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Ysgol Gymraeg y Fenni                                                                                       

Polisi Addysgu a Dysgu 

 

Rhesymeg 

Mae Addysgu a Dysgu yn ganolog i fywyd ysgol. Addysgu yw'r modd yr ydym yn cynnig, ac 
yn rhoi ar waith, gwricwlwm eang a chytbwys sy'n diwallu gofynion dogfennau Cwricwlwm 
2008 a'r Cyfnod Sylfaen, Fframwaith Addysg Grefyddol, Fframwaith Llythrennedd 
Cenedlaethol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae'r polisi yn amlinellu'r arfer da a 
ddisgwylir gan yr holl athrawon a staff a dylai alluogi unigolion i ystyried eu strategaethau a'u 
harddull addysgu eu hunain. Bydd hefyd yn dylanwadu ar y ffordd yr addysgir y cwricwlwm 
ac yn sicrhau fod ein disgyblion yn profi dull gweithredu cyson drwy'r ysgol. Nod y polisi yw 
sicrhau fod y plant yn ein hysgol yn cael profiadau dysgu ansawdd uchel sy'n arwain at lefel 
cyson uchel o gyrhaeddiad disgyblion. 

Gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) yw y dylai pob person ifanc gael 'y cyfle i 
gyrraedd eu potensial llawn'. Bydd Cwricwlwm Cenedlaethol 2008 a Fframwaith 
Llythrennedd a Dysgu 2013 yn rhoi cyfleoedd, heriau ac mae'n anelu bod yn gymwys ac 
ysgogol i bob dysgwr. 

Dibenion 

Dibenion y polisi yma yw: 

 Hyrwyddo a rhannu dealltwriaeth o'r hyn yw addysgu a dysgu effeithlon a sicrhau 
hawl disgyblion. 

 Hyrwyddo cynnydd pob disgybl. 

 Rhoi sail y cytunwyd arno ar gyfer gwerthuso effeithlonrwydd mewn addysgu a dysgu 
ac felly fod yn sylfaen i broses hunanwerthuso'r ysgol. 

 Cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus. 

 Cyfrannu at gyflwyno rheoli perfformiad yn effeithlon o fewn yr ysgol. 

 Rhannu arfer da. 

 Dylanwadu ar gynllun gwella'r ysgol drwy fod yn sylfaen wrth gynllunio ac asesu'r 
cwricwlwm. 

Egwyddorion Addysgu a Dysgu Effeithlon 

 Paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd yn ei ystyr ehangaf. 

 Ymwneud gyda dulliau gwerthfawr o wybodaeth. 

 Cydnabod pwysigrwydd profiad a dysgu blaenorol. 

 Ei gwneud yn ofynnol i'r athro sgaffaldu dysgu. 

 Angen asesiad i fod yn gydnaws gyda dysgu. 

 Hyrwyddo ymgysylltiad gweithgar y dysgwr. 

 Cydnabod mai drwy chwarae y mae plant ifanc yn dysgu orau. 

 Meithrin prosesau a chanlyniadau unigol a chymdeithasol. 

 Cydnabod arwyddocâd dysgu anffurfiol. 

 Dibynnu ar ddysgu'r athro. 

 Mynnu fframweithiau polisi cyson gyda chefnogaeth ar gyfer addysgu a dysgu 
fel eu prif ffocws. 
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Athroniaeth Addysgu a Dysgu 

Mae ein hysgol yn fan o ddysgu lle dylai pawb gael cyfle i ddatblygu eu sgiliau a'u talentau i 
gyflawni eu potensial a sicrhau rhagoriaeth, beth bynnag yw eu gallu, anabledd, cefndir 
cymdeithasol, diwylliant neu ryw. Anelwn gynhyrchu dysgwyr sydd wedi eu hysgogi ac sy'n 
effeithlon yn gynyddol fwy cyfrifol am eu dysgu eu hunain, yn gallu defnyddio technolegau 
newydd a'r rhai a all ddysgu a gweithredu sgiliau newydd yn effeithlon ar hyd eu bywydau, 
p'un ai yn yr ysgol, y gweithle neu yn y cartref. Mae gan yr HOLL staff ymroddiad i feithrin a 
datblygu POB plentyn. Rydym yn angerddol am addysgu'r sgiliau, agweddau a gwerthoedd 
fydd yn eu galluogi i fyw bywydau iach, hapus a bodlon yn awr ac yn y dyfodol. Mae'n rhaid i 
bopeth a wnawn weithio ar gyfer ein plant a'u dysgu! 

Mae dysgu ac addysgu yn brosesau o waith tîm cydweithredol a chaiff ymgyfraniad rhieni, 
llywodraethwyr ac eraill yn y gymuned ei groesawu a'i annog. 

Credwn fod plant yn dysgu orau pan maent:- 

 yn hapus ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn derbyn gofal. 

 wedi ymgysylltu ac yn cael eu herio, ysgogi ac ymestyn yn briodol. 

 yn ennill gwybodaeth, sgiliau, cysyniadau ac agweddau newydd, yn datblygu 
syniadau ac yn cynyddu eu dealltwriaeth. 

 yn cael eu cymell i weithio hyd eithaf eu gallu. 

 yn dangos diddordeb yn eu dysgu ac yn canolbwyntio. 

 yn gwneud cynnydd da, sicrhau llwyddiant ac ennill cymeradwyaeth. 

 yn datblygu strategaethau dysgu annibynnol. 

 yn deall yr hyn maent yn ei wneud, pa mor dda y gwnaethant a sut y gallant wella. 

 yn cael tasgau sy'n cyfateb â'u gallu neu'n ei ymestyn. 

 yn hyderus, yn teimlo'n ddiogel ac yn gwybod am ddisgwyliadau. 

Mae gan bob disgybl hawl i:- 

 addysgu o ansawdd da. 

 adborth ar eu cynnydd. 

 targedau clir ar gyfer gwella. 

 cyngor a chefnogaeth. 

Yn ein haddysg galluogwn plant i:- 

 ddatblygu meddyliau bywiog a chywreinrwydd i gwestiynu a thrafod yn rhesymegol. 

 ennill gwybodaeth a sgiliau perthnasol i fywyd oedolion. 

 bod yn gyfrifol am eu camau gweithredu eu hunain. 

 bod yn gwybod am eu heffaith ar eraill. 

 parchu hawliau eraill fel bod yn gyfartal i'w hawliau eu hunain. 

 deall a pharchu gwerthoedd crefyddol, moesegol ac ethegol. 

I addysgu a dysgu fod yn llwyddiannus ac yn ysgogol ar gyfer athrawon a dysgwyr fel ei 
gilydd, dylai hyrwyddo:- 

 ffocws ar ddatblygu dysgu yn hytrach na dim ond trawsnewid gwybodaeth a ffeithiau. 

 dysgu ar y cyd lle mae dysgwyr yn dysgu gan ei gilydd mewn parau a grwpiau bach. 

 gwrando gweithgar a rhyngweithiol - defnyddio adnoddau fel byrddau gwyn sy'n 
galluogi pob disgybl i gymryd rhan. 

 datblygu meddwl, yn arbennig sgiliau cwestiynu, cynllunio, datrys problemau, meddwl 
creadigol a beirniadol. 
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 penderfynu ar feini prawf llwyddiant fel bod dysgwyr yn gwybod yr hyn y gallant ei 
wneud, yr hyn sydd angen iddynt wneud i wella a sut i wneud hynny. 

 ystyried yr hyn a ddysgwyd a sut y digwyddodd y dysgu. 

 asesu strategaethau dysgu sy'n canolbwyntio ar y camau nesaf. 

Bydd gwell arfer ystafell dosbarth yn galluogi dysgwyr i:- 

 feddwl drostynt eu hunain. 

 gwella ansawdd eu gwrando a'u siarad. 

 datblygu sgiliau dwyieithog a'r gallu i weithio mewn dwy neu fwy o ieithoedd. 

 sicrhau dealltwriaeth ddyfnach o bynciau. 

 bod yn fwy beirniadol o dystiolaeth. 

 ffurfio barn a phenderfyniadau yn seiliedig ar resymau yn hytrach na neidio i 
gasgliadau. 

 deall a chyflymu eu cynnydd. 

 sicrhau canlyniadau ansawdd gwell. 

 cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu dysgu. 

 datblygu mwy o hunanhyder. 

 cymryd rhan mewn hunanasesiad ac asesiad cymheiriaid. 

 paratoi'n well ar gyfer heriau'r ysgol a'r byd ehangach. 

Addysgu a Dysgu Effeithlon 

Cydnabyddwn fod addysgu ar ei fwyaf effeithlon pan fydd athrawon yn: 

 dangos ac yn modelu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth da wrth gyflwyno a 
chyflenwi sesiynau/pwnc. 

 herio ac ysbrydoli disgyblion. 

 defnyddio dulliau, agweddau ac arddulliau sy'n galluogi pob disgybl i ddysgu'n 
effeithlon. 

 trin disgyblion yn dda a sicrhau safonau uchel o ymddygiad. 

 defnyddio staff, staff cefnogaeth ac adnoddau eraill yn effeithlon. 

 asesu dysgu disgyblion yn drwyadl a defnyddio asesiadau i helpu datblygu cynnydd 
disgyblion. 

 gosod targedau gyda disgyblion. 

 defnyddio tystiolaeth asesu i gynllunio'n effeithlon, gan osod amcanion priodol y mae 
disgyblion yn eu deall a rhannu meini prawf llwyddiant. 

 defnyddio cyswllt rhwng y cartref/ysgol yn effeithlon i gyfnerthu a/neu ymestyn yr hyn 
a ddysgir yn yr ysgol. 

Mae gan bob athro hawl i:- 

 werthusiad rheolaidd o'u gwaith. 

 adborth ar eu heffeithlonrwydd. 

 cyfleoedd datblygu proffesiynol sy'n cefnogi eu heffeithlonrwydd parhaus ac 
anghenion yr ysgol a'r gymuned. 

Mae angen i athrawon drefnu amser i arsylwi, asesu, adfyfyrio ac adolygu cyflawniadau gyda 
phob plentyn yn rheolaidd. Dylai’r plentyn cymryd rhan yn y broses drwy annog 
hunanwerthuso a gosod targedau. Mae asesiad yn rhan gyfannol o'r broses addysgu a 
dysgu. 

Ein Hamgylchedd Dysgu - Dan Do ac yn yr Awyr Agored 
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Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan maent yn teimlo'n hapus, diogel, hyderus ac yn cael 
eu gwerthfawrogi. 

 
Bydd tystiolaeth o:- 

 trefn gyfarwydd. 

 canmol a pharch i eraill a'n hamgylchedd. 

 gwrando a siarad gydag oedolion a'i gilydd. 

 cynyddu annibyniaeth a chyfrifoldeb. 

 dysgu brwdfrydig, creadigol a hunangymhelliant gan ddisgyblion. 

 agwedd ofalgar. 

 tasgau y gallant lwyddo ynddynt. 

 agweddau cadarnhaol at gymryd risgiau yn eu dysgu. 
 

Oherwydd bod plant yn dysgu orau mewn amgylchiadau bywiog a diddorol: 

Bydd tystiolaeth o:-  

 arddangosiadau diddorol yn adlewyrchu ystod o feysydd cwricwlwm. 

 gwaith plant yn cael ei barchu a'i ddathlu. 

 arddangosiad rhyngweithiol. 

 datblygu chwarae dychmygus. 

 amrywiaeth eang o weithgareddau, tasgau ymarfer, adnoddau mathemateg 
ymarferol. 

 rhoi amser i siarad am eu diddordebau eu hunain. 

 ardal ddarllen gydag adnoddau da.  
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fydd ganddynt fynediad i ystod o adnoddau addas: 
 
Bydd tystiolaeth o: 
 

 drefniadaeth fel y bydd plant yn gwybod ble mae pethau. 

 labelu addas i grŵp oedran. 

 ardaloedd dysgu hygyrch sydd wedi'u marcio'n glir. 

 plant yn cymryd cyfrifoldeb am ofalu am yr holl adnoddau. 

 lwfans ar gyfer arbrofi mewn ffordd ddiogel sydd wedi'i rheoli. 

 hwylustod mynediad i adnoddau a ddefnyddir yn aml. 
 

Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fo ganddynt hawl i ystod lawn y cwricwlwm beth 
bynnag fo'u gallu neu anabledd, cefndir cymdeithasol, diwylliant neu ryw: 
 
Bydd tystiolaeth yn yr ystafell ddosbarth o: 
 

 addysgu sydd wedi'i addasu ar gyfer dysgu amlsynhwyraidd (VAK). 

 her i blant mwy galluog. 

 cefnogaeth briodol ar gyfer plant llai galluog. 

 defnydd effeithlon o gymhorthwyr addysgu i gefnogi plant. 

 adnoddau sy'n adlewyrchu amrywiaeth o ddiwylliannau, credoau a chrefyddau. 

 cyfleoedd ac adnoddau sy'n herio stereoteipiau rhyw, hiliol a diwylliannol. 
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fydd ganddynt amser i fyfyrio a siarad am eu 
profiadau. 
 
Bydd tystiolaeth o: 
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 amser ar gyfer siarad a thrafodaeth perthnasol, hunanasesiad ac asesiad 
cymheiriaid. 

 siarad yn cael ei werthfawrogi, drwy blant ac oedolion yn gwrando ac ymateb i'w 
gilydd. 

 plant yn trafod ac yn cwblhau tasgau mewn parau ac mewn grwpiau. 

 datblygu sgiliau gwrando gweithredol. 

 cyfleoedd ar gyfer myfyrio a chanolbwyntio. 
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fyddant yn gwneud cynnydd ac yn gallu dathlu'r hyn 
y maent wedi'i gyflawni. 
 
Bydd tystiolaeth o:- 
 

 canmoliaeth ac anogaeth. 

 systemau gwobrwyo. 

 gwaith plant yn cael ei ddangos gyda gofal. 

 dadansoddiad o waith gydag athro. 

 asesiad plant o'u gwaith eu hunain a gosod eu targedau dysgu eu hunain. 

 rhannu straeon darllen ar draws blynyddoedd. 

 rhannu gwaith gydag athrawon a phlant eraill. 
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan maent yn cael cyfleoedd ar gyfer ymchwilio syniadau 
mewn modd ymarferol a pherthnasol: 
 
Bydd tystiolaeth o:- 
 

 ymchwiliadau. 

 datrys problemau. 

 cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ymarferol a adlewyrchir ar draws y cwricwlwm. 

 amrywiaeth o strategaethau addysgu a dysgu. 
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fydd ganddynt gyfleoedd ar gyfer ymchwilio 
ymarferol a pherthnasol ar syniadau. 
 
Bydd tystiolaeth o: 
 

 amser gwaith unigol ac ar y cyd i blant gyfuno ac ymestyn eu dysgu eu hunain. 

 grwpiau hyblyg yn ymwneud â'r dasg mewn llaw - gallu set cymysg, grwpiau 
cymheiriaid, arddull ddysgu a ffafrir. 

 dysgu dan arweiniad plentyn yn y Cyfnod Sylfaen.  
 
 
Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fyddant yn gwybod yr hyn a ddisgwylir ganddynt. 

Bydd tystiolaeth o:- 
 

 gyfarwyddiadau clir a dysgu gyda ffocws a thargedau sgiliau. 

 athrawon yn gwirio dealltwriaeth plant. 

 disgwyliadau a chanlyniadau'r ysgol a ddangosir yn glir mewn ffordd berthnasol 
i'w hoedran a'u lefel dealltwriaeth. 

 ffiniau ar gyfer ymddygiad. 

 disgwyliadau uchel. 
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Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fo gwaith yn cyfateb â'u hanghenion unigol. 

Bydd tystiolaeth o:- 
 

 gwaith a gynlluniwyd ar gyfer gwahanol alluoedd ac arddulliau dysgu. 

 cefnogaeth ar gyfer plant a ddynodwyd. 

 asesiad parhaus. 

 ystod o adnoddau priodol. 

 meysydd dysgu hygyrch sy'n dangos ystod o alluoedd. 

 plant yn gweithio ar dasg. 

 plant yn teimlo'n ddiogel, hyderus ac yn cael eu gwerthfawrogi. 

 cwestiynau sy'n helpu plant i gyfuno ac ymestyn addysgu. 
 

Oherwydd bod plant yn dysgu orau pan fo dysgu yn berthnasol i'w bywydau yn y gymuned 
ehangach. 
 
Bydd tystiolaeth o: 

 

 ymwelwyr yn cynrychioli gwahanol sectorau o'r gymuned - y gymuned leol a'r 
gymuned ehangach. 

 ymweliadau i leoedd y tu allan ac o fewn y gymuned leol. 

 gwaith pwnc yn gysylltiedig â materion byd-eang. 

Gwerthuso ein heffeithlonrwydd 

Rydym yn cydnabod y dylai addysgu bob amser gael ei werthuso yn nhermau ei effaith ar 
ddysgu disgyblion a'r hyn sy'n ei wneud yn llwyddiannus. Dylid gwerthuso dysgu fel bod yn 
effeithlon pan mae'n sicrhau cynnydd da i bob disgybl. 

Gellir gwerthuso Addysgu a Dysgu drwy: 

 dynodi rhannu arfer da o fewn ysgol. 

 monitro yr ystod o weithgareddau addysgu a dysgu. 

 adolygu a diweddaru hyfforddiant addysgu a dysgu. 

 gwerthuso effeithlonrwydd unrhyw hyfforddiant a wnaed. 

 cynllunio. 

 cofnodion a thystiolaeth asesu. 

 arsylwi ystafell ddosbarth. 

 samplo gwaith. 

 troeon dysgu. 

 arsylwi disgyblion yn chwarae. 

 asesu ar gyfer strategaethau dysgu. 

 hunanasesiad ac asesiad cymheiriaid. 

 dadansoddi data. 

 gwaith wedi'i safoni. 

 cyfweliadau/holiaduron staff a disgyblion. 

 ymgynghoriadau gyda rhieni. 

Gwnawn ddefnydd effeithlon o'r Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu i gefnogi ein 
gwerthusiadau o wersi, dynodi arfer da a monitro cynnydd a safonau. 

Rôl llywodraethwyr 
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Mae ein llywodraethwyr yn cefnogi, monitro ac adolygu polisïau'r Addysgu a Dysgu. Yn 
neilltuol maent yn: 

 cefnogi defnyddio strategaethau addysgu priodol drwy ddyrannu adnoddau'n 
effeithlon. 

 sicrhau y caiff adeiladau a safle'r ysgol eu defnyddio yn y ffordd orau i gefnogi 
addysgu a dysgu llwyddiannus. 

 monitro strategaethau addysgu yng ngoleuni rheoliadau iechyd a diogelwch. 

 monitro pa mor effeithlon yw strategaethau addysgu a dysgu yn nhermau cynyddu 
cyrhaeddiad disgyblion. 

 sicrhau fod polisïau datblygu staff a rheoli perfformiad yn hyrwyddo addysgu 
ansawdd uchel. 

 monitro effeithlonrwydd polisïau addysgu a dysgu yr ysgol drwy brosesau hunan-
adolygu yr ysgol. Mae'r rhain yn cynnwys adroddiadau/cyflwyniadau gan arweinwyr 
pwnc, adroddiadau pennaeth yr ysgol i lywodraethwyr yn ogystal ag adolygiad o'r 
sesiynau hyfforddiant mewn-gwasanaeth a fynychir gan ein staff. 

 
Rôl rhieni 

 
Credwn fod gan rieni rôl sylfaenol wrth helpu plant i ddysgu. Gwnawn bopeth a allwn i roi 
gwybodaeth i rieni am beth a sut mae eu plant yn dysgu drwy 

 gynnal gweithdai a boreau agored i rieni i esbonio strategaethau'r ysgol. 

 cynnal digwyddiadau ymgynghori i rieni ar gyfer adborth unigol ddwywaith y flwyddyn. 

 anfon gwybodaeth at rieni drwy flogiau a thudalennau gwefan yn amlinellu'r pynciau y 
bydd y plant yn eu hastudio yn ystod y tymor hwnnw yn yr ysgol. 

 anfon adroddiadau blynyddol i rieni lle ymdrechwn waith a chyflawniad pob plentyn a 
sôn sut y gall y plentyn wella ymhellach. 

 gweithio gyda rhieni i ddangos sut y cânt eu cefnogi gyda gwaith cartref. Byddem yn 
awgrymu, er enghraifft, weithgareddau ffonig, strategaethau rhannu dysgu a 
chefnogaeth ar gyfer pobl hŷn gyda'u prosiectau a gwaith ymchwilio. 

 
Credwn fod gan rieni gyfrifoldeb i gefnogi eu plant a'r ysgol wrth weithredu polisïau'r ysgol. 
Anogwn rieni i: 

 sicrhau fod gan bob plentyn eu cofnod presenoldeb gorau posibl. 
 sicrhau fod gan eu plant y wisg ysgol a'r offer addysg gorfforol cywir. 
 hysbysu'r ysgol os oes materion tu allan i'r ysgol sy'n debygol o effeithio ar 

berfformiad neu ymddygiad plentyn yn yr ysgol. 
 hyrwyddo agwedd gadarnhaol at yr ysgol a dysgu yn gyffredinol. 
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Datganiad Cydraddoldeb 
 
Nid ydym yn gwahaniaethu (un ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) yn erbyn unrhyw un 
ar sail eu rhyw, hil, lliw, tarddiad ethnig, crefydd, gallu, anabledd neu unrhyw agwedd o'u 
cefndir diwylliannol/ddiwylliannol. Ymhellach, mae cymuned yr ysgol yn ymroddedig i atal 
pob math o ragfarn a gwahaniaethu ar sail hil. Cynlluniwyd yr holl arferion a gweithdrefnau a 
fanylir yn y polisi hwn i fod yn gynhwysol a hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth 
ddiwylliannol. 
 

Monitro, Gwerthuso ac Adolygu'r Polisi 

Caiff y polisi ei fonitro a chaiff ei lwyddiant ei werthuso gan yr Uwch Dîm Rheoli a'r Corff 
Llywodraethu. Cynhelir adolygiad o effeithlonrwydd y polisi gyda'r holl staff yn cymryd rhan. 

Diweddarwyd:  Mehefin 2015 
Dyddiad Adolygu: Mehefin 2018 
 
Arwyddwyd _______________________ 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 


