
 

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru 
‘Gallwn gefnogi ein holl bobl ifanc i wneud y mwyaf o'u potensial, a byddwn yn gwneud 

hynny.’ Addysg yng Nghymru, Cenhadaeth ein Cenedl – Rhagair y Gweinidog 

Nod y ddogfen hon yw cefnogi ysgolion gyda'u datblygiadau ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan 

ganolbwyntio ar arweinyddiaeth a darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy abl a thalentog (MATh). 

Argymhellir y dylid myfyrio ar y ddarpariaeth gyfredol ar gyfer disgyblion mwy abl a thalentog, 

gan herio ysgolion i ddatblygu a gwella'r ddarpariaeth hon. 

Ein nod yw darparu canllawiau cenedlaethol ar gyfer pob ysgol, a gefnogir gan gynnig dysgu 

proffesiynol a gytunir arno'n rhanbarthol. 

Dyma'r ohebiaeth gyntaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau hyn. 

Bydd y consortia rhanbarthol yn cydweithio ag ysgolion a lleoliadau, awdurdodau lleol, 

Llywodraeth Cymru, ESTYN, Sefydliadau Addysg Uwch, a'r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer 

Plant Abl mewn Addysg (NACE) i lunio canllawiau cenedlaethol ar y cyd. 

Llunnir y canllawiau newydd hyn ar sail yr arferion da sydd wedi’u sefydlu yn ein hysgolion, a 

hynny ar y cyd ag ymarfer a gwaith ymchwil sy'n dod i'r amlwg wrth i ni droi ein sylw at y 

cwricwlwm newydd. 

Pam y mae hyn yn bwysig? 
'Bydd ein cwricwlwm ar gyfer yr 

unfed ganrif ar hugain yn helpu 

ysgolion i ganolbwyntio’n 

effeithiol ar les dysgwyr, tegwch a 

rhagoriaeth. Rhaid parchu pob 

dysgwr a’i herio i gyflawni hyd 

eithaf ei allu, gan gynnwys ein 

dysgwyr mwyaf abl.' 

Cenhadaeth ein Cenedl 

Anelu at ddiffiniad cenedlaethol 

Pa arferion effeithiol sydd ar waith mewn ysgolion ar hyn o bryd? 
 

Addysgu a Dysgu: 
 Gweithgareddau addysgu a dysgu da, sy'n herio ac yn ymestyn gallu pob dysgwr MATh 
 Meini prawf lefel pwnc ar gyfer dysgwyr MATh, sydd wedi’u llunio gan staff 

Amser cwricwlwm er mwyn galluogi disgyblion i archwilio eu diddordebau eu hunain, a 
hynny mewn modd strwythuredig 

 Cwricwlwm sy'n herio sgiliau a sgiliau meddwl ar lefel uwch 
 Gwell adborth i ddysgwyr, sy'n herio ac yn ymestyn eu gallu 

Amser i gynnal sesiynau dysgu mewn grŵp dan arweiniad disgyblion, ynghyd â 
mewnbwn gan athro i sicrhau bod y disgyblion yn cael eu herio, yn ôl yr angen 

 Gweithgareddau cyfoethogi ac ymweliadau penodol sydd wedi’u hymgorffori yn y 
cwricwlwm  

 Gwaith ymgysylltu â theuluoedd a'r gymuned ehangach  
 

Arweinyddiaeth: 
 Aelod penodedig o staff neu dîm sy'n arwain y gwaith MATh 
 Yr arweinydd MATh yn darparu adborth i athrawon ar gynnydd y disgyblion 
 Grŵp dysgu proffesiynol ar gyfer dysgwyr MATh wedi’i sefydlu 
 Cyfres o gyfarfodydd rheoli llinell a hunan werthuso 
 Cyfleoedd dysgu proffesiynol a phenodol ar gyfer staff mewn perthynas â MATh 

Rydym yn dilyn canllawiau'r genhadaeth genedlaethol wrth 

ddatblygu diffiniad ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog, sy'n cyd-

fynd â'r cwricwlwm newydd. 

 

Bydd hyn yn:  

 cefnogi athrawon i greu diwylliant cynhwysol, er mwyn herio 

disgyblion a fydd yn amlygu potensial a gallu eithriadol. 

 defnyddio'r fframwaith dilyniant er mwyn helpu i nodi a herio 

disgyblion mwy abl a thalentog 

 cefnogi ethos ysgolion cynhwysol trwy gwmpasu'r amrywiaeth o 

sgiliau a phriodoleddau a gynrychiolir yn y pedwar diben 

 annog amrywiaeth cyfoethog o gyfleoedd dysgu ledled y 

cwricwlwm 

 

Ni fydd yn:  

 cefnogi'r arfer o ddefnyddio dulliau cul yn unig, sy'n seiliedig ar 

brofion, er mwyn nodi disgyblion mwy abl a thalentog 

 cyfyngu ar nifer y disgyblion a allai gael eu nodi yn ddisgyblion 

mwy abl a thalentog 

Beth allwn ni wneud rwan?   
 

Mae'r cwestiynau a ganlyn yn fan cychwyn i ysgolion fyfyrio ar eu darpariaeth  a'u harferion 
presennol a allai lywio datblygiadau’r cwricwlwm newydd. 

 A yw ein strategaeth bresennol ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog yn cael effaith  
gadarnhaol ar ddysgwyr? 

 A ydym yn nodi dysgwyr mwy abl a thalentog mewn modd effeithiol, a hynny 
mewn amrywiaeth o bynciau, sgiliau a phriodoleddau? 

 A ydym yn galluogi ein dysgwyr mwy abl a thalentog i wireddu eu potensial yn llawn?  

 A oes gennym ddisgwyliadau digon uchel o'r cynnydd y mae disgyblion yn ei wneud?  

 A yw'r cyfleoedd dysgu yn herio ac yn ymestyn gallu dysgwyr mwy abl a thalentog? 

 A oes gennym ddealltwriaeth gadarn o arferion addysgu effeithiol ar gyfer disgyblion mwy abl 
a thalentog, a hynny ymhob maes dysgu? 

 A yw ein disgyblion yn cael adborth o ansawdd uchel, sy'n helpu i feithrin eu sgiliau 
myfyrio a gwerthuso? 

 A ydym yn defnyddio gweithgareddau cyfoethogi i wella arferion addysgu a dysgu, lle 
bo hynny'n briodol? 

Bydd y canllawiau cenedlaethol, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn 

2019-2020, yn cynnwys y canlynol: 

 diffiniad i gefnogi'r gwaith o nodi dysgwyr MATh 

 canllawiau ar gyfer asesu a nodi disgyblion MATh 

 cymorth i gryfhau arferion addysgu a dysgu ar gyfer 

dysgwyr mwy abl a thalentog 

 canllawiau ar gyfer sicrhau arweinyddiaeth effeithiol 

 cymorth ar gyfer lles dysgwyr mwy abl a thalentog 

 cysylltiadau â'r Rhwydwaith Seren 

Bydd yr ohebiaeth nesaf yn cynnwys y canlynol: 

 diweddariad ar y cynnig dysgu proffesiynol sy'n mynd rhagddo 

 amserlen ar gyfer datblygu'r gwaith hwn 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Arweinwyr Rhanbarthol ar 
gyfer MATh: 

Kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk  

MairHerbert@gwegogledd.cymru  

Mark.ford@erw.org.uk  

Sue.O’halloran@cscjes.org.uk  

John.C.Welch@cscjes.org.uk  


