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Egwyddor Addysgeg 7: Asesu ar gyfer Dysgu  

Mae adborth effeithiol yn elfen hollbwysig o’r weledigaeth ynghylch y cwricwlwm newydd, ac mae egwyddorion asesu ar gyfer dysgu yn 
becyn cymorth craidd i bob athro ac athrawes, i sicrhau cynnydd wrth ddysgu.   
  
Mae’n ein cyfeirio at anhepgoredd asesu ar gyfer dysgu fel agwedd sylfaenol ar addysgu da.  Mae’r datganiadau ynghylch Dibenion Asesu 
yn y cwricwlwm yn cyfleu buddion cynnig adborth ystyrlon a pherthnasol i’w cynorthwyo i gymryd eu camau nesaf yn eu dysgu, i nodi sut 
i’w cynorthwyo dros amser, a hefyd i gnoi cil ynghylch cynnydd grwpiau fel y gellir addas cynllunio ar gyfer addysgu a dysgu.  
Þ cynorthwyo dysgwyr unigol yn rheolaidd ac yn feunyddiol  
Þ nodi, cofnodi a myfyrio ynghylch cynnydd dysgwyr unigol dros amser  
Þ deall cynnydd grwpiau er mwyn myfyrio ynghylch ymarfer  
  
Yn gryno, mae asesu ar gyfer dysgu yn golygu ymdrin â chynllunio, addysgu ac asesu mewn modd sy’n rhoi’r pwyslais pennaf ar y dysgwyr 
a’u hanghenion ym mhob sefyllfa addysgu ac adborth.  Ei nod yw llenwi’r bwlch rhwng sefyllfa bresennol dysgwyr a’r cam nesaf yn eu 
dysgu.  Mae Dylan Wiliam wedi cyfleu un agwedd o’i ystyr yn dda iawn: ‘Nid yw dweud beth sydd o’i le yn ddigon, a dyna hanfod adborth eff-
eithiol.  I fod yn effeithiol, mae’n rhaid i adborth gynnig camau gweithredu at y dyfodol.  Mae asesu ar gyfer dysgu yn ymwneud â sut mae 
athrawon yn mynd ati i ddeall y wybodaeth a gesglir o ddysgu’r disgyblion er mwyn addasu’r dysgu yn y dyfodol, cynorthwyo i ddiwallu 
anghenion dysgu unigolion a sicrhau y gwneir cynnydd wrth ddysgu.   
  
 

Syniadau sy’n cynnig cymorth ynghylch y dulliau a’r ymagweddau mwyaf dylanwadol i gynorthwyo dysgwyr i wneud cynnydd trwy asesu:  
Gwaith Dylan Wiliam, sydd wedi’i grynhoi ar ei wefan: ’Welcome to Dylan Wiliam’s website  

Gwaith Shirley Clarke ynghylch Asesu Ffurfiannol Formative Assessment: a summary - Shirley Clarke Media Ltd. (shirleyclarke-education.org)  
Adnoddau i gynorthwyo ag asesu sydd ar gael ar Hwb: Deunyddiau ategol ar gyfer y cwricwlwm, asesu a gwerthuso cynnydd dysgwyr - Hwb (llyw.cymru)   

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arweinwyr MATh y rhanbarthau :      MairHerbert@gwegogledd.cymru        Antho-

ny.jones@erw.cymru                               John.C.Welch@cscjes.org.uk              Sian.farquharson@sewaleseas.org.uk            

Cynghorion Doeth ynghylch Cefnogi Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog 

(MATh):  

Rhifyn Addysgeg 

Mae Egwyddor Addysgeg 10 yn annog disgyblion i ysgwyddo cyfrif-

oldeb am eu dysgu, ac mae hynny’n elfen allweddol o ddatblygu am-

gylchedd dysgu effeithiol ar gyfer eich dysgwyr MATh. 

  
Fel athrawon, buasem yn gobeithio y byddai helpu dysgwyr i gynllunio, 
rheoleiddio a monitro eu dysgu yn galluogi ein dysgwyr MATh i symud 
ymlaen yn briodol o ddysgu strwythuredig i ddysgu mwy annibynnol, 
wrth i’ch dysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u harbenigedd. 
  
Gwyddom y bydd gwahanol ddulliau yn llwyddo ar adegau gwahanol, 
ond yn ôl y Sefydliad Gwaddol Addysg (2018), ymyriadau yn y dos-
barth i annog y defnydd o strategaethau metawybyddol yw un o’r dull-
iau sy’n dylanwadu fwyaf ar gyflawniad, a dylid mynd ati’n benodol i 
addysgu strategaethau i helpu dysgwyr i gynllunio, monitro a’ gwerth-
uso a’u cynorthwyo i’w datblygu.  
  
Mae adnodd The Great Teaching Toolkit (2019) yn cynnig cyngor yng-
hylch rhywfaint o strategaethau i ddatblygu hyn yn y dosbarth ar gyfer 
bob dysgwr, ond mae’n rhaid rhoi sylw penodol i allu meithrin yr annib-
yniaeth hon ymhlith ein dysgwyr a mwyafu eu potensial i wella. 
  
Un elfen allweddol yn hyn o beth yw ysgogi - cynorthwyo dysgwyr i fod 
yn ddysgwyr hunanysgogol - ac mae’n cynnwys strategaeth sy’n an-
nog annibyniaeth, rheoleiddio a monitro. 
  
Ysgogi gwybyddol 

Tasgau a chwestiynau heriol 
Archwilio a deffro gwybodaeth flaenorol 
Archwilio ffyrdd o feddwl y myfyrwyr ac ennyn eu meddylfryd 
Dealltwriaeth trwy dderbyn/trosglwyddo’r hyn sy'n cael ei addysgu 
gan yr athro/athrawes (dangosydd negyddol) 
Dysgu sy’n drafodol ac yn cael ei lunio ar y cyd 
Addysg enetig-socratig 
Cynorthwyo i ddatblygu metawybyddiaeth 
  

Cyfeiriadau. 
Coe, R., Rauch, C. J., Kime, S., a Singleton, D. (2019).Great Teaching Tool-
kit: Evidence Review. Evidence Based Education. https://assets.website-
fils.com/5ee28729f7b4a5fa99bef2b3/5ee9f507021911ae35ac6c4d_EBE_GT
T_EVIDENCE%20REVIEW_DIGITAL.pdf <https://assets.website-
fils.com/5ee28729f7b4a5fa99bef2b3/5ee9f507021911ae35ac6c4d_EBE_GT
T_EVIDENCE%20REVIEW_DIGITAL.pdf>  

6 

Mae Egwyddor Addysgeg 2 yn herio pob dysgwr trwy eu hannog i gyd-

nabod pwysigrwydd ymdrech barhaus er mwyn cyflawni disgwyliadau sy’n 

uchelgeisiol ond yn rhai y gallant eu cyflawni.    Yn achos dysgwyr MATh, 

buasai hyn hefyd yn cynnwys y gallu i feithrin cydnerthedd a hyder yn eu 

gallu eu hunain.    

  
Bydd cynorthwyo dysgwyr MATh i ddatblygu sgiliau metawybyddol cryf yn 
galluogi’r rhai sydd efallai heb ddigon o hyder a gallu i oresgyn ‘methiant’ i 
gyflawni eu potensial.   Yn ôl Dweck (1999), mae meddylfryd twf yn cyfran-
nu at lwyddiant a chyflawniadau, ac mae’n nodi y bydd y sawl sydd â 
meddylfryd anhyblyg yn osgoi heriau er mwyn osgoi methiant.   Yn ôl Oak-
es a Griffin (2016), ymddygiadau, arferion ac agweddau at astudio yw’r 
penderfynyddion cryfaf ynghylch llwyddiant myfyrwyr, a dyfeisiwyd eu 
model VESPA fel dull o gynorthwyo athrawon i ddatblygu’r sgiliau hanfodol 
hyn.  
  
Gall effaith delfrydau ymddwyn ar agweddau dysgwyr MATh at ddysgu eu 
helpu i fyfyrio ar eu profiadau dysgu eu hunain, meddwl yn ehangach, ad-
nabod cysylltiadau a’u cynorthwyo i greu gweledigaeth ynghylch disgwyl-
iadau uchelgeisiol.   O ran dylanwad rhwng cymheiriaid, pan fydd ddysg-
wyr MATh sydd â diddordebau a gallu tebyg yn dod ynghyd yn rheolaidd, 
gallu hynny feithrin mwy o hyder a set o normau ynghylch deallusrwydd a 
gallu uchel.    Mae rhaglen Seren yn un ffynhonnell o gymorth i ddatblygu 
hyn.  
   Gall dyheadau am gynigion addysg uwch hynod o gystadleuol ac uchel-
geisiol gael eu hamlygu a’u hysbrydoli trwy ymgysylltu ag Alumni’r ysgol; 
cyn-ddysgwyr sydd wedi dilyn llwybrau penodol ac wedi cyflawni lefel ben-
odol o lwyddiant.  Yn ychwanegol, gall creu set o ‘normau’ ynghylch dy-
headau am addysg uwch pan fydd dysgwyr yn gynnar gynyddu hyder a 
rhagdybiaeth naturiol y gellir cyflawni’r llwybr hwn. Mae ymweld ac ymgys-
ylltu â phrifysgolion hynod o gystadleuol, yn cynnwys Rhydychen a Chaer-
grawnt a 30 sefydliad Ymddiriedolaeth Sutton, gan ddarparu rhyngweithio 
a chyfathrebu effeithiol yn y maes hwn, yn fuddiol o ran creu gweledigaeth 
ar gyfer dysgwyr.    Bydd yn gosod sail i’r hyn y gellir ei gyflawniadau, yn 
pennu’r disgwyliadau o ran ymdrech, ac yn eu galluogi i sylweddoli y gellir 
cyflawni dyheadau.   
  
Cyfeiriadau.     
Oakes, S a Griffin, M (2016). ‘The A Level Mindset’ (Crown House Publish-
ing)  Dweck, C. (1999). Self Theories: The Role in Motivation, Personality, 
and Development (Hove: Psychology Press)  

‘We can, and will, support all our young people  to make the most of their potential.’  

Education in Wales, Our National Mission – Ministerial Forward.  


