
Ysgol 

O.M.Edwards 
Treialu safonau proffesiynol o fewn yr 

ysgol a’r gymuned ehangach. 



Ysgol O M Edwards 
 109 o ddisgyblion  

 4 dosbarth a 4 athro llawn amser. Pennaeth a Dirprwy. 

 Ysgol Categori 1, Gwyrdd 

 Dros 93 o gartrefi ble mae un neu ddau o’r rhieni yn siarad Cymraeg 

 Canran fechan o rieni sy’n ddi waith, 7% yn cael cinio am ddim 

 10% ar gofrestr ADY 

 Presenoldeb yn gyson uchel – dros 96%,   

 Cymuned- gwaith yr ysgol o fewn ei chymuned yn bwysig iawn, Steddfodau - 

Llungwyn, Diolchgarwch, ymwelwyr, henoed, Cylch Meithrin – llawer o ofyn ar 

yr Ysgol o fewn ei chymuned a’r gymuned ehangach.    

 Ethos/Llwyddiant - Gwefan ysgol, newyddion ar gyfrif twitter a facebook 

cyfeillion yr ysgol, cysylltu gyda’r rhieni drwy app eezee trip 



Safonau Addysgu 

Proffesiynol 



Addysgeg 

• Mireinio addysgu 

• Hyrwyddo dysgu 

• Dylanwadu ar 

ddysgwyr 



Mireinio addysgu... tuag at arferion effeithiol iawn a 

pharhaus 
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Arweinyddiaeth 

ffurfiol 

SAC/Ymsefydlu 

Arferion 

effeithiol iawn a 

pharhaus 

Addysgu 

Wedi datblygu ychydig ym mhob un…… 



Asesu 
Blwyddyn 1 a 2 – Beth sy’n dda a beth sydd angen ei wella? 



Asesu 
Blwyddyn 3 a 4 

Cam 1 – Darganfod y wybodaeth – ymchwilio a 

thrawsiaethu. 

Cam 2 – Beth sy’n dda/angen ei wella? 

Cam 3 – Ail ddrafftio 

Cam 4 – Hunan asesu ac 

Asesu cymeiriad 



Asesu Blwyddyn 3 a 4 

Cam 1 – Cynllunio a gosod canllawiau clir.    Cam 2 – Ysgrifennu a drafftio 

Cam 3 – Ail ddrafftio 

Cam 4 – Hunan asesu ac 

Asesu cymeiriad 





Asesu Blwyddyn 5 a 6 

Cam 2 – 

Cynllunio, a 

drafftio 

Cam 3 – Adolygu a 

gwerthuso 
Cam 1 – Darganfod 

gwybodaeth a 

geiriau heriol Cam 4 – Drafft gorffenedig 



Cofnodi ac adrodd 

Adroddiadiau pynciol yn 

nodi cynnydd ac yn 

amlinellu’r camau nesaf  

e.e. iaith, rhif, TGCh. 

Asesu a thracio – Osian Hughes (Gwe) 

Dadansoddi data i feithrin dealltwriaeth. 

Hyn yn ein galluogi fel holl staff…….. 

• Rhoi adborth i holl rhanddeiliaid yr 

ysgol. 

• Penderfynu ar ddarpariaeth e.e. 

grwpiau targed, MATh, archebu 

adnoddau 



Cynnwys partneriaid mewn dysgu 
Rhieni/gofalwyr yn cael 

gwybodaeth cyson. 

Holiaduron 

Taith ddysgu a craffu ar lyfrau – 

Llywodraethwyr. 

Rhieni/gofalwyr yn derbyn 

gwybodaeth am y thema ac yn cynnig 

eu profiadau.  

Un o’r rhieni yn darllen 

gyda’r Cyfnod Sylfaen.  

Nosweithiau rieni, digwyddiadau o fewn yr ysgol a’r 

gymuned – cydweithio arbennig o’r ddwy ochr 

Cyfrinair hwb, TT Rockstars, 

Google docs i wneud gwaith 

cartref, ‘Carlo’r ci’ ayyb. 



Hyrwyddo dysgu... drwy gymhwyso gwybodaeth am y 

pwnc a disgyblaeth yn effeithiol 

SAC/Ymsefydlu 

Arferion 

effeithiol iawn a 

pharhaus 
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Arweinyddiaet

h ffurfiol 

Addysgu 



 Defnyddio fframwaith newydd – 4 diben a chynllunio o 
fewn y 6 maes – treialu a meddwl am ffyrdd o ddysgu 
tu allan i’r bocs, tu allan i’r ystafell ddosbarth a drwy 
ddefnyddio asiantaethau eraill. 

 Pwy sydd ar gael i gyfoethogi’r addysgu? Arbenigedd 
athrawon/pobl y gymuned. e.e Iola Edwards, artist 
lleol yn cyflenwi. 

 Cynllunio wedi ei selio ar gynnig Profiadau.  
 Hyn yn ganolog i’r pedwar diben ac yn golygu bydd ein 

plant............ 

 yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu 
drwy gydol eu hoes  

 yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae 
eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith  

 yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru 
a’r byd  

 yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan 
wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o 
gymdeithas.  

 

Pedwar diben i ddysgwyr 



Cyd-destunau bywyd go iawn 
Holl staff yn anelu i ehangu profiad diwylliannol, ieithyddol, 

crefyddol ac economaidd-gymdeithasol y dysgwr, ac yn rhoi 

enghreifftiau ymarferol o gysyniadau a haniaethau. 

Sut? 

• Cynllunio manwl i ddod a profiadau yn fyw. 

• Peidio a bod yn gaeth i’r thema. 

• Cynnig profiadau dysgu amrywiol. 

• Ymwelwyr cyson. 

• Manteisio ar y gymuned. 

• Ymateb i newidiadau cendlaethol yn sydyn. 

• Edrych ar beth sy’n gyfredol. 

Beth sy’n gyfredol? 

Daeargryn yn Nepal 

Ymateb i newid – deall yc ystyried effaith 

Llŷr Edwards, Radio Cymru, mynegi barn am 

ddaeargryn yn Nepal. 

Gwaith creadigol gyda 

Bethan Gwanas – 

partneriaeth gydag 

Eisteddfod Llungwyn. 

Band Y Storm 

yn perfformio 

yn Cannock 

Chase 



 





 



 



 



Ffrydio yn fyw o Gelli Gandryll, @ John 

Dougherty 



 



Gruff, Albi a Noa                    Lowri,  Noson Lawen 







 



Dylanwadu ar ddysgwyr…meithrin ymagweddau 

cadarnhaol mewn dysgwyr 
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Addysgu 



Gwrando ar ddysgwyr 
Gofynnir am safbwyntiau dysgwyr, cânt eu deall a 

gweithredir arnynt 

e.e. Gwaith am y Titanic yn deillio o’r thema Arctic. 

Cyfnod Sylfaen - Tywydd yn datblygu i thema gofod. 

Archebu adnoddau i gefnogi’r dysgwyr. 

• Llyfrau ‘Chrome’ 

• Cubetto, Bee-bots/uni bots 

• Green screen 

Cynllunio i hybu diddordeb ac ysbrydoli.  

Bod yn gyfredol yn holl bwysig.   

Llais y plentyn yn holl bwysig – Holiadur ‘Beth sy’n 

gwneud gwers dda?’ 





MEDDYLFRYD TWF 

Mae’n credu bod: 

  Deallusrwydd yn HYBLYG 

  Mae angen GWAITH CALED ac YMDRECH er mwyn dysgu 

  Gall POB unigolyn DDYSGU a GWELLA 

  NI allwn FESUR POTENSIAL person 

 

  

 
“os fyddi di’n trio eto 

ac eto bydd yr 
ymennydd yn tyfu.” 



Trafod fesul pâr neu grwp 
beth mae’r disgyblion am 
ei ddysgu a sut. 

Dysgu am bobl eraill sydd  wedi 
bod yn barod i ymdrechu yn 
galed e.e Picasso 

Cyfnod Sylfaen 

Ysbrydoli’r plant drwy 
brofiadau gan wrando 
ar eu syniadau a bod 
yn hyblyg yn ein 
themau dosbarth. 

Annog disgyblion i fod mor 
annibynnol â phosibl o’r dechrau 
gan hybu creadigrwydd  

Creu amgylchedd positif 
yn bwysig, canmol 
ymdrechion ac annog y 
disgyblion i ddal ati a 
pheidio bod ofn methu. 

Rhoi pwyslais ar siarad am 
y gwaith gyda cyfoedion a 
dysgu gan ei gilydd 

Rhoi cyfle i’r plant 
adnabod sut i wella eu 
gwaith eu hunain.  



Blwyddyn 3 a 4 Blwyddyn 5 a 6 
BLAENORIAETH: 4   

Meddylfryd Tŵf; Cydweithio ag ysgolion y Dalgylch i ddatblygu 

Meddylfryd Tŵf ar draws yr ysgol a holl ddosbarthiadau’r ysgol,  Ysgol 

O.M.Edwards, Ysgol Beuno Sant, Ysgol Bro Tegid, Ysgol Ffridd y Llyn ac 

Ysgol Bro Tryweryn.   

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH: 

Cynnal a chodi safonau addysgu a dysgu er mwyn galluogi pob disgybl 
i gyflawni hyd eithaf ei allu. Ffocws ar ddefnydd effeithiol o holl 
elfennau asesu ffurfiannol drwy’r ysgol a datblygu ansawdd adborth ac 
ail ddrafftio mewn gwersi a llyfrau gwaith yn dilyn meddylfryd Shirley 
Clarke Meddylfryd Twf/ Growth Mindset. 
Adroddiadau arsylwi gwers yn gyffredinol dda, ond wrth graffu ar lyfrau 
agweddau digonol mewn ymateb i waith plant yn y llyfrau, a sut mae 
plant yn ymateb i’w gwaith.  
Adroddiadau monitro yn nodi fod pob dosbarth wedi gwneud gwaith 
da mewn asesu ar gyfer dysgu, ond fod lle i well a mireinio asesiadau’r 
disgyblion o waith ei hunain. 
Trafodaethau staff yn nodi cynnydd yn y cyfleoedd i ddisgyblion lunio 
MPLl – ond angen mwy o ymateb i’r MPLl ar ddiwedd eu gwaith.  
Trafodaethau yn nodi fod nifer dda o ddisgyblion yn gallu trafod sut i 
fynd ati ar dasg newydd neu dasg heriol, ond rydym am i bron pob un o’r 
disgyblion fod yn hyderus yn y ffordd fyddant yn ymateb i her.  
Angen i’r disgyblion i gyd gael cyfleoedd cyson i asesu gwaith ei gilydd a 
hunain, datblygu mwy ar y partneriaid trafod a gweithio i gael cymorth 
gyda’r gwaith.  
Trafodaethau staff yn nodi nad yw’r disgyblion yn hyderus o sut i 
feddwl am ffyrdd eraill o weithio neu’n dweud ‘dwi ddim yn gwybod 
beth i’w   wneud’ angen bod yn hyderus i ddeall mai trwy wneud 
camgymeriadau mae dysgu.  
Craffu ar lyfrau disgyblion gyda’r staff yn nodi anghysondeb yn 
ansawdd adborth athrawon i waith disgyblion, ac angen datblygu uwch 
oleuo gwaith mewn llyfrau disgyblion a bod hwn yn digwydd ymhob 
dosbarth.  
  



Y Cwestiwn – Beth sy’n ein gwneud yn ddysgwr da? 

Adnabod y 
sgiliau sy’n ein 
gwneud yn 
ddysgwyr gwell. 

Siarad am sut ydym wedi dysgu 
heddiw, a beth oedd yn sialens 
inni. 

Rhoi cyfleoedd i blant adnabod 
y sgilliau sydd yn eu helpu i 
weithio yn llwyddianus yn;  
• Unigol 
• Mewn pâr  
• Mewn grŵp 

Effaith ar y disgyblion: 
1: canolbwyntio’n well 
2: ymgolli yn y dasg 
3: ffocysu ar un peth ar y tro  
4. cynllunio o flaen llaw. 
5. Cydweithio yn well 
6. Pob plentyn yn cael cyfle i roi 
eu barn 
7: hyder i adfyfyrio eu gwaith 



Cydweithio 

• Ceisio cyngor a 

chymorth 

• Gweithio gyda 

chydweithwyr yn 

yr ysgol 

• Cefnogi a 

datblygu eraill 



Cydweithredu 

Gweithio gyda chydweithwyr yn yr ysgol 
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Cydweithredu gydag ysgolion eraill 

 

 

 

Ysgol Gymraeg 

Aberystwyth 

Ysgol Bryn Gwalia Ysgol y Dderi 

 

Ysgol Aberaeron 



Cydweithio gyda Ysgol Gymraeg Aberystwyth 





Cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i ddatblygu cwrs 

ar gyfer darpar athrawon 

 

Cydweithio gyda Phenaethiaid 

eraill – cydweithio gydag Ysgol 

y Dderi, Ysgol Aberaeron – 

ymweliadau cyson a rhannu 

arfer dda. 

Cydweithio gydag Ysgol Uwchradd Y Berwyn – 

BAC Cymraeg  - dysgu Ffrangeg a Plannu gyda 

disgyblion bl 13 

Cydweithio ar brosiectau 

e.e datblygu annibyniaeth,  

datrys problemau o fewn 

grwpiau. 



Cydweithredu gyda’ r Gymuned leol  
• Henoed (Dysgu sut i ddefnyddio gliniaduron) 

• Cwmniau/busnesau lleol e.e Williams Homes, 

Crasty’r Berwyn, Oswyn Roberts, Gwasanaeth 

Tân, Gwasanaeth Ambiwlans, Garej lleol, Bwyty 

Eagles 

• Dosbarthiadau dysgu Cymraeg 

• Eisteddfod Llungwyn/Ysgol 

• Artistiaid lleol e.e. Iola Edwards, John Meirion 

Morris 

• Defnydd o gerddorion sy’n lleol ac yn gyfredol. 

E.e Liam Tyson, Candelas.... 

• Awduron/beirdd e.e. Bethan Gwanas, Meleri Wyn 

James 

• S4C – Diwrnod mawr, Tag, Asra, Albi a Noa....... 

 



Dimensiwn Cymreig – y gwaith pellach sydd yn digwydd o fewn bywyd ysgol.. 

 Ein nod yw bydd pob plentyn yn barod i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt 
ac ymfalchïo yn eu hiaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.  

 Cyswllt gref â’r Gymuned leol a’r gymuned ehangach yng ngwaith yr ysgol. 

 Manteisio ar enwogion lleol, Cenedlaethol a rhyngwladol i ysbrydoli ac ysgogi,  

 Aelod Seneddol yn dod draw, awduron, beirdd,  aelodau o fyd busnes, gwyddonwyr, haneswyr lleol, 
cerddorion, technolegwyr, actorion, cyflwynwyr y cyfryngau. 

 Ymestyn disgyblion MATh drwy greu clybiau ysgol i ysgol, ymestyn y Gymraeg i’r lefelau uwch, datblygu uwch 
sgiliau darllen, trawsieithu gwaith o un iaith i’r llall. 

 Manteisio ar ddod a’r Byd ehangach i’r disgyblion mewn ffyrdd modern a chyfoes ar gyfer yr unfed ganrif ar 
hugain. 

 Partneriaeth gyda’r  Brifysgol yn  Bangor, siarad gyda’r  tiwtoriaid – trafod beth sydd yn digwydd yn yr ysgol  o 
ddydd i ddydd a newidiadau heddiw. 

 Cwis Llyfrau, gweithio gyda awduron a gweithio ar waith llyfrau Cymraeg gyda’r Llywodraeth. 

 Radio Cymru yn holi a trafod gyda’r plant e.e. Pêl droed Cymru, Rygbi  ayyb. 

 Eisteddfod yr Urdd, Llungwyn – cymryd rhan ymhob agwedd o waith yr Eisteddfod. 

 Ymweliadau a’r Llyfrgell Genedlaethol, Y Senedd, Caerdydd, San Ffagan a mannau o ddiddordeb cenedlaethol. 

 Gwaith gyda Archeolegwyr – Cloddio yn Castell Carndochan, ymweld a cestyll Gogledd Cymru. 

 Dysgu am grwpiau pop a cyfansoddwyr modern Cymreig – gweithio  gyda Candelas, Cledrau, creu  2 grŵp  pop 
yn yr Ysgol Y Storm a’r Gwyniaid. 

 



 Astudio byd busnes cyfoes llwyddiannus  - Cwmni Trelars Ifor Williams 

 Cynnal Wythnos Wyddonol – gwahodd Gwyddonwyr enwog megis yr Athro Robin Williams. 

 Gwahodd Milfeddygon i’r ysgol. 

 Ymchwilio ar ran y Llywodraeth i ddeunyddiau newydd a treialu megis gwaith newydd  TGCh – darllen 

Cymraeg, gan Myrddin Ap Dafydd. 

 Partneriaeth gyda S4C, Radio Cymru, Ffeil, Stwnsh, Tag a nifer o raglenni teledu, Y Diwrnod Mawr, 

tystiolaeth ar ffilm. 

 Ymweld â mannau arbennig: Byd Mari Jones, Gwersyll Glan-Llyn, Llangrannog, Llyfrgell Cenedlaethol, 

Caerdydd, Lerpwl ayyb. 

 Creu ffilm am Patagonia – gyda  ‘Into Ffilm’,  

 Athrawes o Patagonia yn cydweithio a ni yn yr ysgol, rhannu arferion arloesol.  

 Creu ‘Gêm tiwb’,  sylwebaeth mewn Cymraeg ar gemau TGCh e.e. Minecraft, Hwb,  

 Adnabod unrhyw faes y medrwn ddatblygu’n arloesol gyda’r dimensiwn Cymreig. 

 Gweithio gydag artist Cymreig cyfoes, Iola Edwards, Catrin Williams. 

 

 



Casgliad 

Materion i ystyried  
 Diffyg amser oherwydd maint yr ysgol - 

pawb yn dysgu, cyfrifoldebau yn drwm. 
Angen gwneud yn siŵr fod y disgyblion 
ddim yn dioddef, ac yn cael yr addysg 
orau bob amser. 

 Angen strwythuro’r tîm dysgu eto i rannu 
cyfrifoldebau ymhellach. 

 Ydy’r holl safonau o fewn cyrraedd? 

 Anodd weithiau rhyddhau athrawon i fynd 
ati i gyflawni’r safonau. 

 Angen llawer o arian i brynu adnoddau 
sy’n cefnogi a chyfoethogi’r addysgu. 

 Ydy o’n rhoi cyfle i athrawon 
ganolbwyntio ar y dysgu – dyma sy’n 
bwysig. 

Budd 
 Disgwyliadau yn glir ac yn heriol. 

 Rhanddeiliaid yr ysgol yn ymwybodol o’r hyn 

sydd angen ei wella. 

 Mae’n ein gorfodi i gyd-weithio ac eraill – 

nid yw hyn yn digwydd yn llwyddiannus bob 

amser. 

 Magu hyder yr addysgwyr a’r dysgwyr. 

 Datblygu’r plentyn cyfan i fod yn 

annibynnol. 

 Dysgu am ddatblygiadau newydd,  

 Gwaith OECD, cyfle i ymchwilio i systemau 

addysg dros y Byd, beth sydd yn gweithio 

orau. 


