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Diffiniad o Ddysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Mae’r strategaeth hon yn diffinio dysgwyr mwy abl fel: ‘Plant a phobl ifanc sydd ag un gallu neu’n fwy sydd wedi’i

ddatblygu i lefel sylweddol uwch na’u cyfoedion, neu â’r potensial i ddatblygu’r galluoedd hynny ac i gyflawni ar y 

lefelau uchaf drwy gyfleoedd dysgu heriol a chwricwlwm wedi’i gyfoethogi.’

Felly mae’r diffiniad yn cynnwys y dysgwyr hynny

sydd eisoes yn cyflawni’r graddau/

lefelau/deilliannau uchaf ynghyd â’r rheiny sydd efallai’n

tanberfformio ar hyn o bryd neu y mae rhwystrau i’w dysgu.

Cyflwyniad

Y CYD-DESTUN

▪ Wrth i ni lansio’r strategaeth hon ar ddechrau 2022, rydym yn ystyrlon ei bod yn ymddangos yn erbyn cefndir o 

adferiad, gwelliant a blaengynllunio.

▪ Mae effeithiau’r pandemig ar lesiant dysgwyr yn parhau, mae ADY yn cyflwyno set newydd o ddisgwyliadau a systemau, 

ac mae cynllunio ar gyfer gweithredu’r Cwricwlwm Newydd yn mynd rhagddo.

▪ Mae arweiniad y strategaeth hon yn cydnabod yr holl heriau hyn ac yn cynnig cyngor sydd wedi’i ddylunio i fod yn

realistig ac yn gefnogol gan geisio helpu ysgolion i ddatblygu strategaeth MAR sy’n gynhwysfawr, yn hawdd ei weithredu

ond eto’n uchelgeisiol er datblygiad parhaus ein dysgwyr.

SUT I DDEFNYDDIO’R ARWEINIAD HWN 

▪ Mae’r arweiniad hwn yn cynnig cymorth ac arweiniad i arweinwyr ysgol ac ymarferwyr ar gyfer diffinio neu 

ailrymuso’r dull i nodi, cefnogi a galluogi’r dysgwyr hynny sy’n fwy abl a thalentog.

▪ Mae’r awgrymiadau canlynol yn canolbwyntio’n glir ar ddarpariaeth ysgol gyfan, gan gynnwys arweinyddiaeth, 

cymorth llesiant a dysgu ac addysgu

▪ Wrth anelu at wneud hynny, mae’r ddogfen hon yn cynnig amrywiaeth o syniadau, ysgogiadau (neu 

awgrymiadau?) a dolenni i adoddau er mwyn darparu fframwaith ar gyfer eich strategaeth eich hun.
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Argymhellion ar gyfer datblygu eich
Strategaeth Datganiad
Gweledigaeth MAT

▪ Dim mwy na dwy frawddeg a llai na 30 o eiriau

▪ Yn syml a hawdd ei deall

▪ Osgoi metrics – nid yw’r rhain yn perthyn yn

eich gweledigaeth

▪ Bod yn benodol gyda’ch geiriau ac yn

berthnasol i’ch ysgol neu leoliad

▪ Ysbrydolgar ac uchelgeisiol

▪ Alinio i’ch diwylliant a’ch gwerthoedd

Pam datblygu datganiad cenhadaeth?

Isod ceir pedwar mantais ar gyfer cael Datganiadau Cenhadaeth sy’n fyw ac yn cael ei defnyddio’n weithredol yn eich ysgol

neu leoliad:

▪ Bydd yn eich helpu i wybod i ble’r ydych yn mynd.

Fel yn ôl y dywediad, “Os nad ydych yn gwybod i ble’r ydych yn mynd, ni fyddwch yn cyrraedd unrhyw le!” Mae’n

swnio’n elfennol, ond a fyddech yn mynd yn y car ac yn dechrau gyrru heb wybod i ble’r ydych yn mynd? Wel, ble mae

eich ysgol yn aneli i’ch strategaeth MAT fd yn y 1, 3 ne 5 mlynedd nesaf?

▪ Bydd yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwell.

Rydym yn byw mewn byd gyda phethau’n tynnu ein sylw’n gyson. Daw mwyfwy o gyfleoedd ein ffordd, yn enwedig

wrth i ni ddod yn fwy llwyddiannus. Mae meddu ar weledigaeth glir yn rhoi rheswm clir i chi ddweud ‘na’ wrth sawl un 

o’r cyfleoedd hyn. Gall cael gweledigaeth glir eich helpu i’ch atal rhag mynd i fentrau eraill nad ydynt yn alinio â 

chynnydd eich gweledigaeth. Ar y llaw arall, gall penderfyniadau clir gael eu gwneud yn hawdd oherwydd y bydd y 

penderfyniad yn eich arwain gam yn agosach ar eich lleoliad terfynol.

▪ Bydd yn eich cadw i fynd pan fydd pethau’n anodd

Rydym yn gwybod bod bywyd yn llawn pethau da a drwg ac mae gan addysg ei chyfran o bethau da a drwg. Yn ystod

cyfnodau anodd, y weledigaeth sy’n eich cadw i fynd. Gall y weledigaeth uno staff, cyflwyno lefel uwch o ymrwymiad, 

annog creadigrwydd eraill a dangos eich ysbryd gwydn chi a’ch cydweithwyr.

▪ Bydd yn helpu i sicrhau nad yw eich ysgol yn dibynnu’n llwyr arnoch chi a rhai unigolion eraill

Byddwch yn ei chael lawer yn haws i ddirprwyo i gydweithwyr oherwydd maent yn gweld yr hyn rydych yn ceisio’i

adeiladu a byddant am eich helpu i gyflawni hynny.

Gweledigaeth a Datganiad Cenhadaeth

Pam mae angen datganiad cenhadaeth arnoch?

Dylai eich datganiad o genhadaeth wasanaethu fel map i gyflawni

eich datganiad o weledigaeth, gan bontio’r bwlch o’r sefyllfa

bresennol i’r datganiad o weledigaeth.

Rhai enghreifftiau o ddatganiadau gweledigaeth a chenhadaeth ysgol a allai eich ysbrydoli
…

•Ein gweledigaeth yw cymuned lle mae’r holl blant yn teimlo cariad a pharch ac yn cael eu hannog i ddatblygu i’w potensial
llawn.

•Ein cenhadaeth yw darparu addysg a gofal plant o safon mewn amgylchedd diogel, parchus a chynhwysol sy’n adeiladu
Sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes.

•Ein gweledigaeth yw paratoi ac ysgogi ein myfyrwyr ar gyfer byd sy’n newid yn gyflym drwy roi sgiliau meddwl beirniadol, 
safbwynt byd-eang a pharch at werthoedd craidd gonestrwydd, ffyddlondeb, dyfalbarhad a thosturi iddynt. Bydd gan
fyfyrwyr lwyddiant ar gyfer heddiw a byddant yn barod ar gyfer yfory.

•Ein cenhadaeth yw darparu lleoliad diogel lle caiff pawb eu gwerthfawrogi a’u parchu. Mae’r holl aelodau staff, mewn
partneriaeth â rhieni’n ymrwymedig i barodrwydd myfyrwyr ar gyfer y coleg a gyrfaoedd. Caiff y myfyrwyr eu grymuso i
fodloni heriau presennol ac yn y dyfodol i ddatblygu ymwybyddiaeth gymdeithasol, cyfrifoldeb dinesig a thwf personol.
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Defnyddio dull cydlynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi llesiant dysgwyr wrth ddatblygu dull haenog. Bydd hyn yn

galluogi’r holl ddysgwyr i gael mynediad i gymorth a bydd y rheiny â’r angen mwyaf am gymorth llesiant yn gallu cael

mynediad i gymorth arbenigol neu wedi’i dargedu. Gall y defnydd effeithiol o’r Grant Datblygu Disgyblion roi ddarparu

gwasanaethau cymorth arbenigol i gefnogi eu dysgwyr PYDd/MAT. Rhennir enghraifft isod.

Effaith Pandemig COVID 19

Mae profiadau Pandemig COVID 19 wedi golygu bod dysgwyr wedi cael profiadau cadarnhaol a negyddol. Fodd bynnag, 

mae wedi codi pwysigrwydd gofalu am ein llesiant emosiynol a meddyliol a’i feithrin. Mae COVID-19 wedi effeithio ar

fywydau pawb. Mae hyd yn oed y dysgwyr mwyaf gwydn wedi cael anhawster ac wedi profi llesiant gwael ar un adeg. Mae 

llesiant yn ganolog i’n hysgolion a’n lleoliadau.

Mae datblygu Dull Ysgol Gyfan yn ceisio cefnogi llesiant da drwy hyrwyddo amgylchedd diwylliannol cadarnhaol mewn

ysgolion a lleoliadau, lle gall yr holl ddysgwyr ffurfio perthnasoedd cadarnhaol a ffynnu. Dyma enghreifftiau o amgylchedd

diwylliannol:

cynnwys gwerthoedd, lle mae pawb yn gweithio gyda’i gilydd, gan gyfrannu at eu sgiliau a’u hadnoddau unigol er lles pawb, 

lle anogir dysgwyr i gyflawni eu potensial personol ac academaidd, lle maent yn ffynnu, yn dysgu ac yn datblygu’n

emosiynol, wedi’u cefnogi gan athrawon sy’n gweithredu mewn diwylliant sy’n gwerthfawrogi eu llesiant eu hunain hefyd.

Llesiant

CAMHs, 

Meddyg Teulu

Childline 

Llinell Gymorth y Comisiynydd Plant

Cymorth Arbenigol

Gweithwyr Gofal Iechyd Cynradd, 

Cwnselwyr mewn Ysgolion, Cymorth Seicolegydd Addysg,  

Hyfforddiant a Mentora i ddysgwyr wedi’u targedu.  

Ymarferwyr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl mewn

Ysgolion

Cymorth wedi’i Dargedu

Gweithgareddau i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol, 

Diwrnodau Ymwybyddiaeth iechyd Meddwl, 

Posteri a theflanni

Hyfforddianr a Mentora i’r holl Ddysgwyr

Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol i’r holl staff o ran Iechyd Meddwl a Llesant

Cynnig Cynhwysol
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Mae llawer o ymchwil yn cydnabod bod addysgu o safon yn hanfodol er mwyn cyflawni rhagoriaeth mewn ysgolion: ‘Ni all 

ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon,’ (OECD, 2016).

•Mae tegwch yn scha bod y system, a lefel ysgl, lel a chenedlaethol yn ystyried ac yn ymateb i heriau unigryw sy’n

ymddangos i unigolion a grwpiau o  ddysgwyr.

Mae yna gydnabyddiaeth er mwyn cyflawni;r genhadaeth genedlaethol fod angen creu ysgolion cryf a chynhwysol sy’n

ymrwymedig i degwch a rhagoriaeth. Mae UNSECO (2017) yn nodi neges ganolog bod: ‘pob dysgwr yn bwysig ac yn bwysig

ar lefel gyfartal.’ Mae hyn yn berthnasol

Sicrhau Tegwch i’n dysgwyr MAT

1. A yw’r ysgol yn ceisio creu hinsawdd/ethos lle

mae cyflawniadau pawb yn cael eu gwerthfawrogi’n

gyson ac y dethlir llwyddiant yn rheolaidd?

2. A yw’r ysgol yn cefnogi dysgwyr mwy abl fel rhan

hanfodol o’i strategaeth dysgu ac addysgu ac a yw

anghenion dysgwyr MAT wedi’u hadlewyrchu yn holl

bolisïau’r ysgol?

3. A yw addysg ac arweiniad gyrfaoedd yn cael ei

darparu ynghyd â chyfleoedd ar gyfer sgiliau hunan-

ddatblygu, archwilio gyrfaoedd a rheoli gyrfaoedd?

Heriau posib i ddysgwyr MAT o gefndiroedd dan anfantais

Heriau ariannol

Pryderon ynghylch costau ariannol mynychu sefydliadau AB, gan gynnwys costau byw

Deall y system cyllid myfyrwyr ac ad-dalu

Pryder efallai na fydd dychweliad ariannol AB yn werth chweil

Heriau cymdeithasol, diwylliannol a daearyddol

Pryderon ynghylch byw oddi cartref neu symud i rywle arall

Diffyg anogaeth gan deulu i gyflwyno cais am AB

Teimlo fel nad yw AB ‘iddyn nhw’ ac efallai nad yw rhai prifysgolion yn cynnwys myfyrwyr o gefndiroedd dosbarth

gweithiol neu leiafrifoedd ethnig

Heriau cyd-destunol eraill

Pryderon ynghylch lefelau cyflawniad a graddau arholiadau

Diffyg gwybodaeth a diddordeb mewn cyrsiau a gynigir gan sefydliadau AB
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•“Rydym yn ymrwymedig i lwyddiant a llesiant pob dysgwr, ni waeth beth yw ei gefndir neu ei amgylchiadau personol. 

Mae tegwch a rhagoriaeth yn mynd law yn llaw, ac ni allwch gael un ar draul y llall.”

•Addysg yng Nghymru” ein cenhadaeth genedlaethol, 2017

O fewn y fframwaith cenedlaethol, mae ysgolion ac ymarferwyr yn y lle gorau i wneud penderfyniadau am anghenion

eu dysgwyr penodol, gan gynnwys cynllunio gweithgareddau a fydd yn cefnogi eu dysgu yn y ffordd orau. Mae’n rhaid

i hyn gael ei ysgogi gan anghenion unigol dysgwyr MAT.

MAT, ADDYSGEG A’R CWRICWLWM NEWYDD 

Mae’n rhaid i ysgolion ddylunio, mabwysiadu a gweithredu cwricwlwm sy’n cynnig y canlynol:

▪ Mae dysg ac addysgu’n herio dysgwyr drwy eu hannog i gydnabod pwysigrwydd ymdrech gynaliadwy wrth fodloni

disgwyliadau sy’n uchel ond sy’n gyflawnadwy iddynt.

▪ Galluogi dysgwyr i ddatblygu yn y ffordd sy’n ymgorffori’r pedwar diben.

▪ Sail dysg eang, cytbwys, cynyddol, sy’n hyrwyddo dysgu annibynol ac ar y cyd.

▪ Bod cynnydd yn cael ei ddeall a’ gefnogi fel bod y gallu i wella’n deg ac yn hygyrch i’r holl ddysgwyr.

▪ Darpariaeth cyfleoedd dysgu’n ehangu y tu hwnt i amgylchedd yr ystafell ddosbarth ac adeiladu ar brofiadau

bywyd yr unigolion.

▪ Modelau arloesol o ddysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth yn cael eu datblygu ar y cyd â darparwyr eraill megis

cydweithyr, AB a phrifysgolion.

Cwricwlwm i Gymru

Cwestiynau allweddol:

• Beth yw’r cyfleoedd ar gyfer dysgwyr MAT yn fframwaith y Cwricwlwm i Gymru?

• Beth yw’r ystyriaethau dylunio allweddol ar lefel ysgol gyfan a MDPh ac a ydynt yn cadw’r holl ddysgwyr, yn enwedig
dysgwyr MAT, mewn cof?

• Sut rydym yn dewis cynnwys yn y cwricwlwm sy’n briodol i’n holl ddysgwyr?

• Pwy ddylai fod yn rhan o ddylunio’r cwricwlwm?

• Mae NACE 2019, yn tynnu sylw at yr angen i ysgolion hwyluso ‘Cwricwlwm wedi’i ddylunio i alluogi cyfleoedd dysgu
cyfoethog a heriol i ddysgwyr mwy abl.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/education-in-wales-our-national-mission.pdf
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Perthnasoedd ar bob lefel

Mae perthnasoedd proffesiynol cryf yn darparu sail ar gyfer ymgysylltu ac ymberthyn dysgwyr, gan effeithio’n gadarnhaol

ar eu dysgu. 

Gall datblygu perthnasoedd cryf wella lefel ysgogiad myfyrwyr yn sylweddol gan hyrwyddo dysgu. Mae’n rhaid i

berthnasoedd cryf rhwng oedolion a dysgwyr gynnwys y canlynol: 

• mynegi gofal, 

• darparu cymorth,

• bod yn empathetig,

• bod yn adeiladol

• symud rhwng rôl mentor a hyfforddwr.

Yn bwysig, mae’n rhaid i’r camau gweithredu meithrin perthnasoedd hyn gael eu gwneud â lens tegwch, un sy’n cefnogi

datblygiad hil, diwylliannol a hunaniaeth ethnig cadarnhaol.

Bydd dysgwyr MAT yn elwa o’r canlynol:

• Arweinwyr sy’n cynllunio ar gyfer eu hanghenion ac yn darparu ar eu cyfer, megis mentora

• Mentor cyson sy’n eu cefnogi gyda’u llesiant a’u cynnydd academaidd

• Mentor sy’n gwybod am anghenion posib dysgwr MAT, sy’n empathetig, yn canolbwyntio ar ddatrysiadau, yn hawdd

mynd ato ac yn gredadwy

• Sesiynau mentora ar gael iddynt ar adeg y galltn ei ddewis, nad ydynt yn cael eu cynnal yr un amser â gwersi

• Mentoriaid sy’n eu cofio, ac nad ydynt yn gofyn yr un cwestiynau mewn sesiynau dilynol, ond sy’n symud pethau ymlaen

• Arweinwyr yn gwrando arnynt, ac yn rhoi adborth os ydynt wedi mynegi barn, e.e. o sesiwn L2L

• Gwybod pa ddisgyblion sy’n MAT a darparu her a chymorth yn ôl yr angen, heb wneud iddynt deimlo’n wahanol nac ar

wahân

• Darparu cyfleoedd cyfoethogi priodol

• Annog hinsawdd o ddysgu drwy gamsyniadau dadlau a herio

• Deall nad yw diwallu eu hanghenion unigol yn: waith ychwanegol ond yn debyg; gweithio ar eu pennau eu hunain; yn

gorfod ateb y cwestiynau i gyd; yn cael eu gofyn i wneud mwy os ydynt yn gorffen yn gyflym

• Cymryd amser i’w haddysu’r hyn i’w wneud, a sut i’w wneud fel y gallant gael gafael yn yr hanfodion angenrheidiol i’w

galluogi i ddod yn fwy annibynnol

• Eu galluogi i gael dewis lle y bo’n bosib, o ran ut i weithio a’r gwaith maent yn ei wneud

• Peidiwch â rhoi gwaith ychwanegol iddynt yn unig!!!!
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Perthnasoedd ar bob lefel

Mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yn sicrhau hawl plentyn i’r canlynol:

• Dysgu

• Cael penderfyniadau wedi cael eu gwneud iddynt er eu budd

• Mynegi eu barn a’u syniadau

• Cael eu tywys a’u cyfarwyddo gan rieni a gofalwyr mewn ffordd sy’n cydnabod eu hannibyniaeth gynyddol wrth iddynt

dyfu

• Addysg sy’n hyrwyddo eu hiechyd da

Perthnasoedd â Rhieni/Gofalwyr

Mae meithrin perthnasoedd cadarnhaol â rhieni/gofalwyr dysgwyr MAT yr un mor bwysig. Bydd dysgwyr MAT yn elwa o’r

canlynol:

✓ Cyfathrebu rheolaidd rhwng yr ysgol a rhieni sy’n benodol, yn gadarnhaol ac yn gefnogol

✓ Rhieni’n cael gwybod, mewn ffordd hygyrch, am gyngor sy’n seiliedig ar ymchwil ar sut orau i gefnogi eu plentyn MAT

✓ Rhieni sy’n dangos diddordeb yn eu cynnydd a’u dyfalbarhad, ac nid eu cyflawniadau’n unig

✓ Cael eu hannog i roi cynnig ar weithgareddau newydd

✓ Cael digon o gyfleoedd i siarad a thrafod

✓ Rhieni sy’n ymwybodol, ac sy’n cyfyngu os oes angen, eu hymrwymiad yn yr ysgol a’r tu allan iddi, er mwyn osgoi

gorlwytho

✓ Cael cyfleoedd i archwilio lleoedd, profiadau a gweithgareddau newydd i ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r

byd

NSPCC

Mae perthnasoedd yn chwarae rhan

allweddol yn llesiant pob plentyn neu 

berson ifanc.

Gall perthnasoedd iach helpu plentyn

i deimlo’n ddiogel ac wedi’i gefnogi, 

ond gall perthnasoedd afiach gael

effaith negyddol tymor

Mae meithrin perthnasoedd yn meithrin gwydnwch

Mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion ar gam hanfodol yn eu taith ddysgu. Mae angen

iddynt ddatblygu dysgwyr fel unigolion sy’n gallu cymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain, gosod eu targedau heriol eu

hunain ac yn cael eu hysgogi i gyflawni a thyfu. Efallai na fydd potensial dysgwyr MAT yn cael ei gydweddu naill ai gan eu

lefelau ysgogiad, neu gan ffocws clir ar yr hyn maent am ei gyflawni.

Felly, efallai fod angen gwerthfawrogi’r canlynol:

efallai na fydd eu lefelau aeddfedrwydd cymdeithasol ac emosiynol (eto’n) cydweddu â’u doniau neu eu galluoedd;

er bod dathlu llwyddiant yn hanfodol, efallai fod angen trin hwn yn ofalus oherwydd y gallai clod anwahaniaethol fod yn

wrthgynhyrchiol i ddysgwyr MAT 

bod wedi’i ysgogi, mae hyn yn oed y dysgwr disgleaf mewn grŵp angen adborth penodol ar sut i wella a datblygu
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Yn unol â’r Safonau Arweinyddiaeth Cenedlaethol, mae nodweddion allweddol arweinyddiaeth mewn ysgolion

a lleoliadau sy’n mynd i’r afael yn effeithiol â dysgwyr mwy abl, yn cynnwys:

✓ Creu diwylliant disgwyliadau uchel i’r holl ddysgwyr

✓ Cydnabod dysgwyr mwy abl fel grŵp unigryw ag anghenion dysgu penodol

✓ Sicrhau bod y cwricwlwm, addysgeg a chymorth yn ystyried dysgu ac anghenion cymdeithasol y grŵp hwn o 

ddysgwyr

✓ Gwybod y data hanesyddol a’r data sydd ar gael a chynnydd sy’n ymwneud â pherfformiad dysgwyr mwy abl

ac ansawdd y darpariaeth iddynt yn yr ysgol

✓ Sicrhau bod targedau uchelgeisiol yn cael eu gosod ar lefel unigol

✓ Codi proffil dysgwyr mwy abl gyda’r holl arweinwyr ac athrawon eraill

✓ Mynegi cyfrifoldeb dros berfformiad yr holl ddysgwyr, gan gymmwys mwy abl, a dyrannu adnoddau i gefnogi

gwelliant

✓ Creu strategaeth lle mae dysgwyr mwy abl yn cael eu cynnwys fel llinynnau gweladwy mewn datblygu, 

cynllunio grantiau a pholisïau ysgol

✓ Cefnogi dysgwyr mwy abl fel cyfrifoldeb uwch-arweinyddiaeth, hyd yn oed lle mae cydlynydd mwy abl

dynodedig a staff a llywodraethwyr dynodedig i hyrwyddo anghenion dysgwyr mwy abl dan anfantais

✓ Darpariaeth cydlynydd mwy abl a thalentog â disgrifiad rôl clir a realistig, wedi’i gefnogi gan uwch-arweinwyr

a chael mynediad iddynt wrth wneud ei rôl

Arweinyddiaeth
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Dylai arweinwyr ystyried y data i’r holl ddysgwyr

mwy abl, gan gynnwys:

• Dysgwyr dan anfantais ac agored i niwed fel a ddiffinnir gan

Lywodraeth Cymru

• Dysgwyr hynod abl sy’n perfformio’n sylweddol yn uwch na’u grŵp

blwyddyn yn un neu’n fwy o bynciau.

• Dysgwyr sy’n newydd i fod yn agored i niwed oherwydd yr hinsawdd

cyfredol

Arweinyddiaeth

Dylai dysgwyr MAT wned y canlynol:

• Cymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain.

• Ymgysylltu mewn tasgau a phrofiadau cyfoethogi.

• Ceisio cyngor gyrfaoedd priodol.

• Ceisio cymorth ac arweiniad yn ôl yr angen.

Dylai athrawon sicrhau eu bod yn gwneud canlynol:

• Darparu gweithgareddau sy’n herio ac yn cefnogi’r holl ddysgwyr, gan gynnwys mwy abl.

• Darparu cyd-destun i’r holl ddysgwyr ar gyfer eu dysgu, sut mae’n cysylltu â dysgu blaenorol ac yn y dyfodol.

• Meddu ar ddisgwyliadau uchel i’r holl ddysgwyr mwy abl a chynllunio profiadau dysgu uchelgeisiol.

• Darparu cyfleoedd i ddatblygu dysgu ym mhob gwers

• Datblygu annibyniaeth dysgwyr mwy abl i’w galluogi i hunan-olygu, myfyrio a gwella eu dysgu eu hunain.

• Yn dilyn adborth, darparu dysgwyr â chyfleoedd i nodi camgymeriadau a gwella gwaith.

• Datblygu cyfleoedd am adborth yn ystod y brosed ddysgu sy’n cefnogi dysgwyr wrth wella eu gwaith.

• Darparu gwaith allgyrsiol a bywyd go iawn yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi.

• Sicrhau bod dysgwyr mwy abl yn cysylltu â hyd llawn y cwricwlwm ac nid canolbwyntio ar ddefnyddio’r sgiliau maent

yn fwy abl ynddynt.

• Darparu targedau meintiol clir i ddysgwyr ar gyfer elfennau arwahanol eu dysgwyr yn ogystal â chyflawniad

cyffredinol.

ADRODDIAD THEMATIG MWY ABL A THALENTOG ESTYN 2018 

Mewn 28 o ysgolion cynradd ac uwchradd lle bernir bod yr arweinyddiaeth yn rhagorol, mae arweinwyr yn gweithredu’n

bwrpasol i sicrhau bod yr ysgol yn diwallu anghenion ei holl ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny sy’n fwy abl a thalentog. 

Maent yn schau bod yr holl staff a rhieni’n deall y polisi ar gyfer nodi disgyblion mwy abl a thalentog a’r profiadau dysgu y 

bydd yr ysgol yn eu darparu.  
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Seren 

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Seren sy’n ymrwymedig i helpu myfyrwyr disgleiriaf Cymru gyflawni eu potensial

academaidd llawn a chefnogi eu llwybr addysg i brifysgolion arweiniol yng Nghymru, y DU a thramor.

Mae’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, ysgolion gwladol, colegau, prifysgolion arweiniol, alwmni, awdurdodau lleol

a sefydliadau trydydd sector i ddarparu gweithgareddau cenedlaethol a rhanbarthol estynedig.

Mae’r rhaglen Seren ar gael i fyfyrwyr Blwyddyn 8 i Flwyddyn 13 o ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach ledled

Cymru, ni waeth beth yw ei gefndir economaidd, sefyllfa bersonol neu leoliad.

Rhaglen genedlaethol

Drwy ddarparu profiadau astudio allgyrsiol a gweithgareddau cyfoethogi uwchgyrsiol sy’n cyfoethogi ac sy’n mynd y tu

hwnt i’r cwricwlwm, mae Seren yn cefnogi dyheadau ac uchelgeisiau’r dysgwyr mwyaf abl a thalentog, gan eu helpu i

ehangu eu gorwelion, datblygu brwdfrydedd dros eu maes adtusio dewisol a chyflawni eu potensial academaidd.

Gan weithi ar y cyd â phrifysgolion arweiniol a phartneriaid addysg, mae cymorth yn cynnwys dosbarthiadau meistr sy’n

benodol i bwnc i ymestyn a herio, gweithdai, tiwtorialau, arweiniadau astudio, cyngor ac arweiniad addysg uwch a 

mentora.

Sefydliad Seren: blynyddoedd 8 i 11

Mae’r Sefydliad Seren i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 8-11 mewn ysgolion gwladol ledled Cymru ac mae wedi’i ddylunio i

gefnogi astudiaethau, helpu dysgwyr i fagu hyder a gwneud dewisiadau gwybodus am eu pynciau Safon Uwch a’u llwybr i’r

brifysgol, os taw dyna uw eu huchelgais.

Academi Seren: blwyddyn 12 ac 13

Mae’r Academi Seren yn gwadodd y myfyrwyr disgleiriaf a mwyaf abl ym mlynyddoedd 12 ac 13 leled Cymru i ymuno â’r

rhgaglen. Mae’n cynnig gweithgareddau rhyngweithiol a phrofiadau astudio uniogryw i gefnogi dysgu parhaus ac arweiniad

arbenigol i helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus wrth iddynt baratoi i gyflwyno ceisiadau i brifysgolion

arweiniol.

Rhwydwaith SEREN 

Wedi’i rannu’n 12 o hybiau rhanbarthol, mae’r rhaglen seren yn cyrraedd hyd a lled Cymru. Arweinir hybiau gan gydlynydd

Seren sy’n ymgysylltu ag ysgolion a cholegau addysg bellach a dyma’r pwynt cyswllt i athrawon, myfyrwyr a 

rhieni/gofalwyr.

Mae pob cydlynydd yn hyrwyddo digwyddiadau cenedlaethol Seren i’r holl ysgolion a cholegau sy’n cymryd rhan, yn ogsytal

â threfnu calendr o weithgareddau sydd ar gael i ysgolion yn eu rhanbarth. Mae yna ddigwyddiadau ar draws yr hybiau sy’n

galluogi myfyrwyr i fynychu amrywiaeth hyd yn oed ehangach o weithgareddau.

Mae rhestr o’r holl hybiau ar gael ar wefan LlC. 

▪ Wedi’i rhannu’n 12 o hybiau rhanbarthol, mae’r rhaglen Seren

yn cynnwys hyd a lles Cymru. Arweinir hybiau gan gydlynydd

Seren dynodedig sy’n ymgysylltu ag ysgolion a cholegau addysg

bellach a dyma’r pwynt cyswllt cymorth i athrawon, myfyrwyr a 

rhieni/gofalwyr.

• Mae pob cydlynydd yn hyrwyddo digwyddiadau cenedlaethol

Seren, yn ogystal â threfnu calendr o ddigwyddiadau sydd ar

gael i ysgolion yn eu rhanbarth. Mae yna ddigwyddiadau ar

draws yr hybiau hefyd sy’n galluogi myfyrwyr i fynychu

amrywiaeth hyd yn oed yn ehangach o weithgareddau.
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Dysgu ac Addysgu

Mae angen cwricwlwm ar ddisgyblion mwy abl sy’n annog annibyniaeth, cydweithio yn ogystal â dysgu hunan-arweiniol. 

Dylai’r holl ddysgwyr dderbyn gweithgareddau ystafell ddosbarth sy’n datblygu ac yn adeiladu ar ei gilydd.

▪ Gall dysgwyr mwy abl elwa o strategaeth dysgu ac addysgu sy’n defnyddio ystod o ddulliau addysgeg creadigol ac 

ysgogol i gael effaith gadarnhaol ar eu cynnydd. Wrth gynllunio ar gyfer cynnydd, mae’n allweddol ceisio osgoi

ailadrodd diangen, modelu’r deilliant dymunol ac elfennau arfer rhagorol o fewn y maes pwnc hwnnw, adeiladu ar

allu a hyder disgyblion fel dysgwyr annibynnol, hunan-gyfeiriedig drwy ddysgu sydd wedi’i sgaffaldio a’i esbonio’n

dda.

▪ Gallai hyn hefyd gynnwys, er eghraifft, ddull dosbarth ar y cyd i ddadadeiladu ymateb rhagorol, a thrafodaethau am 

sgiliau, cynnwys a dulliau i sicrhau ymatebion lefel uchel. Mae cynllunio effeithiol ar gyfer cyflymu cynnydd ar y 

lefelau cyflawniad uchaf yn dibynnu ar ddeilliannau asesu dibynadwy, sy’n digwydd fel rhan o gylchred cadarn o 

weithgareddau safoni, cynllunio, asesu a chymedroli.

▪ Byddai’r strategaeth hon hefyd yn cydnabod pwysigrwydd adborth o fewn pecyn cymorth addysgeg. Mae adborth

sy’n amserol, yn gywir, sy’n mynegi’n glir y gwelliant dymunol ac sy’n dechrau deialog, yn amhrisiadwy i ddysgwyr o’r

fath. Pan gall strategaethau asesu’r hunan a chymheiriad hysbys effeithio’n sylweddol ar allu disgyblion i ddeall a 

diffinio’r camau nesaf yn eu dysgu. Gall dysgwyr mwy abl fanteisio ar addysgeg sy’n galluogi, er enghraifft, ar gyfer

dulliau trafodaeth, dysgu ehangach, cwestiynu uwch, creadigrwydd ac wedi’u trosi. 

Dysgu Annibynnol

▪ Mae annibyniaeth effeithio fel dysgwr yn nodwedd deinamig y mae angen ei ddatblygu. Mae strategaethau er mwyn
helpu i ddatblygu sgiliau annibyniaeth dysgu’n cynnwys:

▪ Rheoli amser

▪ Strategaethau sefydliadol

▪ Dulliau i adolygu ac adalw dysgu

▪ Strwythurau a chyfleoedd wedi’u harwain i gyflwyno gwaith ac i ehangu dealltwriaeth a chynyddu soffistigeiddrwydd

▪ Strategarthau i helpu dysgwyr i gynllunio eu dysgu, asesu eu cynnyss, gwerthuso eu sefyllfa a gwneud cysylltiadau. I 
ddefnyddio’r ‘dysgu am ddysgu’ hwn mewn tasgau yn y dyfodol, cysylltwch hyn â hyfforddi

▪ Y gallu i ddatrys problemau, categoreiddio, myfyrio, defnyddio’r myfyrio mewn tasgau yn y dyfodol

▪ Rhaglen gymorth/fentora i gefnogi datblygiad y sgiliau hwn mewn ffordd systematig drwy raglen gamau, gyda dysgwyr yn
myfyrio ar bwyntiau allweddol

▪ Cydnabod yn aml bod gan ddysgwyr botensial ar gyfer meddwl haniaethol a fydd yn eu galluogi i ddadansoddi a myfyrio
ar eu dysgu eu hunain

▪ Cydnabod y gall fod gan ddysgwyr MAT y potensial i allu trosglwyddo dysgu a strategaethau o un sefyllfa i sefyllfa arall

▪ Trafod datguddiad i strategaethau dysgu

▪ Datguddiad i ddeunyddiau heriol

▪ E.e., trafod opsiynau, myfyrio ar ddewisiadau a wneir, dysgu sgiliau allweddol fel crynhoi, cyfosod a gwerthuso
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Dysgu ac Addysgu

Nodi ac Olrhain

• “Mae nodi dysgwyr mwy abl a thalentog yn gysylltiedig â‘u cyd-destun, ni waeth sut mae’r disgyblion hyn yn cymharu â 

dysgwyr mwy abl a thalentog mewn ysgolion eraill. Ym mhob ysgol, felly, dylech ddisgwyl dod o hyd i grwpiau o ddysgwyr

wedi’u diffinio fel mwy abl a thalentog yn ogystal â darpariaeth addas ar gyfer datblygiad drwy hyd a lled eu profiadau a’u

gweithgareddau dysgu. Gall darparu cwricwlwm wedi’i gyfoethogi wella ansawdd dysgu ac addysgu a chodi safonau

dysgwyr o bob gallu a thalent, gan roi’r cyfle a’r anogaeth iddynt gyflawni eu potensial dysgu.”

• Estyn (Hydref 2017) Arweiniad atodol: dysgwyr mwy abl a thalentog

Nodi

• Mae’n glir bod nodi dysgwyr mwy abl a thalentog yn briodol yn dibynnu ar ysgolion yn adbod yr holl ddysgwyr yn dda a 

defnyddio amrywiaeth o wybodaeth briodol a dibynadwy i ddeall y cryfderau penodol yn ogystal â meysydd i’w datblygu. I 

wneud hynny, mae angen i’r holl ysgolion feddu ar ddull cadarn a chytunedig o nodi disgyblion mwy abl a gweledigaeth a 

rennir ar gyfer y disgyblion hyn wedi’u deall gan yr holl randdeiliaid. Yn amlwg, mae darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy

abl a thalentig yn bwysicach na’u nodi.

• Dylai ysgolion sicrhau proses gyson a thryloyw ar gyfer nodi ac olrhain y disgyblion hyn a gofyn amrywiaeth o gwestiynau

er mwyn sicrhau cymorth o safon o ran disgyblion mwy abl, gan gynnwys y rheiny sy’n tangyflawni mewn mwy nad un o 

bynciau ar draws y cwricwlwm.

• Nid oes un darn prawf o ddata a fydd yn dangos a yw disgybl yn abl ac nid oes un offeryn unigol ar gyfer nodi disgyblion

mwy abl a thalentig; dylai ysgolion sicrhau bod y canlynol ar gael:

• Cyfosod a gwerthfawrogi’r amrywiaeth llawn o ddata sydd ar gael, wedi’i wirio’n allanol a’i asesu’n fewnol

• Asesu gwybodaeth, sgiliau, cyflawniad a chyfradd cynnydd cyfredol

• Ystyried ymddygiad penodol sy’n gysylltiedig â gallu uchel

• Casglu gwybodaeth gan bobl eraill megis y disgyblion eu hunain, rhieni, cyfoedion a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n

gweithio gyda’r plentyn

• Cydnabod pwysigrwyddgwybodaeth bonito a datblygu deialog gyda lleoliadau ac ar eu traws

• Ystyried gallu y tu hwnt i bynciau/parthau academaidd craidd

• Adnabod gallu a sgiliau arweinyddiaeth mewn empathi, dealltwriaeth a chyd-drafod.
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Dysgu ac Addysgu

Olrhain cynnydd a chodi cyflawniad

Dylai ysgolion a lleoliadau wneud y canlynol:

• Sefydlu gweithdrefnau ar gyfer safoni a chymedroli safonau o fewn yr ysgol

• Mireinio gwybodaeth asesu ar gyfer dysgwyr mwy abl i wahaniaethu rhwng y rheiny sydd wedi cyflawni safon isaf

ddisgwyliedig a’r rheiny sydd â mwy o ddealltwriaeth sy’n eu galluogi i ddefnyddio syniadau’n effeithiol

• Adolygu arferion sicrhau ansawdd ar y calendr i sicrhau bod disgwyliadau’n ddigon uchel ac nad yw addysgu’n cyfyngu ar

ddysgu

• Defnyddio amrywiaeth o ddata ansoddol a meintiol i fonitro cynnydd a chyflawniad dysgwyr yn rheolaidd a gosod

targedau heriol

• Cefnogi dysgwyr mwy abl sy’n tangyflawni neu sydd wedi’u dadrithio

• Darparu cyfleoedd ychwanegol y tu allan i’r ystafell ddosbarth i ehangu dysgu o fewn y cwricwlwm a’r tu hwnt iddo

• Sicrhau bod cynnydd a chyflawniad unigolion yn cael eu holrhain ar lefel ronynnog

• Rhannu gwybodaeth am gynnydd cyflawniad gyda dysgwyr a’r holl staff

• Darparu adroddiadau rheolaidd ar gyflawniad a chynnydd a rhieni

Pwy yw’r dysgwyr sy’n dod dan y categori “Mwy Abl a Thalentog” o bosib?” 

▪ Pa mor gynnar yn eu bywyd ysgol y mae’r adnabod yn digwydd? 

▪ Pa offerynnau asesu/data/barn rhanddeiliaid y mae’r ysgol yn eu defnyddio i nodi dysgwyr mwy abl a thalentog? 

▪ Sut caiff yr wybodaeth ei rhannu gyda staff? Pa mor aml mae’n cael ei hadolygu? 

▪ Pa gamau gweithredu a fydd yn arwain ar gyflawniad uwch a pha gerrig milltir sicrhau ansawdd sy’n gallu cael eu rhoi ar

waith? 

▪ Beth yw’r tueddiadau mewn perfformiad ar raddau uwch mewn arholiadau allanol a deilliannau uwch na’r disgwyl

mewn unrhyw asesiadau wedi’u gwirio’n allanol a’u casglu’n genedlaethol? 

▪ A oes unrhyw bynciau neu grwpiau blwyddyn lle mae mesurau cynnydd a chyflawniad yn is na’r targedau ysgol gyfan, a 

pha gamau gweithredu penodol sydd ar waith i fonitro a mesur gwelliannau? 

▪ A yw targedau wedi cael eu cytuno a’u cyfathrebu’n effeithiol i arweinwyr canol, ac a ydynt wedi gwneud newidiadau a 

fydd yn arwain at welliannau pellach? 
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Dysgu Cyfunol

Bydd llawer o’n dysgwyr mwyaf abl yn dangos arwyddion yr hyn a elwir yn symdrom perffeithrwydd i raddau, sy’n debygol o 

gael eu gwaethygu gan sefyllfa’r pandemig COVID a’i chanlyniadau ar arferion arferol ysgol. Gall disgyblion mwy abl bryderu

am golli eu harferion eu hunain os ydynt yn absennol o’r amgylchedd dysgu am gyfnodau amser hir.

Bydd yr adran hon o’r Strategaeth Mwy Abl Genedlaethol yn rhoi ‘prif argymhellion’ i ysgolion a lleoliadau er mwyn iddynt

reoli cyfnodau hir o abdenoldeb o’r ysgol.

Diffiniadau:

Dysgu Cyfunol – dull i ddysgu sy’n cyfuno profiadau dysgu wyneb yn wyneb, o bell, digidol ac ar-lein. Dylai’r dysgu wyneb yn

wyneb sy’n digwydd gyd-fynd ag agweddau eraill gan ddefnyddio cryfderau pob modd cyflawni.

Dysgu o Bell – yn galluogi profiadau dysgu o unrhyw le a gall gynnwys dyfais ddigidol a chysylltiad â’r rhyngrwyd. Mae hyn yn

cefnogi llesiant yr holl ddysgwyr, gan gynnwys dewis o gyfleoedd dysgu ar gyfer datblygiad cymdeithasol, corfforol ac 

emosiynol a thasgau i hyrwyddo eu gwydnwch. Mae’n galluogi unigolion i ddysgu pryd a ble mae’n fwy cyfleus iddynt. Nid

oes rhaid i ddysgu o bell teg adlewyrchu dysgu fel y mae fel arfer yn yr ysgol.

Prif Argymhellion Dysgu Cyfunol i Arweinwyr

1. Sicrhau bod gan yr holl staff wybodaeth ddiweddar am ddisgyblion MAT a SEREN yn yr ysgol, yn enwedig oherwydd y 

gallant fod yn gyfrifol am ddosbarthiadau newydd, gan gynnwys disgyblion Blwyddyn 7. Atgoffa staff o’r disgyblion hyn

a’u hanghenion drwy’r amser dysgu cyfunol hwn.

2. Ystyried crynhoi hanfodion polisi/sail resymegol MAT yr ysgol i staff fel rhestr wirio gyflym er mwyn cyfeirio ati – gyda

chymaint sy’n ‘newydd’ ym mis Medi, efallai y gall polisi cyfan fynd ar goll!

3. Gwneud defnydd da o sesiynau briffio staff neu gylchlythyrau staff i gadw ffocws ar anghenion disgyblion MAT ac 

atgoffa staff o ymrwymiad yr ysgol iddynt.

4. Cynghori athrawon ar dasgau dysgu, er mwyn osgoi ailadrodd gwaith, her isel neu adborth rhy gyffredinol.

5. Gwirio bod dysgwyr MAT yn derbyn gwaith addas, nid tasgau estynedig yn unig. Dylai eu prof ddeiet gwaith ddiwallu eu

hanghenion.

6. Defnyddio systemau cyfathrebui’r ysgol i rannu syniadau a dulliau da i gynllunio, addysgu ac adborth – yn enwedig

syniadau a fydd yn sicrhau her ddigonol ac a fydd yn hawdd eu rheoli mewn system dysgu cyfunol.

7. Ystyried creu grŵp/ystafell ddosbarth rhithwir ar gyfer cyfoethogi i’r disgyblion mwy abl, gan ddefnyddio canllawiau

eich ysgol i sicrhau ei bod yn addas.

8. Cadw’r ffocws ar anghenion a chynnyd disgyblion MAT yn nysgu ac addysgu, cwricwlwm a thrafodaethau uwch-

arweinwyr eich ysgol.

9. Mae disgyblion mwy abl sy’n profi agweddau ar syndrome perffeithrwydd yn agored i niwed, felly dylech sicrhau eu bod 

yn cael eu holrhain a’u monitro a bod ganddynt un athro fel pwynt cyswllt ar gyfer eu haghneion llesiant a chynnydd.

10. Gwerthfawrogi llais y disgybl – gwirio gyda disgyblion MAT a gwrando ar eu barn ar eu gwaith a’u cynnydd er mwyn

sicrhau bod eu profiad dysgu cyfunol yn addas i’r diben.
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Dysgu Cyfunol

Prif Argymhellion Dysgu Cyfunol i Arweinwyr

1. Sicrhewch fod gan yr holl staff wybodaeth ddiweddar am y disgyblion MAT a SEREN yn yr ysgol, yn enwedig oherwydd y 

gallant fod yn gyfrifol am ddosbarthiadau newydd, gan gynnwys disgyblion Blwyddyn 7. Atgoffwch staff o’r disgyblion

hyn a’u hanghenion drwy’r cyfnod dysgu cyfunl hwn.

2. Ystyriwch grynhoi hanfodion polisi/sail resymegol disyblion MAT yr ysgol i staff fel rhestr wirio gyflym er gwybodaeth –

gyda llawer o bethau ‘newydd’ ym mis Medi, gallai polisi llawn fynd ar goll!

3. Gwnewch ddefnydd da o bapurau briffio staff neu gylchlythyrau staff i gadw’r ffocws ar anghenion disgyblion MAT ac er 

mwyn atgoffa staff am ymrwymiad yr ysgol iddynt.

4. Rhowch gyngor i athrawon ar dasgau dysgu, er mwyn osgoi ailadrodd gwaith, her isel neu adborth rhy gyffredinol.

5. Gwiriwch fod dysgwyrMAT yn derbyn gwaith addas, nid tasgau estynedig. Dylai eu prif ddeiet gwaith ddiwallu eu

hanghenion.

6. Defnyddiwch systemau cyfathrebu’r ysgol i rannu syniadau a dulliau da i gynllunio, addysgu ac adborth – yn enwedig

syniadau a fydd yn sicrhau her ddigonol ac a fydd yn hawdd eu defnyddio ar gyfer system dysgu cyfunol.

7. Ystyriwch greu grŵp/ystafell ddosbarth rithwir ar gyfer cyfoethogi i’r disgyblion mwy abl, gan ddefnyddio canllawiau

eich ysgol i sicrhau ei fod yn addas.

8. Cadwch y ffocws ar anghenion a chynnydd disgyblion MAT yn nysgu ac addysgu eich ysgol, yn y cwricwlwm ac yn

nhrafodaethau eich uwch-arweinwyr.

9. Mae disgyblion mwy abl sy’n profi agweddau ar syndrome perffeithrwydd yn agored i niwed, felly dylech sicrhau eu bod 

yn cael eu holrhain a’u monitro a bod ganddynt un athro fel pwynt cyswllt ar gyfer eu hanghenion llesiant a chynnydd.

10. Gwerthfawrogi llais y myfyriwr – gwirio gyda disgyblion MAT a gwrando ar eu barn ar eu gwaith a’u cynnydd er mwyn

sicrhau bod eu profiad dysgu cyfunol yn addas i’r diben.
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Pontio a Llwybrau Gyrfaoedd

Pontio

• Cyn pontio dysgwyr, dylai ysgolion a lleoliadau weithio gyda’i gilydd i wneud y canlynol:

• Rhannu gwybodaeth am gyflawniad am yr holl ddysgwyr

• Nodi dysgwyr sy’n cyflawni’n uchel

• Nodi dysgwyr ychwanegol sydd efallai â’r potensial i gyflawni’n well nag y mae’r deilliant diweddaraf yn ei awgrymu

• Sefydlu proffil mwy abl am y grŵp blwyddyn a’r cynllun cwricwlwm

• Gosod targedau i ddysgwyr unigol a fydd yn mwyafu cynnydd o fewn blwyddyn ac ar draws cyfnodau allweddol

• Gosod targedau cyflawni sy’n arwain at y deilliannau uchaf yn yr holl bynciau ac nid pynciau cryfaf dysgwyr yn unig, lle y 

bo’n bosib

• Cyfleu’r disgwyliadau i arweinwyr canol a’r athrawon dosbarth

• Cyfleu’r disgwyliadau i ddysgwyr unigol a’u rhieni

Gall gwefan Gyrfa Cymru gynnig cymorth ac arweiniad yn y meysydd canlynol:
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Beth y dylech ei gynnwys yn eich cynllun cyfathrebu?
1. Pwy sydd angen gwybod am eich Strategaeth MAT 
Gall hyn gynnwys rhanddeiliaid mewnol ac allanol e.e. cydweithwyr addysgu mewnol, UDRh a rhieni a 
llywodraethwyr allanol

2. Beth mae angen iddynt ei wybod? 
Efallai y bydd pob grŵp rhanddeiliaid angen gwybod am agweddau neu lefelau eich strategaeth. Er enghraifft, efallai
y bydd llywodraethwyr angen gwybod eich gweledigaeth a’ch prif amcanion cyffredinol, a byddau addysgu
cydweithiwr yn gofyn am fwy o fanylion i’ch helpu i droi eich strategaeth yn realiti. 

3. Sut byddwch yn cyfathrebu? 
Beth yw’r ffyrdd gorau i gyfathrebu â phob grŵp rhanddeiliaid e.e. cyfarfod staff, taflen, e-bost, poster, cylchlythyr.   
Beth bynnag yw’r cyfrwng, dylech sicrhau ei fod yn ennyn diddordeb gan ddefnyddio lliwiau, darluniau a chyfathrebu’n
frwdfrydig. 

4. Pa mor aml y byddwch yn cyfathrebu? 
Efallai y bydd angen i chi gyfathrebu â llywodraethwyr yn flynyddol yn unig, ond er mwyn parhau i ddatblygu eich
strategaeth, dylech gyfathrebu â chydweithwyr addysgu’n fwy mynych.

Pam mae angen cynllun cyfathrebu arnoch? 

Mae mynegi eich strategaeth MAT yn glir yr un mor bwysig â chreu cynllun yn y lle cyntaf, oherwydd os nad yw eich

cydweithwyr yn gwybod neu’n deall eich cynllun, beth yw diben cael cynllun? 

Mae angen ‘r hll anddeliad wybod a deall eich strategaeth i helpu i symud ymlaen tuag at nodau strategol trosfwaol. 

Eich Stategaeth – Cynllun Cyfathrebu

Templed Cynllun Cyfathrebu Sampl

Cynulleidfa Maes

diddordeb

Maes

diddordeb

Maes

diddordeb

Sut 

byddwch yn

cyfathrebu

Pa mor 

aml

Sylwadau

Pennaeth

Uwch-dîm rheoli

Cydweithwyr addysgu

Cynorthwywyr addysgu

Llywodraethwyr

Rhieni

Arall e.e. Partneriaid Gwella

Ysgolion

Defnyddiwch fframwaith ar gyfer eich cyfathrebu ar gyfer y 

strategaeth

YSBRYDOLI, ADDYSGU, ATGYFNERTHU

YSBRYDOLI

mae negeseuon sy’n ysbrydoli yn arbennig o bwysig wrth rannu strategaeth newydd. 

Tynnwch sylw at  lwyddiant blaenorol neu gynnydd tuag at nodau. Esboniwch pam 

mae’n bwysig cyflawni nodau’r strategaeth, a chynnwys yr effaith ar y dysgwr. Cynnwys

sy’n ysbrydoli, sy’n ennyn diddordeb ac optimyddiaeth ac ymgysylltiad hirhoedlog. 

ADDYSGU

Ni fydd ffeithiau a ffigurau’n cael eu cofio, defnyddiwch ddulliau adrodd straeon cymain

ag sy’n bosib i fywiogi eich strategaeth. Gofynnwch i’ch cydweithwyr rannu straeon er 

mwyn meithin ymddygiad cadarnhaol. Sicrhewch ei fod yn ddeialog ac nid yn fonolog. 

ATGYFNERTHU

Ailadroddwch eich neges i gynyddu dealltwriaeth, ymgorffori cred ac ymgysylltiad er 

mwyn cyflawni cynnydd cadarnhaol dros amser.

ADBORTH

Cofiwch gynnwys

eich adborth yn eich

cynllun cyfathrebu. 

Sicrhewch fod gan

randdeiliaid sianeli i

adborth i wella

ymgysylltiad, 

gwella’r strategaeth

a gwneud

penderfyniadau

gwybodus gwell.  
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Trosolwg o’ch Strategaeth MAT CHI   
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Research & 
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Your Text Here Your Text Here Your Text Here Your Text Here

Tegwch i
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1. 

2.
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Llesiant
1.
2.
3.
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Gymru

1. 

2.

3.  
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3.  

Arweinyddiaeth

1.

2.

3.  

Seren 
1.

2.

3.  

Dysgu ac 
Addysgu

1.

2.

3.  

Dysgu Cyfunol
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2.

3.  

Adnoddau
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2. 

3.  

Pontio
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3.

Eich cynllun cyfathrebu
1.
2.
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Ymchwil a Rhagor o Ddeunyddiau Darllen

Deunyddiau Darllen Ychwanegol

The Well-being Toolkit Andrew Cowley, Bloomsbury 2019

Strategaeth Tegwch a Rhagoriaeth (2021) Consortiwm y Canolbarth a’r De yma: https://www.cscjes-

cronfa.co.uk/repository/resource/86d15487-d417-4a95-8855-b9ecfddff544/en

Mae llawer o ymchwil a sawl cyhoeddiad yn gwella’n dealltwriaeth broffesiynol o 

anghenion dysgwyr mwy abl a’r strategaethau sy’n gallu bod o fudd i’w datblygiad, 

eu cyflawniad a’u llesiant.

Mae dogfennau o’r fath yn cynnwys:

'Potential for Success’ gan Ymddiriedolaeth Sutton https://www.suttontrust.com/wp-

content/uploads/2019/12/PotentialForSuccess .pdf:

Prifysgol St John, Ymchwil Caer ar Syndrom Perffeithrwydd: https://www.yorksj.ac.uk/news/2018/rise-in-

perfectionism-among-young-people/

Gweler deunyddiau newydd gan Mike Gershon ar ‘wahaniaethu’

Cyhoeddiadau a blogiau Tom Sherrington ar anelu’n uchel ac addysgeg. https://teacherhead.com

‘Teach Like a Champion’ a Teaching in the Online Classroom’ Doug Lemov

https://teachlikeachampion.com/training/tlac-online/

Dau gyhoeddiad Kate Jones ar Arfer Adalw

https://lovetoteach87.com

Cyhoeddiadau Alex Quigley ar bwysigrwydd caffael iaith Haen 2

https://www.theconfidentteacher.com/2021/05/three-pillars-of-vocabulary-teaching/

Cyhoeddiadau gan NACE a Seren

https://www.nace.co.uk/

https://hwb.gov.wales/blended-learning/seren-distance-learning/#seren-hubs

Partneriaethau Defnyddiol

http://www.ox.ac.uk/about/increasing-access/widening-access-and-participation#

http://www.stemcymru.org.uk/about/

http://furthermaths.org.uk/wales

http://www.thebrilliantclub.org/wp-content/uploads/2015/04/Information-for-Schools-April-2015.pdf

https://www.cscjes-cronfa.co.uk/repository/resource/86d15487-d417-4a95-8855-b9ecfddff544/en
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/PotentialForSuccess
https://www.yorksj.ac.uk/news/2018/rise-in-perfectionism-among-young-people/
https://teacherhead.com
https://teachlikeachampion.com/training/tlac-online/
https://lovetoteach87.com/
https://www.theconfidentteacher.com/2021/05/three-pillars-of-vocabulary-teaching/
https://www.nace.co.uk/
https://hwb.gov.wales/blended-learning/seren-distance-learning/#seren-hubs
http://www.ox.ac.uk/about/increasing-access/widening-access-and-participation
http://www.stemcymru.org.uk/about/
http://furthermaths.org.uk/wales
http://www.thebrilliantclub.org/wp-content/uploads/2015/04/Information-for-Schools-April-2015.pdf

