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Enw’r Ysgol/Lleoliad: Ysgol Bassaleg  
Awdurdod Lleol: Casnewydd 
Math o Ysgol/Lleoliad: Uwchradd 
Cyfrwng Iaith: Saesneg 
Nifer y Disgyblion: 1670 
Canran Prydau Ysgol am Ddim: 6% 
Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 
Dulliau addysgu yn cynnwys adborth i ddisgyblion, datblygu sgiliau meddwl a 
dysgu gan gymheiriaid sydd wedi cael eu gwneud yn effeithiol trwy becynnau 
cymorth a systemau cymorth sydd wedi cael eu datblygu yn yr ysgol 

 

Mae Ysgol Bassaleg yn ysgol gymysg 11 i 18 a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol 

(AALl) Casnewydd. Mae lleoliad yr ysgol ar gyrion dinas Casnewydd. Mae’r rhan 

fwyaf o ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn dod o’r ddinas ac mae lleiafrif sylweddol 

yn dod o ardaloedd mwy gwledig.  Mae’r dalgylch yn cynnwys ysgolion Cynradd 

High Cross, Marshfield, Mount Pleasant, Penrepoeth, a Rogerstone. Ar hyn o bryd 

mae gan Ysgol Bassaleg 1670 o ddisgyblion ar y gofrestr ac o’r rhain mae 347 yn y 

Chweched Dosbarth1. Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn dod o ardaloedd sydd ddim 

yn gefnog nac yn economaidd ddifreintiedig. Dros y pum mlynedd diwethaf nifer y 

disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yw oddeutu 6%2 ar 

gyfartaledd, sydd yn is na’r cyfartaledd ar gyfer yr Awdurdod ac yn genedlaethol 

ledled Cymru. Fodd bynnag, mae 33% o’r chweched dosbarth presennol yn gymwys 

i hawlio Lwfans Cynhaliaeth Addysg ac felly mae staff yn ymwybodol bod angen 

iddynt ystyried mwy na disgyblion prydau ysgol am ddim yn unig gan eu bod yn 

credu bod nifer sylweddol o ddisgyblion ar y ffin prydau ysgol am ddim ac felly maent 

yn ymwybodol o’r cysyniad o ‘dlodi mewn gwaith’. 

Yr Astudiaeth Achos 

Mae Ysgol Bassaleg yn ‘anelu at ragoriaeth’ ym mhob agwedd ar fywyd ysgol.  Yr 

amcanion cyffredinol yw y bydd yr ysgol: 

 yn gymuned hapus a gofalgar ble y ceir anogaeth a chyfle i bob 

dysgwr gyflawni eu potensial, ble maen nhw’n teimlo’n 

werthfawr fel unigolion ac y dysgu i gydweithio â’i gilydd;  
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 yn lle trefnus a disgybledig, ble mae’r disgyblion yn gwybod y 

byddant yn cael yr arweiniad a’r cymorth sydd eu hangen 

arnynt;  

 yn adnabod anghenion yr holl ddysgwyr – deallusol, ysbrydol, 

cymdeithasol a chorfforol ac yn ymdrechu i gwrdd â’r anghenion 

hynny mewn modd sy’n briodol i’r unigolyn;  

 yn gweld bod dysgwyr yn cael eu hadnabod fel unigolion ac yn 

derbyn gofal fel unigolion;  

 yn parhau i gryfhau’r cysylltiadau sydd wedi cael eu datblygu 

gyda’r gymuned y mae’n ei gwasanaethau ac y mae’r dysgwyr 

yn rhan ohoni3.  

Mae’r astudiaeth achos yn canolbwyntio ar ddulliau addysgu yn cynnwys adborth i 

ddisgyblion, datblygu sgiliau meddwl a dysgu gan gymheiriaid sydd wedi cael eu 

gwneud yn effeithiol trwy becynnau cymorth a systemau cymorth effeithiol sydd wedi 

cael eu datblygu yn yr ysgol ei hun.  

Diwylliant Safonau – Beth sy’n gwneud gwers ragorol? 

Mae diwylliant safonau wedi esblygu dros amser yn Ysgol Bassaleg.  Yn ystod 2008-

i-2009 dangosodd yr ysgol ddiddordeb yn y Fframwaith Sgiliau ac fe gafodd ei 

dderbyn gan staff fel petai’n statudol. O ganlyniad i ganolbwyntio ar sgiliau allweddol 

llythrennedd a rhifedd gyda phwyslais cynyddol ar sgiliau meddwl, fe ail ysgrifennodd 

y staff holl gynlluniau gwaith Cyfnod Allweddol 3. Yn defnyddio fframwaith sgiliau 

penodol i bwnc edrychodd y staff ar yr ymchwil gorau oedd ar gael ac yna fe 

wnaethant ei datod i weld sut y gallant ei addasu at eu dibenion eu hunain a’i 

defnyddio yn yr ysgol. Ysgrifennodd staff lawlyfr dosbarth a datblygu a dosbarthu 

arweiniad o ran sut y byddai gwers ragorol yn edrych yn Ysgol Bassaleg, mae hyn 

yn cynnwys cyflenwi:  

Nodwedd Rhagorol 

Dechrau gwers Amcanion yn cael eu rhannu a’u perchnogi gan ddisgyblion: 

cysylltiadau â dysgu newydd yn cael eu hesbonio’n glir. Sefydlu 

disgwyliadau heriol; synnwyr eglur o gyflymder. 

Denu sylw’r 

disgyblion 

Mae’r holl ddisgyblion yn rhoi eu holl sylw i’w gwaith.  Disgyblion yn 

dyfalbarhau gyda thasgau ac wedi eu hysgogi i lwyddo. 

Arddull Addysgu Mae’r addysgu’n seiliedig ar wybodaeth arbenigol ac mae’n 

ddiddorol, brwdfrydig, trwyadl ac yn gyson yn heriol. 

Dulliau addysgu Mae dulliau dysgu’n cael eu dewis yn ddychmygus i gyflenwi 

amcanion dysgu’r wers, gydag amrywiaeth eang o weithgareddau i 

gwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd ag arddulliau dysgu gwahanol a 

galluoedd gwahanol. 

Gwahaniaethiad Mae’r hyn sy’n ofynnol gan weithgareddau’n cael ei baru mewn modd 
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sensitif gydag anghenion unigol.  Mae’r holl ddysgwyr yn cael eu 

hymestyn yn eu dysgu. 

Annibyniaeth 

disgyblion 

Mae gwaith annibynnol a chydweithiol yn amlwg iawn. Mae 

disgyblion yn ymwybodol o sut i reoli ac ymestyn eu dysgu eu 

hunain.   

Perthnasau Perthnasau ardderchog a chefnogol sy’n heriol ar yr un pryd yn yr 

ystafell ddosbarth sy’n arwain at lefelau uchel iawn o ddatblygiad 

personol. 

Cynhyrchiant ac 

ymddygiad 

Mae amser yn cael ei ddefnyddio’n gynhyrchiol iawn ar gyfer gwaith 

annibynnol a chydweithiol.  Mae’r holl ddisgyblion yn ymroddedig i’w 

dysgu eu hunain trwy gydol y wers, gydag ymwybyddiaeth 

ardderchog o reoli amser.  Mae ymddygiad y disgyblion yn 

ganmoladwy, ac maen nhw’n cyfrannu’n weithredol i’r wers.  

Gwybodaeth athro Mae gan yr athro wybodaeth arbenigol o’r pwnc ac addysgeg.  Mae 

ef/hi yn defnyddio ei h/arbenigedd i wneud y gorau posib o ddysgu a 

chyrhaeddiad y disgyblion, yn y pwnc ac wrth addysgu a defnyddio 

sgiliau trawsgwricwlaidd. 

Cwestiynu Mae’r athro’n defnyddio ystod eang o arddulliau a strategaethau 

cwestiynu i sicrhau bod dysgu disgyblion yn cael ei ymestyn. Mae 

cwestiynau’n cael eu cynllunio’n ofalus i gynnal dysgu a herio pawb. 

Cyrhaeddiad Mae cyrhaeddiad yr holl ddisgyblion yn gyson yn uchel iawn mewn 

perthynas â gallu disgyblion; mae’r disgyblion yn cyflawni gwerth 

ychwanegol rhagorol. 

Cynnydd Mae’r holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd llawer gwell na’r disgwyl. 

Asesiad Mae asesiad cywir gan yr athro o ddysgu disgyblion yn sail i 

gynllunio gofalus.  Mae’r athro yn gyson yn cynnwys y disgyblion yn 

asesu eu dysgu eu hunain, amlygu targedau y mae angen mynd i’r 

afael â nhw mewn gwahanol weithgareddau er mwyn i ddisgyblion 

barhau i wella. Mae myfyrwyr yn gynyddol yn cymryd cyfrifoldeb dros 

eu dysgu eu hunain. 

Defnydd o oedolion 

eraill yn yr ystafell 

Cynorthwywyr addysgu’n cael eu cyfarwyddo’n dda sy’n ategu at 

ansawdd dysgu yn yr ystafell ddosbarth trwy weithio mewn 

partneriaeth â’r athro a’r disgyblion. 

Gwaith Cartref Mae gwaith cartref, tasgau ymestyn ac ymchwil annibynnol yn 

ymestyn dysgu disgyblion ymhellach. 

Sesiwn Gyflawn Mae disgyblion yn ymrwymo’n weithredol i werthuso’r cynnydd y 

maent wedi ei wneud yn cwrdd ag amcanion dysgu ac yn gallu 

adnabod y camau nesaf yn eu dysgu 

Tasgau 

llythrennedd/ 

rhifedd /TGCh 

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd effeithiol iawn, sy’n ategu at 

ddealltwriaeth disgyblion o’u sgiliau allweddol a sut i’w defnyddio 

mewn ystod o gyd-destunau. 

 

Mae staff wedi gweithio ar drefnu matrics meini prawf marcio ac yn cwrdd yn 

rheolaidd i safoni eu dyfarniadau. Mae hyn yn gyson ar draws yr holl lefelau yn yr 

ysgol. 



“Fe wnaethom ddechrau sylweddoli nad oedd fawr o bwynt 

i gynnal sesiwn gyflawn yn siarad am sgiliau i drafod “beth 

ydym wedi ei ddysgu yn ystod y wers hon?” Mae sut rydym 

ni wedi defnyddio’r sgiliau yn gwestiwn llawer mwy heriol 

ac yn gwneud i’r plant feddwl a defnyddio’u gwybodaeth.” 

Pennaeth Cynorthwyol 

 

Rhaglen Meddwl i Ddysgu 

Yn ystod y cyfnod trosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7, pan fydd disgyblion yn 

dod i mewn i Ysgol Bassaleg maen nhw’n dod yn rhan o’r ‘Rhaglen Meddwl i 

Ddysgu’.  Metawybyddiaeth sydd wrth galon y rhaglen ac mae disgyblion yn derbyn 

un wers bob pythefnos ar ‘sut i feddwl’, mae hyn hefyd yn rhoi dealltwriaeth i 

ddisgyblion o ‘sut y maen nhw’n dysgu’ trwy: 

 Brosesau metawybyddol 

 Cwestiynu trefn uwch 

 Arwain cymheiriaid 

 Cyflwyno syniadau yn weithredol 

 Datblygiad sgiliau cyfathrebu 

“Mae athrawon yn Ysgol Bassaleg yn gwneud popeth y gallant i wneud 

dysgu’n weithredol, yn hwyl ac yn ddiddorol.” 

“Rwy’n cael fy annog i holi llawer o gwestiynau; mae’n fy ngwneud i’n fwy 

hyderus am fy nysgu.” 

Llais Disgybl 

Yn dilyn y cwrs anogir disgyblion i brofi eu sgiliau newydd mewn pynciau eraill ar 

draws yr ysgol ac o ganlyniad mae disgyblion yn teimlo eu bod yn ddysgwyr hyderus 

a chryf.  

Fodd bynnag, mae staff Bassaleg bellach yn teimlo bod eu rhaglen meddwl i ddysgu 

yn sail i’r holl gwricwlwm (yn cael ei addysgu’n gyfan gwbl trwy sgiliau pwnc) felly 

mae angen heriau newydd ar yr athrawon a’r disgyblion. 

“Mae yna berygl mewn unrhyw sefydliad i chi feddwl eich bod wedi cyrraedd – 

mae bob amser rhywbeth y gallwch ei addasu a’i wella a symud ymlaen.  

Rydym eisiau gwneud ein sefydliad yn un gwell eto ac eisiau parhau i 

ddatblygu fel canolfan ar gyfer dysgu rhagorol.” 

Pennaeth 

Mae staff bellach yn datblygu ‘model cyfnod trosglwyddo digidol’ gydag ysgolion 

cynradd partner sy’n annog sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws pynciau.  Bydd 

Platfform Dysgu Rhithwir Byd-eang yn galluogi darparu sgiliau newydd a bydd 



disgyblion Bassaleg yn cael eu grymuso i fynd i ysgolion cynradd i hyfforddi eu staff 

a disgyblion ar sut i ymrwymo â’r dechnoleg newydd.  Mae’r fenter rhwydwaith hon 

sy’n seiliedig ar system gwmwl yn cynnwys cylchgrawn rhyngweithiol gyda’r nod o 

gyfathrebu, cydweithio ar brosiectau cydweithredol ac asesu gwaith ei gilydd. 

 

 

Pecyn Cymorth Athrawon 

Cafodd pecyn cymorth yr athrawon ei gynllunio i ddatblygu sgiliau meddwl a 

chyfathrebu ac mae’n cynnwys sawl adnodd a strategaeth ymarferol i wella myfyrio a 

mynegiant.  Mae’r pecyn cymorth yn galluogi i’r holl staff arwain arfer ragorol ar 

draws y cwricwlwm ac mae’n cynnig arweiniad ar sut y gellir defnyddio pob adnodd a 

strategaeth i gael effaith gadarnhaol ar ddysgu disgyblion. Mae amrywiaeth o 

eitemau yn y pecyn cymorth i ddatblygu sgiliau disgyblion o bob oedran a gallu, ac 

sy’n hwyluso “dim dwylo i fyny” er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn cyfrannu at y 

wers.  

“Fel y mae Dylan Wiliam yn dadlau, mae dim dwylo i fyny 

yn golygu nad oes dewis o ran meddwl a chymryd rhan!” 

Dirprwy Bennaeth yn dyfynnu Dylan Wiliam 

Offeryn Defnydd Awgrymedig 

Byrddau gwyn 

bach  

Pinnau bwrdd 

gwyn a rhwbiwr 

Hwyluso dim dwylo i fyny a hybu systemau ymateb yr holl ddisgyblion 

Goleuadau traffig Dynodi lefelau o ddealltwriaeth o bob rhan o’r wers. 

Adnabod pwy sydd angen cymorth fwyaf.  Gellir defnyddio disgyblion sy’n 

gweithio ar wyrdd i roi arweiniad a chymorth i ddisgyblion sy’n dangos coch. 

  

Matrics 

Cwestiynau 

Dyfeisiwyd o Anderson’s Taxonomy i roi cymorth i ddisgyblion yn llunio 

cwestiynau trefn uchel. 

Matrics cwestiwn 

A3 

Yn cael ei ddangos ym mhob ystafell ddosbarth fel cymorth gweledol parhaol i 

hybu defnydd o gwestiynu trefn uchel. 

Dis sgiliau 

meddwl 

Adnodd cinesthetig yn seiliedig ar Anderson’s Taxonomy, cymorth i 

ddisgyblion gyda  llunio cwestiynau mwy arfarnol. Hefyd yn cael ei ddefnyddio 

ar wahanol gamau o’r wers i ddangos i ddisgyblion pa sgil sy’n cael ei 

ddatblygu; cofio, dadansoddi, creu ac ati. 

Tocynnau lliw Gellir eu cyflwyno i ddisgyblion wrth iddynt ddod i mewn i ystafell ddosbarth i 

ddangos ym mha grŵp y byddant yn gweithio neu ba rolau yr ydych am iddyn 

nhw ymgymryd â nhw yn y wers. Gall tocynnau gynrychioli “cwestiynau” a gall 

nifer y tocynnau a gyflwynir i ddisgyblion ar ddechrau pob gwers ddynodi faint 

o gwestiynau y disgwylir i bob disgybl eu holi neu eu hateb. 

Hetiau meddwl Gellir eu defnyddio mewn tasgau trafod i ddatrys problem.  Mae’r strategaeth 



yn ddull ardderchog o ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chydweithiol disgyblion. 

Cardiau chwarae Gellir eu dosbarthu ar ddechrau pob gwers i helpu i hwyluso “dim dwylo i fyny” 

ac annog yr holl ddisgyblion i ymateb. Gall yr athro ddewis cerdyn ar hap o’i 

becyn ef neu hi a gellir gofyn i’r disgybl gyda’r cerdyn cyfatebol gyfrannu. Neu, 

gall yr athro ddewis y cerdyn a gall unrhyw ddisgybl  o’r “siwt” cyfatebol 

gyfrannu. Gall hyn fod yn effeithiol iawn gyda disgyblion mwy petrusgar neu 

lai galluog sy’n teimlo’n anghyfforddus iawn yn cyfrannu: mae’r dewis “grŵp” 

hwn yn cynnig cymorth.  

Trwydded gadael Ar gael ar ddiwedd pob gwers i ddisgyblion i ymateb i gwestiwn penodol e.e. i 

asesu’n ffurfiannol dealltwriaeth disgybl o gysyniad allweddol i ddylanwadu ar 

gynllunio i’r dyfodol.  Hefyd yn cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion i gofnodi 

unrhyw gwestiynau sydd ganddynt a gweithredu fel pont at ddysgu newydd. 

Nodiadau postio 

a wal gwestiynau 

I gofnodi cwestiynau sydd wedyn yn eu tro’n cael eu dangos ar wal 

gwestiynau’r dosbarth 

Bag ffa 

cwestiynau 

I sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cyfrannu at y dysgu mewn gwers. 

Coeden smotyn Yn cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion yn ystod cyfnodau myfyrio. Mae’r 

diagram yn rhoi cynrychiolaeth weledol i ddisgyblion o sut y gallant fod yn 

teimlo ar gam penodol mewn gwers neu ynghylch tasg benodol.   

Bathodynnau rôl 

grŵp 

Gellir eu dosbarthu wrth ymrwymo disgyblion mewn gwaith grŵp i weithio i 

gefnogi staff yn dyrannu rolau a chanfod y gwahanol sgiliau sydd eu hangen i 

weithio’n effeithiol fel grŵp. 

Wordle Adnodd gwybodaeth – ewch i www.wordle.net copïo a gludo unrhyw destun i 

flwch ac mae “wordle” yn cael ei ffurfio.  Gellir ei ddangos i ddisgyblion ar 

ddechrau gwers i ddatblygu meddwl disgyblion pan fyddant yn ceisio sefydlu’r 

amcan dysgu er enghraifft.  

Meddwl, paru, 

rhannu 

Fframwaith i gynorthwyo gyda thasgau trafod ac annog dysgu cydweithredol 

“Hapgyrchwyr” 

electronig 

I hwyluso ‘dim dwylo i fyny’ ymhellach ac annog yr holl ddisgyblion i gyfrannu. 

 

Yn dilyn dosbarthu’r blwch offer i bob dosbarth, fe wnaeth aelodau’r uwch dîm 

arwain greu llawlyfr ac yna aethant i bob adran i egluro sut i’w ddefnyddio mewn cyd-

destun.  

“Gallaf grwydro o amgylch yr ysgol ac ym mhob dosbarth 

bydd rhyw ran o’r blwch offer yn cael ei ddefnyddio.  Mae 

wedi bod yn ddarn penigamp o hyfforddiant ysgol gyfan ac 

mae’n adnodd gwych.” 

Pennaeth 

Mae’r Pennaeth yn datgan bod y blwch offer wedi cael effaith wych ar ‘ffyrdd o 

weithio’ yn Ysgol Bassaleg; “mae arsylwi gwersi’n cynhyrchu canlyniadau cyson ac 

mae ansawdd gwaith y disgyblion mewn llyfrau a deilliannau cyrhaeddiad yn amlwg.” 

Mae’r effaith fugeiliol hefyd wedi bod yn sylweddol.  

http://www.wordle.net/


“Os oes gennych chi wers sydd wedi ei chynllunio’n dda ac 

sy’n symud yn gyflym ac yn mynd a disgyblion ar daith o 

welliant nid ydynt eisiau camymddwyn, rydych wedi dal 

sylw’r myfyrwyr ac felly mae llai o angen am strategaethau 

ymyriad ar gyfer ymddygiad.” 

Pennaeth Cynorthwyol Bugeiliol 

Datblygiadau 

Mae’r model Datblygiad Proffesiynol Parhaus presennol yn hyfforddi’r holl staff i 

ymchwilio’r defnydd o raglenni digidol i ysgogi ac annog, ac mae staff yn symud 

ymlaen ac yn esblygu eu hymarfer gyda thechnoleg ddigidol. 

“Rhaid i chi gael diwylliant ymchwil, nid ydym yn lansio 

unrhyw beth ysgol gyfan heb wybod beth yw’r gwendidau a 

gallu gweld ei fod yn cael effaith ar ddysgu, achos os nad 

yw rhaid i chi gwestiynu gwerth ei wneud.” 

Pennaeth 

Mae staff yn Ysgol Bassaleg yn gyffrous iawn i allu cyflwyno eu fersiwn gyntaf o’r 

‘Blwch Offer Digidol’.  Medi diwethaf fe wnaethant ddechrau ar siwrnai a fyddai’n 

adeiladu ar ddulliau addysgu a dysgu arloesol sydd eisoes yn bodoli ac yn cychwyn 

ar gyfnod newydd o arfer addysgeg i ysbrydoli, cymell a herio pob dysgwr. Yn 

dechrau gydag astudiaeth beilot gyda 10 aelod o staff, 10 dosbarth o bob cyfnod 

allweddol a “Grŵp Arweinwyr Dysgwyr Digidol” yn lleisio barn a syniadau’r 

disgyblion, fe wnaethant ddechrau ymchwilio a gwerthuso sut y gellir defnyddio 

technoleg ddigidol i gael effaith gadarnhaol ar godi safonau llythrennedd a rhifedd. 

Canlyniad yr astudiaeth beilot hon yw’r “Blwch Offer Digidol.” 

I gynorthwyo’r holl staff gyda’r agenda hwn, mae arweinwyr wedi creu rhaglen 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus 12 mis o chwe gweithdy wedi eu teilwra i gwrdd ag 

anghenion unigol staff er mwyn eu “huwchsgilio” nhw a rhoi’r wybodaeth iddynt sydd 

ei hangen arnynt i ddefnyddio’r dechnoleg hon i gynorthwyo datblygu sgiliau ledled y 

cwricwlwm. Mae’r gweithdai’n cael eu harwain yn arbenigol gan “Arweinwyr Digidol” 

sydd wedi bod yn allweddol yn cymell cydweithwyr i groesawu’r agenda cyffrous 

hwn. Mae dogfen hynod o fanwl yn nodi’r rhaglenni a chysylltiadau eglur â’r 

‘Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd’ fel y gall staff ddefnyddio’r Blwch Offer Digidol 

fel adnodd ymarferol i gynorthwyo gyda chynllunio gwersi ym mhob cyfnod 

allweddol. 

Cymorth Sgiliau Astudio 

Mae darpariaeth ‘Cymorth Sgiliau Astudio’ yn cael ei gyflenwi i 100 o ddysgwyr ym 

Mlwyddyn 10 a Blwyddyn 11 ar hyn o bryd mewn man neilltuol yn yr ysgol.  Mae gan 

y man sgiliau astudio ystafell gyfrifiaduron ac ystafell ddosbarth, sydd â chadeiriau 

cyfforddus a grwpiau o fyrddau ar gyfer gweithio mewn amgylchedd anffurfiol. 



Mae 5 gwers y pythefnos (100 awr y flwyddyn academaidd) yn cael eu neilltuo i 

ddarparu cymorth astudio ac mae hyn yn lle dewis ‘opsiwn’ sy’n anelu at geisio 

gwella cyrhaeddiad yn gyffredinol 

Yn ystod pob sesiwn sgiliau astudio gofynnir i ddisgyblion osod targed iddyn nhw eu 

hunain.  Mae hwn yn cael ei ysgrifennu yn llyfryn gwaith neu ffeil pob disgybl mewn 

swigen meddwl ac yna mae disgyblion yn ticio blwch i ddynodi a yw’r targed yn 

berthnasol i: 

• Waith Cwrs 

• Gwaith Dosbarth 

• Gwaith Cartref 

• Adolygu 

• Ymchwil 

• Arall 

Mae sgiliau astudio’n cynnwys yr holl ystod o bynciau a gall rhai enghreifftiau o 

dargedau gynnwys gweithgareddau fel gwneud cardiau fflach ar gyfer adolygu; 

adolygu sylwadau athrawon; gwella gwaith cwrs; prawf ddarllen gwaith cartref i’w ail 

ysgrifennu cyn ei gyflwyno; neu weithgareddau ar-lein– e.e. gwrando ar podcast ac 

ati. 

Yna bydd disgyblion yn cymryd eu llyfryn neu ffeil at yr athro er mwyn gwirio’r targed 

ac anfon disgyblion at yr amgylchedd dysgu cywir, h.y. ystafell gyfrifiadur neu ystafell 

gyda desgiau 

Ar ddiwedd pob sesiwn mae disgyblion yn adolygu eu cynnydd a thicio blwch yn eu 

llyfryn i ddynodi eu bod wedi cyrraedd eu targed - yn gyfan gwbl neu’n rhannol.  Yna 

maen nhw’n cwblhau swigen siarad sy’n nodi’r hyn a wnaethant yn ystod y sesiwn i 

gyrraedd eu targed a dechrau llunio eu goliau ar gyfer eu sesiwn sgiliau astudio 

nesaf. 

Bob hanner tymor mae disgyblion yn cynnal adolygiad neu ‘ymarfer cadw cyfrif’ i 

weld sawl sesiwn a tharged y maen nhw wedi eu gosod ym mhob un o’u meysydd 

pwnc.  Mae’r wybodaeth hon yn cael ei thrafod wedyn ar bwyntiau asesu rheolaidd 

yn ystod y tymor gydag aelod o staff yn ystod cyfarfodydd cynnydd disgyblion. Mae 

graddau cyrhaeddiad presennol yn cael eu mapio ar yr ymarfer cadw cyfrif ac mae 

system sgorio’n dangos i ddisgyblion a ydynt ar darged neu’n dangos yr hyn sydd 

angen ei wneud i gael canlyniadau gwell.  Ategir at hyn gan system cod lliwiau: glas 

= uwch na’r targed, gwyrdd = ar darged, melyn = un radd oddi ar y targed, a coch = 

dwy radd oddi ar y targed. 

Mae’r cymorth gweledol hwn wedyn yn helpu’r disgyblion a’r staff cymorth i weld ble 

mae angen mwy o waith a threulio mwy o amser ar bynciau penodol.  

“Weithiau rydym yn gweld mai’r rhai coch yw’r rhai lle nad yw disgyblion 

wedi ymdrechu mor galed ac wedi treulio llai o amser arnynt.” 



Pennaeth Cynorthwyol 

“Mae hyn yn llunio rhan o’r iaith yr ydym yn ei defnyddio gyda disgyblion, 

pan fyddant yn dod atom ni gyda tharged ar ddechrau sesiwn byddwn yn 

gofyn iddyn nhw pa liw pwnc yw hwn er mwyn i ni allu gwirio eu bod yn 

treulio eu hamser yn fwy cyfartal – mae hyn yn eu helpu nhw i reoli eu 

llwyth gwaith yn effeithiol.”  

Pennaeth Cynorthwyol 

Mae un wers bob hanner tymor yn cael ei neilltuo ar gyfer dangos i ddisgyblion sut i 

wella eu sgiliau astudio ac adolygu’n effeithiol. Mae Ysgol Bassaleg yn helpu ei 

disgyblion i ddeall beth yw eu harddulliau gorau a mwyaf effeithiol o ddysgu trwy 

gwblhau holiadur yn ymwneud â dysgu clywol, gweledol a chinesthetig ac yna’n eu 

paru gyda’r strategaethau adolygu fydd yn gweithio orau iddynt.  Yna mae staff yn 

annog disgyblion i amrywio’r technegau hyn er mwyn iddynt barhau i fod yn weithgar 

a gweithio i wneud astudio’n greadigol ac effeithiol.  

“Dau ddatganiad mawr yr ydym yn eu clywed yn gyson yw “Rwy’n darllen 

fy llyfrau” a “Dydw i ddim yn mynd i ddechrau’n rhy gynnar neu fe fyddaf 

wedi anghofio’r cyfan erbyn amser yr arholiad”, rydym yn dweud wrth 

ddisgyblion am ddechrau’n gynnar ac adolygu’n rheolaidd gan fod hyn yn 

trosglwyddo gwybodaeth o’r cof tymor byr i’r cof hirdymor.” 

Pennaeth Cynorthwyol 

Mae disgyblion Bassaleg hefyd yn cael eu haddysgu am theori’r ymennydd a deall 

beth yw ystyr ‘dysgu ymennydd cyfan’.  Mae gemau diagnostig yn cael eu chwarae 

ac yn dangos i ddisgyblion beth yw’r ffordd orau o ddysgu gwybodaeth ar eu cof.  

Mae rheoli lefelau straen hefyd yn rhan o’r pecyn sgiliau astudio ac mae staff yn 

helpu disgyblion i ymdopi â phwysau Blwyddyn 11 trwy gynhyrchu amserlenni 

adolygu a rheoli llwythau gwaith yn effeithiol.  

 

Datblygiadau 

Fe ddatblygodd staff Bassaleg y rhaglen sgiliau astudio o’r cwrs hyfforddi ‘anogwr 

dysgu’ a datblygwyd mwy o ymwybyddiaeth trwy roi cymorth i ddisgyblion oedd yn 

cymryd 14 TGAU neu gymwysterau cyfatebol oedd mewn perygl o deimlo straen a 

gormod o lwyth gwaith a pheidio â chyrraedd eu graddau targed. I ddechrau roedd y 

cwrs yn cael ei ddarparu i ystod o blant oedd yn cael eu targedu, ond gydag amser 

ac wrth i staff weld pa mor llwyddiannus yw’r cwrs mae bellach yn cael ei gynnig i’r 

holl ddisgyblion a chyn bo hir bydd wedi ei sefydlu ac yn cymryd lle ‘opsiwn’. 

“Mae hyn yn ymwneud â phlant yn cyrraedd eu graddau targed, nid yw ar gyfer 

y disgyblion hynny sydd angen cael gradd C yn unig, mae’n cynnwys plant 

haen uwch a MATh hefyd.” 

Pennaeth 



Canfu arolwg disgyblion diweddar fod 100% o gyfranogwyr yn cytuno y byddent yn 

argymell sgiliau astudio i’w ffrindiau, roedd 100% yn cytuno ei fod yn gwella eu 

dysgu, a chytunodd 98% ei fod yn gwella eu graddau. 

Dysgu gan Gymheiriaid 

Yn Ysgol Bassaleg mae dysgu sydd wedi ei adeiladu ar y cyd rhwng disgyblion yn 

ganolog i bob gwers.  Mae disgyblion yn hynod o fedrus yn arwain dysgu ac mewn 

rhai amgylchiadau mae deinameg y wers yn cael ei arwain yn gyfan gwbl gan y 

disgyblion. 

“Rwy’n hoffi'r ymddiriedaeth a’r rhyddid rwy’n ei gael wrth wneud 

penderfyniadau.  Mae’n fy helpu i ddod yn fwy annibynnol.” 

“Mae faint o drafod yr ydym yn ei wneud yn ein hannog ni i feddwl drosom ein 

hunain." 

Lleisiau Disgyblion 

Gall dysgu gan gymheiriaid amrywio o ddisgyblion yn gosod goliau ac asesu 

dealltwriaeth o dasgau, i ddialogau ‘meddwl, paru, rhannu’.  Mae disgyblion yn cael 

un funud i feddwl ar eu pennau eu hunain ac ar daflen wedi ei lamineiddio maen 

nhw’n nodi eu syniadau, yna maen nhw’n cael un funud i drafod mewn parau, yna’n 

eu rhannu gyda’u cymheiriaid yn y dosbarth. Mae’r mathau hyn o drafod 

cydweithredol yn sail i arfer yn y dosbarth. 

“Os ydych yn holi cwestiwn na allwch ei ateb eich hun ychydig o 

funudau’n ddiweddarach, mae angen i chi ganiatáu amser meddwl.” 

Pennaeth 

Mae gweithio cydweithredol rhwng cymheiriaid hefyd wedi cael effaith ar ‘fentora 

cymheiriaid’.  Mae perthnasau rhwng disgyblion yn fwy aeddfed ac mae wedi 

datblygu diwylliant o gynhwysiant. Mae Bassaleg yn gweithredu cynllun ‘bydis 

darllen a mathemateg’ sy’n cael ei redeg gan ei Disgyblion Lefel A Chweched 

Dosbarth sy’n rhoi cymorth ledled yr ysgol.  Mae aelodau o’r Chweched Dosbarth 

hefyd yn cael eu haseinio i ffurfio grwpiau hyfforddi sy’n cynnig cymorth 

cymdeithasol ac emosiynol. Mae’r tîm pwrpasol hwn yn derbyn hyfforddiant ffurfiol ac 

yn monitro cynnydd disgyblion trwy gadw portffolio o waith y maent wedi ei wneud 

gyda’r disgyblion sy’n cyfrif fel gwaith achrededig tuag at oriau cymunedol eu cwrs 

Bagloriaeth Cymru.  Mae’r cynllun gwirfoddol yn llawn ac mae nifer o’r ‘bydis’ yn 

ddisgyblion a dderbyniodd gymorth gan bydi darllen neu fathemateg pan oeddent yn 

is i lawr yn yr ysgol. 

Mae ffocws craff wedi cael ei roi ar uwchsgilio disgyblion er mwyn eu galluogi i asesu 

gwaith ei gilydd yn effeithiol. Mae hyn wedi cael ei hwyluso trwy rannu’r meini prawf 

cywir gyda nhw er mwyn iddynt allu marcio gwaith mewn dull cynhyrchiol a chyson. 



Nid oedd defnyddio cysyniad syml o 2 seren a dymuniad yn ddigon i Ysgol Bassaleg.  

Cawsant fod disgyblion yn rhoi ‘sylwadau cyffredinoledig' i’w gilydd fel ‘da iawn’, 

‘gwaith da’, ‘rwyt wedi deall hyn’.  Yn hytrach roedd staff eisiau i’w disgyblion roi 

adborth adeiladol yn seiliedig ar y meini prawf asesu er mwyn iddynt allu rhoi ymateb 

manwl yn dynodi beth sydd angen ei wneud a’i gynnwys i sicrhau bod y gwaith yn 

cwrdd â safonau uchel. 

Mae disgyblion yn defnyddio ystod o fatricsau asesu i ddynodi i gymheiriaid ‘nid 

beth, ond sut’ y mae angen iddyn nhw wella. Mae adborth yn uniongyrchol ac o 

ansawdd uchel sy’n adlewyrchu’r ‘dialogau marcio’ sy’n digwydd rhwng disgyblion ac 

athrawon i annog a hwyluso adborth effeithiol. Mae sgiliau llythrennedd hefyd wedi 

gwella, gan mai dyma’r cyfrwng ar gyfer marcio. 

“Oni bai bod y dymuniad hwnnw’n rhywbeth y gall y disgybl ei 

ddefnyddio mae ei ddefnydd yn un cyfyng iawn.  Mae ansawdd asesiad 

diagnostig yn dangos i ni faint o gynnydd mae disgyblion wedi ei wneud 

ac yn ein helpu ni i ddilyn sut mae disgyblion wedi defnyddio’r sylwadau 

ac adborth.” 

Pennaeth Cynorthwyol 

Tystiolaeth o Effaith – Dathlu Llwyddiant 

Canlyniadau Dangosydd Pynciau Craidd Cyfnod Allweddol 3 Ysgol Bassaleg sydd 

wedi cael eu heffeithio fwyaf. Nid yn unig mae wedi cau’r bwlch rhwng disgyblion 

PYADd a dim PYADd rhwng 2009 a 2012, yn 2013 perfformiodd disgyblion PYADd 

Cyfnod Allweddol 3 Bassaleg yn well na’r disgyblion dim PYADd fel y gwelir isod. 

Disgyblion 2009 2010 2011 2012 2013 

Prydau Ysgol am Ddim 81.8% 77.8% 68.8% 89.5% 95.0% 

Dim Prydau Ysgol am Ddim 87.7% 87.3% 90.2% 89.9% 93.1% 
 



 

Data Fy Ysgol Leol4  

Cynrychioli canran y disgyblion yn cyflawni o leiaf lefel 5 mewn Cymraeg neu 

Saesneg (iaith gyntaf), mathemateg a gwyddoniaeth mewn cyfuniad. 

 

Mae canlyniadau TGAU Trothwy Lefel 2 (5 TGAU gradd A*-C) hefyd wedi gwella i 

ddisgyblion PYADd Bassaleg (gweler y tabl isod). 

 

Disgyblion 2009 2010 2011 2012 2013 

Prydau Ysgol am Ddim 75.0% 60.0% 44.4% 66.7% 79.2% 

Dim Prydau Ysgol am Ddim 77.9% 82.0% 77.1% 84.6% 92.5% 
 

Canlyniadau TGAU Trothwy Lefel 2  

Ar hyn o bryd mae staff yn gweithio tuag at godi cyrhaeddiad TGAU Lefel 2 

Cynhwysol (5 TGAU Gradd A*-C yn cynnwys Cymraeg a Saesneg Iaith gyntaf a 

Mathemateg) trwy dargedu ymyriadau a gweithdai adolygu ar gyfer y disgyblion 

PYADd. 

Fel rhan o ymrwymiad Bassaleg i rannu a dathlu arfer da ledled yr ysgol, fe 

wnaethant drefnu amser yn ystod calendr y flwyddyn i wahodd adrannau i arddangos 

sut y maen nhw wedi defnyddio elfennau o’r blwch offer athrawon i gael effaith 

gadarnhaol ar ddysgu disgyblion.  

                                                             
4 http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6804030&iaith=eng 



Cafodd pob adran wahoddiad i baratoi cyflwyniad 10 munud i gael ei gyflwyno i’r holl 

staff. Roedd croeso i unrhyw aelod o’r adran fod yn rhan o arwain y cyflwyniad hwn 

ac roedd yn cynnwys canolbwynt allweddol yn codi o’r canlynol: 

• Trafodaeth o un neu fwy o elfennau’r blwch offer 

• Modelu / arddangos gweithgaredd ymarferol 

• Trafodaeth ar gynllun gwers, dilyniant o wersi neu gynllun o 

waith 

• Gwerthusiad disgyblion neu staff o sut mae strategaethau o’r 

fath wedi cael effaith gadarnhaol ar wahanol sgiliau: myfyrio, 

cyfathrebu, ansawdd cwestiynu neu ryngweithiad disgyblion 

gyda grwpiau penodol 

• Fideo o wers neu o ran o wers  

• Delweddau i gynrychioli’r broses ddysgu 

• Trafodaeth ar sut mae’r blwch offer wedi datblygu asesiad ar 

gyfer ymarferion dysgu o fewn yr adran 

 

“Ein hethos yw y gall unrhyw un arwain unrhyw beth - dim 

uwch arweinwyr neu arweinwyr canol yn unig. Mae gennym 

gyfoeth o dalent ledled yr Ysgol ac rydym yn buddsoddi yn 

ein holl staff.” 

Pennaeth 

Mae staff a disgyblion hefyd wedi cymryd rôl arweiniol yn cyflwyno mewn 

cynadleddau addysgu a dysgu cenedlaethol ac maen nhw wedi cynnal gweithdai i 

ledaenu pwysigrwydd cael fframwaith i ddenu dysgwyr. Mae hyn wedi sbarduno 

diddordeb mawr yn y maes.  

“Rydym wedi cael ceisiadau i brynu’r blwch offer, ond 

rydym yn annog ysgolion i ddatblygu eu rhai eu hunain gan 

ei fod yn hanfodol eich bod yn darganfod beth sy’n 

gweithio i’ch ysgol chi.  Yr unig ffordd o warantu llwyddiant 

yw mynd ar siwrnai - siwrnai o newid.” 

Pennaeth 

 

Cyllid 

Mae Ysgol Bassaleg wedi targedu’r canlynol gyda’i Grant Amddifadedd Disgyblion: 

 Gweithwyr cymorth bugeiliol 

 Ymyriadau wedi eu targedu 

 Monitro presenoldeb 



 Gweithdai adolygu ar gyfer disgyblion PYADd 

 Dadansoddiad PASS (Agwedd Disgyblion at eu Hunain a’r Ysgol)  

 Dysgu cyn-ysgol, yn ystod amser egwyl ac ar ôl ysgol i gynyddu 

mynediad at TGCh 

 Darparu llwybr dysgu amgen- galluogi mynediad at y cwricwlwm 

llawn 

 Datblygu cwrs amgen i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol 

 

Crynodeb 

Neges allweddol yr astudiaeth achos hon yw pwysigrwydd hybu sgiliau meddwl 

annibynnol dysgwyr a darparu adborth o ansawdd uchel.  

Themau Ffactorau penodol YB 

Addysgu a Dysgu Adborth ac asesiad effeithiol ✔✔ 

Strategaethau metawybyddol  ✔✔ 
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