar yn uchel. Gellir tynnu’r strateg-
aethau hyn yn ôl yn raddol wrth i feistrolaeth a hyder ddatblygu. 

Adnoddau ar gyfer cynllunio  

Templedi cynllunio 
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