
4. Ysgol Hen Felin 

LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYRHAEDDIAD ADDYSGOL 

ARSYLLFA POLISI ASTUDIAETH ACHOS 4 

Enw’r Ysgol/Lleoliad: Ysgol Hen Felin 

Awdurdod Lleol: Rhondda Cynon Taf 

Math o Ysgol/Lleoliad: Arbennig 

Cyfrwng Iaith: Saesneg 

Nifer y Disgyblion: 164 

Canran Prydau Ysgol am Ddim: 52% 

 

Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 

Datblygu gweithlu trwy hyfforddiant a hunan werthusiad staff ac 

arweinyddiaeth ddosbarthedig 

 

Mae Ysgol Hen Felin yn Ysgol ddydd, gymunedol arbennig yn Awdurdod Lleol 

Rhondda Cynon Taf. Mae’n darparu ar gyfer 164 o ddisgyblion o 3 i 19 oed gyda 

datganiadau o anghenion addysgol arbennig (AAA) sy’n cynnwys anawsterau dysgu 

difrifol, anawsterau dysgu dwys a lluosog, nam ar y clyw, ac anawsterau emosiynol 

ac ymddygiadol1. Mae disgyblion yn dod o ardaloedd o fewn y fwrdeistref leol, llawr 

ohonynt â phocedi o amddifadedd cymdeithasol. Mae 17 o ddisgyblion ‘sy’n derbyn 

gofal’ yn yr ysgol ac ar hyn o bryd mae 52% o ddisgyblion yn gymwys i hawlio prydau 

ysgol am ddim (PYADd); mae hyn yn sylweddol uwch na’r ffigyrau lleol a 

chenedlaethol ledled Cymru. 

Yr Astudiaeth Achos 

Cenhadaeth Ysgol Hen Felin yw darparu amgylchedd diogel sy’n meithrin plant ble 

mae’r holl blant yn gallu cyflawni eu potensial. 

Datganiad Gweledigaeth2 

Cymuned Hapus, groesawgar ble mae’r 

Ethos o ymddiriedaeth rhwng disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr yn cynhyrchu  

Amgylchedd sy’n meithrin ac sy’n sicrhau y gall unigolion gyflawni eu potensial. 

Ysgol flaengar ble mae gweithwyr proffesiynol yn rhannu ac ymestyn eu harbenigedd 

Ac mae cyfle cyfartal yn cael ei hwyluso trwy werthfawrogi pob unigolyn yn gyfartal 

Ysgol sy’n weithgar yn Lleol ble mae datblygu sgiliau bywyd yn sicrhau llwyddiant  

Mentrau Cynhwysol o fewn yr ysgol a’r gymuned wrth dalu sylw at Dueddiadau 

Cenedlaethol mewn addysg, hyfforddiant a chynhwysiant cymdeithasol. 

                                                             
1
 Estyn 2009 Adroddiad Arolwg Ysgol 

2 Gwefan Ysgol Hen Felin https://rctmoodle.org/ysgolhenfelin/course/view.php?id=16  

https://rctmoodle.org/ysgolhenfelin/course/view.php?id=16


Mae’r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar ddatblygu gweithlu  trwy hyfforddiant 

staff, hunan arfarnu, ac arweinyddiaeth ddosbarthedig. 

 

Siwrnai Ysgol Hen Felin 

Mae Ysgol Hen Felin yn gweithredu nifer o strategaethau i ennyn diddordeb 

disbyglion ac i gael disgyblion i gyfranogi at fywyd yr ysgol. Er mwyn cyflawni 

deilliannau dysgu mae gan rai disgyblion eu hamserlenni eu hunain neu gwricwlwm 

cyfyng addas gyda mynediad at brif weithgareddau’r ystafell ddosbarth. Fe all fod 

angen adnoddau arbenigol ac mewn rhai achosion mae disgyblion yn cael amser 

ychwanegol i gwblhau tasgau.  Mae ymddygiad mwy heriol yn cael ei fonitro gan 

gynlluniau ymddygiad unigol (CYU), ac mae’r ysgol yn helpu athrawon a gofalwyr 

trwy roi hyfforddiant a strategaethau priodol iddynt a rhwydweithiau ymdopi 

emosiynol cefnogol.  

Mae Ysgol Hen Felin yn gorfodi polisi ysgol gyfan, sy’n amddiffyn unigolion rhag 

rhagfarn a gwahaniaethu amlwg a chudd. Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion fyw bywyd 

llawn a gwerthfawr a chymryd rhan mewn nifer o ymweliadau sy’n cyfoethogi addysg 

e.e. archwilio orielau celf fel Tate Modern, Llundain ac ymweld â Stadiwm Mileniwm 

Cymru i weld Cymru’n chwarae rygbi. 

“Rwy’n hoffi mynd ar deithiau bws a mynd mewn lifft – pwyso botymau.” 

 Llais Disgybl 

 

Mae’r pennaeth yn aelod gweithredol o’r gymuned Ysgol Arbennig a thrwy nifer o 

bartneriaethau mae wedi gallu rhoi prawf ar a sefydlu ymyriadau effeithiol er mwyn 

mynd i’r afael ag amddifadedd ac anfantais. Mae nifer o’r rhain yn cael eu rhannu’n 

agored gyda chydweithwyr eraill gyda’r bwriad o ddatblygu arfer gorau yn y sector. 

“Dyna ddylai ein harwyddair ei ddweud - “pam ddim - pam na allwn ni ei 

wneud?” 

Pennaeth 

Yn y blynyddoedd mwyaf diweddar mae staff yn Ysgol Hen Felin wedi dod yn 

ymwybodol iawn eu bod eisiau datblygu eu hymrwymiad ag arfer a pholisi addysg 

ymhellach ac maen nhw’n datblygu ffyrdd i bontio’r bwlch rhwng ysgolion prif ffrwd ac 

arbennig. O ganlyniad i’r meddwl myfyriol hwn mae staff wrthi’n gweithio ar ganfod 

sut i ‘adrodd yr hanes’ a ‘dangos y gwahaniaeth’ y mae eu harfer yn ei wneud. 

“Rydym eisiau i bobl ymgysylltu â ni a gwybod beth rydym 

yn ei wneud – rydym eisiau rhannu hynny.” 

Pennaeth 



Mae’r neges hon yn arbennig o berthnasol gan fod y mwyafrif o ddisgyblion yn 

Ysgol Hen Felin eisoes wedi derbyn profiad prif ffrwd; ac wedyn wedi ymuno â’r 

ysgol ar gam diweddarach yn eu bywyd ysgol yn ystod Cyfnod Allweddol 3. 

“Mae gennym ni system addysg llawer mwy cynhwysol yng 

Nghymru, beth ddylai pobl ei wneud yw edrych atom ni i 

weld sut y gallan nhw ddefnyddio’r hyn yr ydym ni wedi ei 

ddysgu a’i ddefnyddio mewn ysgol prif ffrwd.” 

 Pennaeth 

Ymyriad Arbenigol- DIR (Developmental Individual Relationships) 

Mae CTC Autism3 yn dîm o weithwyr proffesiynol amlddisgyblaeth brwdfrydig sy’n 

gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n cael anawsterau gyda chyfathrebu, 

rhyngweithio a meddwl. Mae ymyriad y tîm yn seiliedig ar y model ‘Developmental 

Individual Relationship’ (DIR®) sy’n gweithio o safbwynt sy’n hwylus i’r plentyn ac 

sy’n canolbwyntio ar y person. Mae ymarferwyr DIR yn gwerthfawrogi pob plentyn a 

theulu unigol ar eu rhinwedd eu hunain a byddant yn teilwra’r dull gwaith i gwrdd ag 

anghenion penodol. 

Mae CTC yn gweithio gyda theuluoedd i’w cefnogi gyda’u profiad o fagu plentyn 

eithriadol, ac mae’n darparu hyfforddiant i staff Ysgol Hen Felin, gan hyrwyddo arfer 

gorau gwasanaethau o ansawdd i deuluoedd trwy: 

 Ragdybio cymhwysedd gan bawb 

 Hybu unigolion rheoledig ac ymrwymedig 

 Helpu unigolion i fyw yn annibynnol a byw bywyd llawn 

 Sicrhau bod unigolion yn datblygu synnwyr da o’r hunan 

 Paratoi unigolion ar gyfer byw bywydau llwyddiannus a hapus – yn 

emosiynol, cymdeithasol, ymddygiadol ac academaidd hyd eithaf eu 

gallu 

Mae arbenigwr DIR yn ymweld ag Ysgol Hen Felin 2 ddiwrnod yr wythnos i weithio 

gyda theuluoedd, plant unigol a staff i oresgyn a chael gwared â rhwystrau er mwyn 

galluogi dysgu llawn a hygyrch. Yn aml bydd plant ag anghenion arbennig yn teimlo’n 

nerfus a than bwysau yn arbennig os ydynt yn ddadreoledig yn emosiynol a 

synhwyraidd. Gall hyd yn oed tasgau syml fel eistedd yn llonydd a gwrando yn ystod 

‘amser cylch’ fod yn ddryslyd a brawychus i rai plant.  Mae cysondeb a chyfathrebu 

wedi profi i fod yn allweddol yn helpu disgyblion yn Ysgol Hen Felin i ddod yn fwy 

rheoledig, trefnus, cyfforddus ac ymrwymedig gyda’u hathrawon, cyfoedion a’u 

lleoliad ac yn awr maen nhw’n gallu symud ymlaen i gyflawni eu potensial llawn. 

                                                             
3
 http://www.ctcautism.co.uk/ 
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“Rhaid cael rhyngweithio dwy ffordd – heb hwnnw mae 

sefyllfaoedd ystafell ddosbarth yn anodd.” 

Arbenigwr DIR 

Mae hyfforddiant dechreuol yn dangos sut i ryngweithio gyda’r plant a model 

arbenigol “amser llawr” sy’n cael ei ddefnyddio i asesu’r plant yn ddatblygiadol. Mae 

rhieni ac ymarferwyr yn dysgu sut i edrych ar bob plentyn a deall gwahaniaethau 

manwl unigol, e.e. systemau prosesu echddygol, synhwyraidd ac ymddygiadol, ac 

yna gosod goliau ynghylch deall lle pob plentyn yn y byd a sut mae pob plentyn yn 

“bodoli yn y byd”. 

Mae effaith ac ysgogiad yn rhan fawr o DIR; gweithio gyda’r plentyn i gyfathrebu 

strategaethau a dealltwriaeth, ac felly peidio â gwneud iddyn nhw ei wneud.  Mae 

perthnasau’n cael eu hadeiladu ar yr hyn sy’n cael ei ystyried i gael yr effaith cywir ar 

gyfer y plentyn, trwy addasu tôn y llais, y geiriau sy’n cael eu defnyddio, ystumiau ac 

iaith gorfforol - mae’r rhain i gyd yn cynyddu ymrwymiad ac ysgogiad. Nid yw hyn bob 

amser yn golygu bod rhyngweithio yn “ddramatig”, weithiau bydd angen i ymarferwyr 

gadw’n fwy tawel er mwyn i’r plant allu treulio amser yn rheoli eu hunain ac ymateb 

yn wahanol. 

“Mae’n hwyl ac yn gyfeillgar, mae gennym lawer o bobl 

wych i weithio gyda nhw.” 

Llais Disgybl 

Rydym yn gallu ennyn diddordeb plant a phobl ifanc oherwydd bod y staff wedi cael 

eu hyfforddi i ryngweithio’n ystyrlon a lleihau pryder er mwyn eu helpu nhw i ymdopi 

â’r byd.  

“Mae plant yn symud ymlaen yn llawer cyflymach gan eu 

bod yn teimlo eu bod yn gallu rheoli sefyllfaoedd.” 

Arbenigwr DIR 

Mae teuluoedd hefyd yn cael budd o wybod pam y mae plant yn ymddwyn mewn 

modd arbennig, maent yn gallu cydnabod, adnabod a deall ymddygiadau ac yn 

teimlo’n fwy hyderus yn eu rhyngweithio gyda’u plentyn.  

Tystiolaeth o Effaith – Dogfennu a Myfyrio 

Mae DIR yn cwmpasu lefelau datblygiadol gwahanol yn amrywio o rannu sylw a 

rheoliad, i ddatrys problemau cymhleth, a meddwl emosiynol symbolaidd. 

 

 

 



 

 

 

 

Lefelau Datblygiadol Dr Stanley Greenspan 

Addaswyd gan Mari Caulfield 

Ar ôl asesiad dechreuol mae goliau a thargedau yn cael eu gosod i’r disgyblion y 

byddant yn gweithio tuag atynt ac mae staff yn weithredol yn annog gweithgareddau 

a gwersi sydd o gymorth i gwrdd â’r goliau a thargedau hyn ac yn monitro cynnydd yn 

gyson.  

Yn ystod pob sesiwn DIR mae staff yn dysgu sut i ddogfennu ymddygiad, 

gweithredoedd ac, os yn briodol, defnydd priodol o iaith y disgyblion trwy recordiad 

fideo. Unwaith y mae ymarferwyr wedi gweld tystiolaeth o’r “gôl”  maent yn cadw’r 

fideo ar gronfa ddata sy’n cael ei rhannu ac yn cofnodi rhif y clip ar broffil gweithio 

unigol y disgybl. Mae cael tystiolaeth ar ffurf clipiau yn ddefnyddiol ar gyfer dau 

bwrpas: 

 Yn gyntaf – mae staff yn gallu adeiladu astudiaeth achos 

cynhwysfawr o gynnydd datblygiadol pob disgybl, gall hyn 

bontio sawl mis a blynyddoedd hyd yn oed. 

 Yn ail – mae staff yn defnyddio clipiau fideo yn weithredol ar 

gyfer myfyrio a hunan-arfarnu.  

Mae taflen fyfyrio staff yn cael ei defnyddio fel offeryn arfarnu ar gyfer asesu pob clip 

fideo; mae’n gofyn bod ymarferwyr yn ticio ‘Do’ neu ‘Daliwch Ati’ ar amryw o 

gwestiynau, er enghraifft: 

 A wnes i allu cadw’r rhyngweithio i fynd? 

 A wnes i annog y plentyn i wneud penderfyniadau a defnyddio 

syniadau? 

 Sut wnes i roi cymorth i’r plentyn i symud i fyny’r ysgol 

ddatblygiadol? 

Ar ôl ateb y cwestiynau ticio blwch, gofynnir i staff ysgrifennu enghreifftiau byr o beth 

oedd yn gweithio’n dda, beth oedd ddim yn gweithio cystal, a beth fyddent yn gallu ei 

wneud i wella’r tro nesaf. Yna mae’r clipiau fideo a nodiadau myfyriol cysylltiedig yn 

cael eu rhannu gydag aelodau eraill y tîm ar gyfer trafodaeth grŵp a gweithredu 

pellach.  Mae dau fudd i weithio mewn modd hunan-fyfyriol agored a gonest - yn 

gyntaf mae’r plentyn yn cael gofal a darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel, ac yn ail 

mae aelodau eraill o staff yn gallu dysgu o rannu ac ymrwymo mewn cyfleoedd 

datblygiad proffesiynol penodol. 



Mae Ysgol Hen Felin yn anelu at gael personau hyfforddedig i arsylwi a dogfennu ym 

mhob dosbarth. Mae staff hefyd yn datblygu ap electronig i alluogi ymarferwyr i 

ddogfennu tystiolaeth yn gyflym ar lechen electronig a’i uwch lwytho ar system cronfa 

ddata canolog.  Mae arbenigwyr CTC hefyd yn gweithio ar fapio goliau DIR a 

chysylltu cynnydd gyda’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a deall 

pwysigrwydd ‘adrodd yr hanes cyfan mewn fformat cyson’. 

 

Datblygiadau Parhaol 

Yn ddiweddar mae staff yn Ysgol Hen Felin wedi sefydlu dau ymyriad strategol arall 

sy’n rhedeg ledled yr ysgol gyfan: 

 Read Write Inc 

 Little Big Maths 

Mae Read Write Inc yn ddull o godi lefelau llythrennedd sy’n seiliedig ar ffoneg ac 

mae’n honni ei fod yn datblygu: ‘darllenwyr rhugl, brwdfrydig; dealltwriaeth ddofn o 

destunau; siaradwyr hyderus; ac ysgrifenwyr brwd.4  

Nod Little Big Maths yw sicrhau dilyniant o fewn cyd-destun chwarae, darganfod yr 

hunan a siwrnai ddysgu personol y plentyn.  Mae’r fframwaith hwn yn cael ei 

adnabod fel A-CLIC (Amounts - Counting, Learn It, It’s Nothing New and Calculation) 

ac mae’n nodweddiadol oherwydd y camau dilyniant cywir (sy’n cael eu hadnabod fel 

‘Progress Drives’) sy’n gwneud dysgu newydd yn hawdd ac amlwg i blant.  Mae’n 

darparu trosglwyddiad di-dor i’r rhaglen Big Maths, ond gellir hefyd ei roi ar waith ar 

ei ben ei hun.5 

“Rydym yn defnyddio ymyriadau i godi safonau; nid 

rhywbeth symbolaidd yn unig ydyw. Rydym eisiau i bobl 

wybod ein bod yn rhan o’r un agenda.” 

Pennaeth 

Cafodd staff anogaeth gan y pennaeth i ddod o hyd i ymyriadau addas ar gyfer codi 

dyheadau a chyflawniad trwy fonitro cynnydd a galluogi i asesu disgyblion ddigwydd 

gyda disgyblion â gallu gwybyddol is. Dewisodd staff yr ymyriadau trwy ymweld ag 

ysgolion eraill – prif ffrwd ac arbennig. Fe wnaethant ddewis Read Write Inc a Little 

Big Maths am eu bod yn teimlo y gellid addasu’r rhaglenni yn yr ysgol i’r holl 

ddisgyblion gael mynediad at gamau bach a chyfnodau yr oeddent yn ddelfrydol ar 

gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Yna aeth staff ati i ‘ail-ysgrifennu’ 

camau datblygiadol pob ymyriad, am eu bod eisiau dangos cynnydd ar gyfer pob 

plentyn.  

                                                             
4 http://www.ruthmiskintraining.com/phonics/index.html 
5 http://www.andrelleducation.com/little-big-maths/ 
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“Roedd angen mwy o is-lefelau arnom gan ei bod yn 

edrych fel petai ein plant ni’n sefyll yn llonydd heb symud 

ymlaen, ond nid felly yr oedd hi, roeddem yn gwybod eu 

bod yn gwneud cynnydd ac roeddem angen rhyw ffordd o 

ddangos hynny.” 

Athro 

Datblygodd aelodau allweddol o staff eu system tracio mewnol eu hunain yn 

defnyddio taenlen Excel oedd yn cymryd pob cam o’r datblygiad ac yn ei dorri i lawr i 

7 is-gam pellach.  

“Mae ein cynlluniau ni yn asesiad ac yn ysgol sgiliau ar yr 

un pryd.  Gallwn gynnal ymarferion grwpio diagnostig i 

ddisgyblion yn ôl gallu a dangos dilyniant.” 

“Mae lefelau cam wrth gam, rhagnodol yn dangos yr hyn 

sydd angen i ni weithio arno gyda phob plentyn unigol.” 

 Athrawon 

Ar hyn o bryd yng Nghymru ni cheir dim ‘Setiau Data Ysgolion Arbennig’, sy’n golygu 

y ceir diffyg gwybodaeth arbenigol yn y maes i greu system tracio cadarn i gymharu a 

chyferbynnu cynnydd disgyblion. Felly mae Ysgol Hen Felin wedi creu ei system 

asesu ‘mewnol’ ei hun, sydd yng nghamau olaf ei ddatblygiad ar hyn o bryd ac a fydd 

yn cael ei brofi cyn hir.  

“Rydym yn codi disgwyliadau yn fewnol am fod angen mwy 

o arbenigwyr arnom yn y maes yn allanol. Rydym wedi 

mabwysiadu modelau prif ffrwd ond wedi eu haddasu i 

gwrdd ag anghenion ein disgyblion a’n hysgol. Mae’n rhaid 

i ni oresgyn rhwystrau – rydym eisiau i’n plant ni gael 

mynediad at yr un systemau addysg.” 

Pennaeth 

Mae’r holl staff yn Ysgol Hen Felin yn frwdfrydig iawn ynghylch ymdrechu’n barhaol i 

symud ymlaen ac ar yn o bryd maent yn gweithio gydag arbenigwr TG System Rheoli 

Gwybodaeth Myfyriwr i ddatblygu pecyn i alluogi ysgolion arbennig eraill i gymharu a 

chyferbynnu setiau data eu disgyblion er mwyn i ysgolion arbennig allu dilysu eu 

canlyniadau.  

“Yn y brif ffrwd, disgwylir i’r holl ddosbarth ddatblygu ar yr 

un pryd.  Yma rydym yn gwahaniaethu ac yn canolbwyntio 

ar  ddisgyblion unigol a gweithio tuag at yr angen hwnnw.  

Mewn blwyddyn rydym yn edrych ymlaen at adolygu’r 

darlun datblygiadol cyflawn o gynnydd disgyblion.” 

Athro 



Mae staff yn Ysgol Hen Felin wedi croesawu her a newid ac maent yn credu mai’r 

hyn sydd wedi bod yn allweddol yn eu llwyddiant yw ‘meddwl am eu haddysgu eu 

hunain’.  Mae agwedd cam wrth gam tuag at ddeall dysgu hefyd wedi dod â phob un 

ohonynt yn ôl i’r dechrau fel petai ac wedi helpu i ddwysau eu gwybodaeth.  Mae 

staff yn sôn am ‘weld bylchau’ mewn addysgu sydd wedi eu galluogi nhw i weld yr 

hyn oedd angen ei roi ar waith. Mae cyfathrebu, cefnogi ei gilydd a myfyrio mewn dull 

diogel hefyd wedi bod yn ddatblygiadau allweddol yn yr ysgol. 

“Gallwch effeithio ar safonau trwy gynnal hunan-arfarniad.  

Beth sy’n ddiddorol amdano yw bod staff yn gallu 

ymrwymo gyda gwella ysgol ac felly mae safonau wedi 

codi o ganlyniad i’r dull hwn o weithio.” 

Pennaeth 

 

 

Effaith 

Mae’r pennaeth yn nodi, er bod mesur effaith yn her arbennig i’r Sector Ysgolion 

Arbennig oherwydd anghenion cymhleth y disgyblion, mae staff Ysgol Hen Felin  

wedi gwella gan o leiaf 1, o bosib 2 ddyfarniad Graddfa P trwy gydol y flwyddyn 

academaidd.   

“Mae hyn yn wahanol iawn i’r blynyddoedd blaenorol.” 

Pennaeth 

 

Cyllid 

Mae Ysgol Hen Felin yn defnyddio ei Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i dalu am 

ymgynghorwyr, datblygu hyfforddiant staff a phrynu adnoddau arbenigol: 

 Ymgynghorydd i roi ymyriadau mewn lle 

 Hyfforddi staff i adeiladu gallu a pharhau i weithio pan na fydd yr 

ymgynghorydd yno 

 Adnoddau y buddsoddwyd ynddynt: system tracio “eye gaze” i alluogi 

ymrwymiad a chyfathrebu trwy symudiadau llygaid 

 Adnoddau arbenigol: Read Write Inc a Little Big Maths 

 Datblygu ymarfer llythrennedd corfforol – staff yn darparu gwybodaeth o 

ddatblygiad plentyn, ymgynghorydd ymarfer corff yn darparu 

gwybodaeth ymarfer corff a’r ddau yn cyfuno i ddatblygu ymarfer gorau 

 Partneriaethau i ddatblygu sesiynau drama i alluogi disgyblion i fod yn 

nhw eu hunain 



Mae’r pennaeth yn nodi bod yr ysgol wedi defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion 

yn greadigol er mwyn prynu gwasanaethau arbenigol sydd ddim fel arfer ar gael 

trwy’r gyllideb ddirprwyedig.  Mae’r ysgol yn bwriadu gwella’r gwasanaethau hyn 

ymhellach yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf trwy ganolbwyntio ar adeiladu gallu er 

mwyn darparu cynaliadwyedd.  

 

Crynodeb 

Y neges allweddol yn yr astudiaeth achos hon yw ei bod yn bwysig bod arweinwyr yn 

defnyddio data’n effeithiol i adnabod y disgyblion hynny sy’n disgyn ar ei hôl hi a 

monitro a gwerthuso effaith ymyriadau i fynd i’r afael â thangyflawni. 

Themau Ffactorau penodol YHF 

Arweinyddiaeth Uwch arweinydd dynodedig ✔✔ 

Defnydd cadarn o ddata a hunan werthusiad ✔✔ 

Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys arbenigwyr ✔✔ 

Addysgu a Dysgu Rhaglenni dal i fyny ✔✔ 

Cwricwlwm wedi ei deilwra yn adeiladu ar 
ddiddordebau a galluoedd dysgwyr, yn cynnwys 
gweithgareddau allgyrsiol 

✔ 

Rhaglenni lles ac ymddygiad ar gyfer dysgu yn 
cynnwys canolbwyntio ar bresenoldeb, gwrando ar 
ddysgwyr ac adeiladu hunan barch 

✔ 

Adborth ac asesiad effeithiol ✔ 

Strategaethau metawybyddol   

Ymgysylltu â rhieni 
a’r gymuned 
ehangach 

Dialog gref gyda rhieni 
✔ 
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