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LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYRHAEDDIAD ADDYSGOL 

 

ARSYLLFA POLISI ASTUDIAETH ACHOS 2 

 

Enw’r Ysgol/Lleoliad: Ysgol y Dderi 

Awdurdod Lleol: Ceredigion 

Math o Ysgol/Lleoliad: Cynradd 

Cyfrwng Iaith: Cymraeg 

Nifer y Disgyblion: 139 

Canran Prydau Ysgol am Ddim: 21% 

 

Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 

Defnyddio data i adnabod disgyblion sy’n disgyn ar ei hôl hi ac sydd wedyn yn 

derbyn cymorth gan yr ymyriadau seiliedig yn yr ysgol priodol gyda 

chefnogaeth staff arbenigol sy’n codi hunan barch a hunan effeithlonrwydd 

 

Mae Ysgol y Dderi yn Ysgol gynradd ardal gymunedol dan reolaeth Awdurdod 

Addysg Lleol (AALl) Ceredigion, ym mhentref Llangybi, ger Llanbedr Pont Steffan ac 

mae’n gwasanaethu ardal wledig eang sy’n cynnwys pentrefi Silian, Betws Bledrws, 

Cellan, Llanfair Clydogau, Llangybi, a Llwynygroes. Mae’r AALl wedi dynodi categori 

A i’r ysgol, sy’n golygu mai Cymraeg yw’r prif gyfrwng addysgu a dysgu, ond anelir at 

sicrhau bod disgyblion yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg erbyn iddynt drosglwyddo 

i’r ysgol uwchradd.  Ym marn yr ysgol, nid yw ei dalgylch naturiol yn ffyniannus nac 

yn economaidd ddifreintiedig1. Ar hyn o bryd mae 139 o ddisgyblion ar y gofrestr2 ac 

mae canran pum mlynedd cyfartalog yr ysgol o ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn 

prydau ysgol am ddim (PYADd) oddeutu 21% sydd yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer 

yr Awdurdod Lleol ac yn genedlaethol ledled Cymru.3  

 

Yr Astudiaeth Achos 

‘Dysgu, Rhannu a Gofalu’ - yw gwerthoedd craidd yr ysgol ac mae’r astudiaeth 

achos hon yn canolbwyntio ar y defnydd o ddata i adnabod disgyblion sy’n disgyn ar 

ei hôl hi ac sydd yna’n derbyn cymorth gan ymyriadau priodol seiliedig yn yr ysgol 

ochr yn ochr â staff arbenigol sy’n adeiladu hunanhyder a hunan-effeithiolrwydd. 

                                                             
1 Estyn (2008) Adroddiad Arolwg o Ysgol y Dderi, Caerdydd: Estyn 
2
 Fy Ysgol Leol 2014 

3 Stats Cymru 



Mae athrawon yn credu mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar ble y dangosir parch 

tuag at bob plentyn fel unigolyn.  Mae Ysgol y Dderi’n anelu at greu ysgol gymunedol 

hapus i’w holl ddisgyblion trwy: 

 Hyrwyddo perthnasau cyfeillgar a chymdogol sy’n bodoli eisoes, 

creu synnwyr o berthyn i ardal ehangach sy’n cael ei gweinyddu 

gan yr ysgol. 

 Hyrwyddo’r teimlad o berthyn i gymuned wledig, ddwyieithog. 

 Galluogi disgyblion i sefydlu cysylltiadau a ffurfio cyfeillgarwch gyda 

chyfoedion sy’n dod o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. 

 Gwrando ar farn disgyblion o fewn “Bwrdd y Plant” a’r “Bwrdd Eco 

ac Iach”. 

 

“Mae ein hathrawon yn deall pwysigrwydd meithrin ac addysgu hunan-barch, 

yn ogystal â pharch at eraill ac eiddo.”4  

Llais Disgybl 

Cydraddoldeb 

Mae Ysgol Y Dderi’n falch o fod yn ysgol ardal gymunedol gynhwysol.  Yn 2008 

adroddodd  Estyn “nodwedd ragorol ar y ddarpariaeth yw llwyddiant yr ysgol o ran 

hyrwyddo cyfle cyfartal, mynd i’r afael ag anfantais gymdeithasol a herio 

stereoteipiau.’5  Mae gan yr ysgol ‘gymysgedd eclectig’ o blant a rhieni o nifer o 

wahanol gefndiroedd sydd wedi amlygu ethos gofalgar.  Mae gan yr ysgol rai 

disgyblion o deuluoedd sy’n teithio, rhai o gartrefi difreintiedig a rhai sydd wedi cael 

eu haddysgu gartref ac wedi dechrau yn hŷn yn yr ysgol.  

“Mae ein plant yn oddefgar iawn, nid oes fawr ddim yn tarfu 

arnynt, ceir cymysgedd go iawn o bobl yma, maen nhw’n ei 

weld fel gweithio gyda ffrindiau a theulu.  Gwerth craidd yr 

ysgol yw bod yn oddefgar a pharchus waeth beth yw eich 

cefndir.” 

Pennaeth 

Mae adeiladu perthnasau gyda phlant yn allweddol i godi hunanhyder a chyflawniad 

yn Ysgol Y Dderi ac mae staff yn hynod o ystyriol y gall tlodi ac amddifadedd 

ddigwydd ar sawl ffurf ac yn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cael eu trin yn yr un 

ffordd ac na wneir iddynt deimlo eu bod yn wahanol. Mae’r pennaeth yn sicrhau bod 

costau gwisg ysgol yn cael eu cadw mor isel â phosib ac mae eisiau i bawb allu 

gwisgo’r siwmper ysgol a bod yn falch o wneud hynny. 

                                                             
4
 Gwefan Ysgol y Dderi - http://www.ydderi.ceredigion.sch.uk/ethos  

5 Estyn (2008) Adroddiad Arolwg Ysgol y Dderi, Caerdydd, Estyn, pwynt 46. 

http://www.ydderi.ceredigion.sch.uk/ethos


“Rydym eisiau i’n holl ddisgyblion deimlo’n rhan o’r ysgol, 

fel pawb arall.  Rydym yn sensitif iawn os yw pobl yn 

teimlo’n wahanol.  Rydym yn mynd yr ail filltir, os allwn 

helpu fe wnawn trwy ddefnyddio adnoddau ariannol i brynu 

gwisg ysgol a chynnig cymorth emosiynol i blant bregus.” 

Pennaeth 

Pan fydd plant yn dechrau yn yr ysgol maen nhw’n cael bag llyfrau ac wrth iddynt 

ddatblygu maen nhw’n cael cas pensiliau ysgol gydag ysgrifbin, pensiliau, pren 

mesur a rwber, a ‘smart sack’ personol sy’n mynd dros gefn eu cadair i gadw eu 

llyfrau. 

 “Rydym yn sicrhau bod gan bawb yr un offer ar gyfer 

gweithio, mae hynny’n cyfrannu at hunan-barch ac yn 

ysgogiad i ddysgu hefyd.” 

Cydlynydd AAA 

Mae amgylchedd cefnogol amlwg yn yr ysgol ble y gwerthfawrogir pob plentyn ac 

mae’r holl staff eisiau i bob plentyn wneud yn dda waeth beth yw eu hamgylchiadau, 

a gallu cyrraedd a chyflawni eu potensial llawn ar ba bynnag lefel a pha bynnag ffurf.  

“Rydym yn parchu disgyblion sydd ddim yn cyrraedd y 

lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd pob cyfnod sylfaen, i ni, os 

yw disgyblion wedi gweithio’n galed ac yn cyflawni eu 

potensial eu hunain, rydym yn dathlu ac yn parchu hynny.” 

Pennaeth 

Profiadau Bywyd 

Mae Ysgol y Dderi yn gweithredu’r Cwricwlwm Dysgu Creadigol Trwy Brofiad 

‘Cornerstones’6 sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion:  

YMGYSYLLTU   -   DATBLYGU   -  ARLOESI   -   MYNEGI 

Mae’r pennaeth eisiau i’r holl ddisgyblion gael dysgu gwerthfawr ac mae’n credu bod 

profiadau cyfoethog wedi helpu i godi safonau.  Mae Estyn yn cytuno: 

Mae nodweddion rhagorol i’r profiadau dysgu a ddarperir 

i’r disgyblion.  Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a 

chyfoethog sy’n cynnwys yr holl ofynion statudol. 

Cyfoethogir dysgu’r disgyblion yn effeithiol gan 

amrywiaeth eang o ymweliadau addysgol a 

gweithgareddau allgyrsiol, a’r defnydd arbennig o 

                                                             
6 http://www.cornerstoneseducation.co.uk/  

http://www.cornerstoneseducation.co.uk/


bartneriaethau. Mae’r nodweddion hyn yn gwella profiadau 

dysgu’r disgyblion ac yn cyfrannu’n sylweddol at godi 

safonau.  

Adroddiad Arolwg Ysgol Estyn (2008) 

Mae staff yn ymwybodol nad yw rhai plant yn cael gweithgareddau cyfoethogi â 

phwrpas gartref ac felly nid ydynt yn cymryd yn ganiataol bod plant wedi cael 

profiadau bywyd gyda’u teuluoedd; yn hytrach mae’r ysgol yn darparu hynny ar gyfer 

ei disgyblion.  

“Nid ydym yn mynd â phlant ar deithiau fel digwyddiad 

arbennig; maen nhw’n rhan o’n cwricwlwm.” 

Cydlynydd AAA 

Mae rhai themâu ac ymweliadau diweddar yn cynnwys 

 7 Rhyfeddod y Byd / The 7 Wonders of the World – yn dilyn 

ymchwil fe gyflwynodd y disgyblion eu canfyddiadau i Fwrdd 

Croeso Cymru. 

 Ar yr Wyneb / Skin Deep – fe wnaeth disgyblion hysbyseb 

teledu ar gyfer yr GIG yn hysbysebu atal lledaenu germau. 

 Enfys Drydan / Electric Rainbow – cynhaliodd disgyblion 

orymdaith oleuadau i’r brenin yn y tywyllwch.  

 Oriel Gelf / Art Gallery – aeth disgyblion ar ymweliad â Tate 

Modern, Llundain a chreu a rhedeg eu harddangosfeydd celf eu 

hunain i ymwelwyr. 

Fel ysgol wledig mae teithio’n ddrud ac mae’r CRhA yn cefnogi ymweliadau trwy 

brofiad oddi ar y safle trwy roi arian cyfatebol ar gyfer costau teithio bob tro, ac 

felly’n helpu rhieni gydag ymrwymiadau ariannol. Os na fydd ffurflenni caniatâd 

disgyblion yn cael eu dychwelyd i’r ysgol bydd y pennaeth yn ffonio rhieni a gweld 

pam nad yw’r plant yn cael mynediad at y profiadau ac yn datrys y sefyllfa. Bydd y 

pennaeth yn helpu gyda chostau, ond mae wedi darganfod nad rhesymau ariannol 

yn unig sy’n rhwystr ac weithiau ceir rhesymau teuluol e.e. mae rhieni bregus yn 

gyndyn i adael i’w plant deithio’n bell, neu nid ydynt yn gallu eu casglu nhw oddi ar y 

bws gyda’r nos. Mewn amgylchiadau o’r fath bydd staff yn tawelu meddwl 

disgyblion a rhieni a byddant yn cludo plant unigol adref os oes angen. 

Ymyriadau 

Mae Ysgol Y Dderi yn gweithredu system o ymyriad cynnar.  Mae asesiadau’n cael 

eu cynnal ar sail reolaidd ledled yr ysgol i ganfod disgyblion sydd ar ei hôl hi neu 

sydd angen anogaeth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys asesiadau athrawon a 

phrofion SCYA ble mae disgyblion yn cael eu bandio mewn lliwiau – coch, oren a 

gwyrdd. Yna dilynir canllawiau’r Sir ar gyfer cymhwyster ar gyfer rhaglen ymyriad 

(gweler y tabl isod).  



Mae’r Cydlynydd AAA hefyd yn croesgyfeirio’r sgoriau SCYA gyda phob athro i 

sicrhau eu bod yn adlewyrchiad cywir o’r plentyn ac nid yn ddigwyddiad ‘un diwrnod 

gwael’.  Yna mae’r Cydlynydd AAA yn gwahodd rhieni am sgwrs a chytuno ar gamau 

gweithredu addas i’w dilyn.  

“Mae rhieni’n gwybod bod ymyriadau o gymorth, nid yw’n 

cael ei ystyried i fod yn warth yma.” 

Cydlynydd AAA 

Grwpiau Ymyriad Meini Prawf Mynediad 

SATPIN 
(Ffoneg Cynnar) 

Plant band coch mewn sillafu Saesneg      
      Sgoriau SCYA safonedig o  84> 

TRANDEP 
(Ffoneg Cynnar) 

Plant band coch mewn sillafu Cymraeg 
      Sgoriau SCYA safonedig o 84> 

Catch Up 
(Darllen) 

Plant band oren mewn darllen Saesneg       
 Sgoriau SCYA safonedig o (85-94) 

Dyfal Donc 
(Darllen) 

Plant band oren mewn darllen Cymraeg 
    Sgoriau SCYA safonedig o (85-94) 

Toe by Toe + Word Wasp 
(Tueddiadau Dyslecsig)   

Ble y ceir anghysondeb rhwng gallu llafar ac 
ysgrifenedig disgybl. 

 Dangos arwyddion o dueddiadau dyslecsig.   

Grwpiau Cof Gweledol a 
Chlywol 

Dadansoddi sgoriau profion LASS. Os ceir 
gwahaniaeth mawr rhwng y cof clywol a gweledol 

ceisio rhoi hwb i’r cof isaf.   

Mathemateg Sbardun  Plant band oren mewn Mathemateg   
         Sgoriau SCYA safonedig o (85-94) 

Ceredigion yn Cyfri / 
Ceredigion Counting    

   Mathemateg 

Plant band coch mewn Mathemateg   
Sgoriau SCYA safonedig o 84> 

Sesiwn Synhwyraidd / 
Sensory Circuit  
(Rhyddhau egni  

neu 
paratoi’r plant ar gyfer y 

diwrnod ysgol) 

Mae cymryd rhan mewn sesiwn echddygol 
synhwyraidd yn paratoi plant ar gyfer ymgysylltu’n 

effeithiol gyda’r diwrnod  i ddod.  Gall awgrymiadau 
ymddygiadol fel gwingo, diffyg canolbwyntio, cyswllt 

corfforol gormodol neu syrthni cyffredinol ddynodi bod 
plentyn yn ei chael hi’n anodd i gysylltu â’r broses 

ddysgu.  

SULP 
 (Grŵp Cymdeithasol) 

Pan fydd gan blant hunan-ymwybyddiaeth a hunan-
barch isel a phroblemau rhyngweithio cymdeithasol. 
Cynllun strwythuredig wedi ei ysgrifennu gan Alex 

Kelly. 

ELCLAN  
(Grŵp Gwella Gwrando) 

Plant dosbarth derbyn sy’n cael gwrando’n anodd.  
Sesiynau byr unwaith yr wythnos sy’n datblygu eu 

gwrando cynnar. 
 

Fel ysgol cyfrwng Cymraeg mae staff yn ymwybodol petai eu data’n cael ei gymharu 

gydag ysgol cyfrwng Saesneg y byddai eu sgoriau’n is gan nad yw plant yn dechrau 

gwersi ffurfiol Saesneg tan Blwyddyn 3 yn Ysgol Y Dderi. Ceir cromlin ddysgu serth 



ym Mlwyddyn 3, fodd bynnag nid yw disgyblion dan anfantais, mae staff yn gallu 

gweld bod meddyliau’r disgyblion yn fwy agored i ddeall iaith ac maen nhw’n dal i 

fyny yn fuan. Mae’r ysgol yn tynnu ar ei chryfderau dwyieithog ac yn darparu blociau 

o ymyriadau Cymraeg neu Saesneg bob hanner tymor; nid ydynt yn gorlwytho’r plant 

trwy gyflwyno’r ddwy iaith gyda’i gilydd.  

Mae staff yn gweithio’n agos gyda rhieni a’r Awdurdod Lleol sy’n darparu 

hyfforddiant a chymorth i redeg y rhaglenni ymyriad. Mae pob Cynorthwyydd 

Addysgu wedi cael ei hyfforddi mewn ymyriad arbenigol ac mae plant yn gwybod 

pwy sy’n rhoi cymorth iddynt trwy ‘weithiwr ymyriad dynodedig’.  Mae Ysgol Y 

Dderi’n cyflwyno eu hymyriadau am gyfnodau byr, dwys am 10 i 20 munud ar yr un 

amser bob dydd, 5 diwrnod yr wythnos, mewn grwpiau bach i godi hyder.  

Mae ‘Cynlluniau Addysg Unigol’ (CAU) yn cael eu llunio ac mae gan bob aelod staff 

gopi sy’n ffurfio dogfen weithio ar gyfer adolygu a myfyrio.  Mae plant hefyd yn llunio 

eu CAU eu hunain er mwyn perchnogi eu dysgu, ac maen nhw’n gallu ei gymryd 

adref gyda nhw i ddangos i rieni a thrafod eu dysgu a’u cynnydd. 

“Fel rhiant rwy’n gwerthfawrogi’r polisi drws agored, os 

oes gennych chi bryderon gallwch ddod i mewn a siarad â 

rhywun a gwybod y byddant yn eich cymryd o ddifrif. Maen 

nhw’n gadael i ni wybod beth sy’n digwydd ar bob cam; 

rwy’n gwybod yn union beth sy’n digwydd.” 

Rhiant  

 “Mae ef [fy mab] yn gallu gweld ei gynnydd, mae ganddo 

CAU y gall plentyn ei ddeall felly mae’n gallu gweld pa mor 

bell mae wedi dod.” 

Rhiant 

Ar ddechrau pob ymyriad anogir plant i asesu eu hunain trwy edrych ar bob un o’r 

pynciau, yna defnyddio ystod o ystumiau wynebol i raddio pa mor hyderus ydyn nhw. 

“Ar ddechrau’r tymor roeddwn yn cael wynebau’n gwenu ar 

gyfer popeth, nawr mae plant yn gwybod y gallant ddweud 

wrthyf yn onest sut maen nhw’n teimlo am bwnc a byddaf 

yn eu helpu.” 

Cydlynydd AAA 

Ledled yr ysgol, ym mhob gwers anogir plant i roi cynnig arni a chymryd risgiau.  Os 

yw plentyn yn teimlo’n ansicr ynglŷn â’r hyn mae’n ei wneud ar unrhyw adeg mae’n 

rhoi R mewn cylch yn ei lyfr i ddangos i’r athro ei fod yn ‘cymryd risg’.  Mae’r ffordd 

hon o weithio hefyd yn cysylltu ag arferion y meddwl a meddwl am feddwl, ac mae 

hefyd yn galluogi’r athro i asesu lefelau o ddealltwriaeth a gwybod nad yw plant yn 

dyfalu’r ateb.  

 



Rôl Ymyriad Arbenigol – Athro Disgyblion Dyslecsig 

Mae Ysgol Y Dderi yn ystyried ei hun i fod yn hynod o ffodus i fod wedi sicrhau 

gwasanaeth “Miss Collette” sydd, trwy brofiad personol rhieniol wedi ei hyfforddi fel 

athro disgyblion dyslecsig. Mae Miss Collette yn gweithio yn yr ysgol dau fore’r 

wythnos, naill ai gyda rhieni ar sail un i un neu mewn grwpiau bach.  

Mae plant yn cael eu hatgyfeirio at Miss Collette ar gyfer eu sgrinio yn 8 oed os yw 

athrawon yn pryderu am anghysondebau rhwng eu gallu i weithio’n dda ar lafar ac 

yn ysgrifenedig.  Mae disgyblion gyda thueddiadau dyslecsig yn gallu disgrifio a 

chyflwyno syniadau trwy siarad yn uchel, ac eto maen nhw’n cael anhawster yn rhoi 

pin ar bapur i ffurfio llythrennau ac yn brwydro gyda llawysgrifen a llunio syniadau ar 

bapur. 

Yn gyntaf bydd Miss Collette yn gweld yr athro a chael sampl o waith dosbarth  ac 

yna’n siarad â’r rhieni y mae’n rhaid cael eu caniatâd i gynnal y Prawf LASS (Lucid 

Assessment System for Schools). Mae’r prawf yn set o gemau cyfrifiadur difyr wedi 

eu cynllunio i asesu’r canlynol: 

 Cof Gweledol 

 Cof Clywol 

 Sgiliau Datgodio Ffoneg 

 Prosesu Ffonolegol 

 Darllen Gair Unigol 

 Darllen Dull Cloze 

 Sillafu Geiriau Unigol 

 Darllen Gwybodaeth Aneiriol 

Yn dilyn prawf, mae adroddiad gweledol eglur yn cael ei gynhyrchu y mae Miss 

Collette yn ei ddadansoddi ac yna’n argymell pa ddulliau, strategaethau a 

thechnegau sy’n mynd i weithio’n dda a bod o fudd i bob disgybl.  

“Heb y prawf ‘LASS’ dyfalu sut i’w dysgu byddem ni’n.” 

Cydlynydd AAA 

Anogir staff i ganolbwyntio ar un agwedd o welliant ar y tro a bod yn sensitif i liwiau a 

ffontiau.  Mae Miss Collette yn cynghori nad yw du ar wyn yn addas ar gyfer 

disgyblion â thueddiadau dyslecsig ac nid yw staff yn defnyddio du a gwyn ar gyfer 

cyflwyniadau PowerPoint nac yn gofyn i ddisgyblion gopïo’r hyn sydd ar y bwrdd.  

Ble’n bosib mae disgyblion yn gwisgo sbectol arlliwedig gan fod hyn yn lleihau 

ymyrraeth weledol fel llythrennau’n neidio o amgylch, neu’n disgyn oddi ar y dudalen.  

Bydd staff yn profi haenau o liwiau gwahanol i weld beth sy’n gweithio i bob plentyn. 

 



“Mae hunan-barch a hyder fy mab wedi cynyddu.  Nawr 

mae’n mynd i nôl llyfr ac yn eistedd ar ei ben ei hun.  

Byddai’n dweud wrthych chi na fyddai byth wedi darllen 

llyfr ar ben ei hun o’r blaen, dim nes iddo ddechrau 

gweithio gyda Miss Collette. Mae’n fwy parod i dreulio 

amser ar ei waith cartref nawr ei fod yn gallu darllen a 

mynd at yr wybodaeth.”       

        Rhiant 

Tystiolaeth o Effaith 

Rhwng 2012 a 2013 roedd 44%  o ddisgyblion sy’n derbyn PYADd yn Ysgol Y Dderi 

ar raglen ymyriad. Fe ddilynodd yr ysgol gynnydd y disgyblion yn ofalus ac mae’r 

cynnydd mewn canlyniadau yn cael ei ddangos isod. 

“Mae sgoriau gweithio’n codi ac mae ymddygiad yn gwella.  

Mae gennym ddata sy’n mynd yn ôl ychydig o flynyddoedd; 

rydym yn gallu gweld bod y pethau hyn yn gweithio.”  

Cydlynydd AAA 

Prawf LASS 2012 2013 Cynnydd 
Cyfartalog 

Cof Gweledol 40.4 70.5 +30.1% 

Cof Clywol 18.8 32.3 +13.5% 

Sgiliau Datgodio Ffoneg 24.4 57.6 +33.2% 

Prosesu Ffonolegol 32.6 57.1 +24.5% 

Darllen Gair Unigol 18.8 57.6 +38.8% 

Darllen Dull Cloze 34.6 54.8 +20.2% 

Sillafu Geiriau Unigol 13.3 27.3 +14.0% 

Darllen Gwybodaeth Aneiriol 25.0 58.4 +33.4% 
 

“Mae dyslecsia’n gallu ymddangos mewn cymaint o ffyrdd 

gwahanol, oni bai am ‘LASS a ‘Toe by Toe’ fyddem ni ddim 

wedi gallu adnabod a helpu’r plant hynny. Y llynedd cafodd 

16 o blant eu hadnabod i fod â thueddiadau dyslecsig, eleni 

mae 9 o blant.  Pe na bai’r plant hynny’n gweithio gyda 

Miss Collette ni fyddant wedi cael Lefel 4 yn Saesneg.” 

Pennaeth 

Ymyriad Darllen 2012 2013 Cynnydd Cyfartalog 

Dyfal Donc 87 92 +5 

Dal i fyny 91 105 +14 
 

 



“Cyn i fy mab ddod i’r ysgol hon roedd yn ymddieithrio 

mwy a mwy.  Nawr mae ganddo ddisgwyliadau ei fod yn 

gallu ei wneud, mae’r ysgol hon yn mynd y tu hwnt i beth 

mae ysgolion eraill yn ei wneud.” 

Rhiant 

Mae’r ysgol wedi cofnodi sgoriau cyn ac ar ôl ymyriad ar gyfer y Rhaglen ‘Talk About’ 

gan Alex Kelly sy’n helpu plant gyda datblygiad cymdeithasol ac emosiynol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graff yn Dangos Newidiadau – Cyn ac Ar Ôl ‘Talk About’  

Dros y pum mlynedd diwethaf mae ffigyrau cyfartalog cyrhaeddiad y Cyfnod Sylfaen 

(CS) a adroddwyd gan Ysgol y Dderi yn dangos bod disgyblion PYADd wedi 

perfformio’n well na disgyblion dim PYADd gan +1.856%. Mae’r pennaeth yn nodi 

bod y ffigyrau ar gyfer 2013 yn ymddangos yn is na rhai 2012; mae hyn yn cynnwys y 

canlyniadau ar gyfer 3 o blant gydag anghenion difrifol, cymhleth yn y garfan. 

 

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 1 DPC 2009-2011, DCS 2012-2013 

Disgyblion 2009 2010 2011 2012 2013 

PYADd 100% 86.67% 77.87% 100% 80% 

Dim 
PYADd 

90.91% 86.67% 79.41% 90.91% 87.36% 

 

Canlyniadau Cyfartalog CS 2009-2013  

Prydau Ysgol am Ddim Dim Prydau Ysgol am Ddim 

88.908% 87.052% 

 



Mae canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 a adroddir gan Ysgol y Dderi dros y pum 

mlynedd diwethaf hefyd yn dangos bod disgyblion PYADd wedi perfformio’n well na 

disgyblion dim PYADd gan +13.826%. 

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 DPC 2009-2013 

Disgyblion 2009 2010 2011 2012 2013 

PYADd 100% 100% 75% 100% 95.65% 

Dim 
PYADd 

66.67% 63.64% 93.33% 90.91% 86.97% 

 

Canlyniadau Cyfartalog CA2 2009-2013  

Prydau Ysgol am Ddim Dim Prydau Ysgol am Ddim 

94.13% 80.304% 

 

Datblygiadau i’r Dyfodol 

Mae Ysgol Y Dderi wedi croesawu newidiadau mewn addysg, ac mae wedi gosod 

mwy o ffocws ar ddiwylliant seiliedig ar y dyfodol, ac mae’n gyson yn chwilio am 

ffyrdd i wella a symud ymlaen. 

“Beth bynnag sydd ei angen ar y plant rydym yn ceisio 

canfod rhywbeth i’w helpu nhw, os nad yw’n gweithio mae 

angen i ni newid, nid yw’r un peth yn addas i bawb.” 

Pennaeth 

Mae’r Cydlynydd AAA, gyda chymorth y pennaeth wrthi’n ymchwilio ‘grŵp cymorth 

datblygiad emosiynol rhithwir ar-lein’. Mae staff wedi bod ar gwrs hyfforddi ac yn 

credu y gall fod o fudd i’r plant yn yr ysgol i gysylltu gyda phlant dros y byd er mwyn 

dod yn rhan o ‘grŵp cymorth cyfoedion rhyngwladol’.  Mae gwaith ymchwilio pellach 

yn digwydd ar hyn o bryd  a byddwn yn rhoi prawf arno gyda phlant wedi eu targedu. 

 

Cyllid 

Mae rhan o’r GAD yn talu am: 

 Hyfforddiant staff 

 Rolau arbenigol  

 Offer ymyrryd cysylltiedig 

 

  



Crynodeb 

Y neges allweddol o’r astudiaeth achos hon yw pa mor bwysig yw hi fod arweinwyr 

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

i ddarparu a gwerthuso ymyriadau cynnar priodol. 

Themau Ffactorau penodol YYD 

Arweinyddiaeth Uwch arweinydd dynodedig ✔✔ 

Defnydd cadarn o ddata a hunan werthusiad ✔✔ 

Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys 
arbenigwyr 

✔✔ 

Cysylltiad cryf gyda llywodraethwyr ✔ 

Addysgu a Dysgu Strategaethau addysgu aml-synhwyrol  

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 

✔✔ 

Ymgysylltu â rhieni 
a’r gymuned 
ehangach 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ 

Sefydlu a chynnal partneriaethau strategol ✔✔ 
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