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Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng 
Nghymru.  Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu: 
 
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan 

awdurdodau lleol; 
 ysgolion cynradd; 
 ysgolion uwchradd; 
 ysgolion arbennig; 
 unedau cyfeirio disgyblion; 
 ysgolion annibynnol; 
 addysg bellach; 
 dysgu oedolion yn y gymuned; 
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol; 
 gwasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc; 
 addysg a hyfforddiant athrawon; 
 dysgu yn y gwaith; 
 cwmnïau gyrfaoedd; 
 dysgu troseddwyr; a 
 darpariaeth cyflogaeth wedi’i chontractio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yng 

Nghymru. 
 
Mae Estyn hefyd: 
 
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac 
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu. 
 

Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir 
adeg ei chyhoeddi.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r 
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at: 
 
Yr Adran Gyhoeddiadau 
Estyn 
Llys Angor 
Heol Keen  
Caerdydd 
CF24 5JW   neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk 
 
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:  
www.estyn.gov.uk 
 
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg) 

 
 Hawlfraint y Goron 2010:  Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl 

mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir 
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Rhaid cydnabod y 
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol. 
 

mailto:cyhoeddiadau@estyn.gsi.gov.uk
http://www.estyn.gov.uk/
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Beth yw’r diben?  
 
I roi arweiniad i arolygwyr ar gyfer arfarnu medrau.   
 
Ar gyfer pwy y’i bwriadwyd?  
 
Pob arolygydd ysgol 
 
Pryd dylai’r arweiniad ddechrau cael ei ddefnyddio?  
 
O Fedi 2010 
 
 
Dyddiad cyhoeddi:  Mai 2010 
 
 

1  Cyflwyniad 
 
 
Prif dasgau’r arolygwyr yw barnu a oes gan yr holl ddisgyblion y medrau cyfathrebu, 
rhifedd a TGCh sydd yn angenrheidiol i fanteisio ar y cwricwlwm cyfan a pha mor 
dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau disgyblion.  Bwriad yr 
arweiniad canlynol yw cefnogi arolygwyr i lunio’r barnau hyn.   
 
Dylech roi’r pwyslais mwyaf ar fedrau cyfathrebu yn agwedd 1.1.4 o’r Fframwaith 
Arolygu, gan fod y medrau hyn yn tanategu pob elfen ar ddysgu disgyblion.  Dylech 
ganolbwyntio yn arbennig ar fedrau llythrennedd darllen ac ysgrifennu, lle y bo’n 
briodol.  Dylai medrau cyfathrebu felly fod yn drywydd ymholi ym mhob arolygiad.   
 
Dylech adrodd ar fedrau cyfathrebu disgyblion ym mhob arolygiad a, lle y bo’n 
briodol, dylech hefyd adrodd ar unrhyw ganlyniadau o ran dangosyddion sydd yn 
gysylltiedig â’r medrau hyn.  Dylai arolygwyr adrodd ar ganlyniadau mewn 
cymwysterau medrau hanfodol mewn ysgolion uwchradd. 
 
Dylech adrodd ar fedrau rhif a TGCh disgyblion lle maent yn arbennig o dda neu heb 
eu datblygu ddigon ac yn cael effaith niweidiol ar gynnydd disgyblion mewn pynciau 
ar draws y cwricwlwm.  Gallech hefyd adrodd ar unrhyw ganlyniadau o ran 
dangosyddion sydd yn gysylltiedig â’r medrau hyn, lle y bo’n briodol.   
 
Dylech fod yn ymwybodol bod datblygu medrau yn broses gylchol yn hytrach nag yn 
un linellog.  Yn arbennig, dylech gydnabod sut y gellir cysylltu defnyddio medrau â 
chymhlethdod a gofynion y gweithgaredd dysgu. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn 
ymwybodol y gall disgyblion iau arddangos medrau mwy cymhleth ar lefel syml ac, 
yn yr un modd, gallai disgyblion hŷn arddangos medrau ar lefel fwy sylfaenol 
oherwydd lefel gofynion y dasg ddysgu. 
 
Dylech ddefnyddio’r arweiniad a geir yn yr atodiadau i’ch helpu i farnu a oes gan y 
disgyblion y medrau cyfathrebu, rhifedd a TGCh angenrheidiol i gael mynediad i’r 
cwricwlwm cyfan. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn eich helpu i arfarnu pa mor dda y 
mae’r cwricwlwm ehangach yn cyfrannu at ddatblygiad medrau disgyblion.  Dylech 
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nodi nad yw’r wybodaeth yn yr atodiadau yn derfynol nac yn ddihysbydd. Yn ogystal, 
gall yr enghreifftiau a roddir mewn sawl pwnc a maes dysgu fod yn berthnasol i ystod 
o waith mewn rhai eraill.  
 
Mae Atodiad 1 yn rhoi gwybodaeth i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor dda y 
mae plant yn cael manteisio ar feysydd ddysgu a pha mor dda y mae’r cwricwlwm 
ehangach ei hun yn datblygu medrau’r plant. 
 
Fel arfer, gall fod yn ddefnyddiol i’r un arolygydd fod yn gyfrifol am fedrau yng 
Nghwestiynau Allweddol 1 a 2. 
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2  Arfarnu medrau 
 
 

Arfarnu medrau 1.1.4  

 
Gellir gweld Dilyniant wrth ddatblygu medrau o ran mireinio’r medrau hyn yn raddol 
a’r graddau y gall disgyblion eu cymhwyso ar draws pob agwedd ar eu dysgu, ac 
mewn ystod o sefyllfaoedd yn eu bywydau bob dydd.  Gellir gweld cynnydd 
disgyblion hefyd yn y ffordd y maent yn symud o fod angen cymorth wrth 
ddefnyddio’r medrau hyn i ddefnyddio eu medrau’n effeithiol ar eu pen eu hunain.   
 
Dylech fod yn ymwybodol bod datblygiad medrau yn broses gylchol yn hytrach nag 
yn broses linellog.  Yn arbennig, dylech gydnabod y gall y defnydd o fedrau fod yn 
gysylltiedig â chymhlethdod a gofynion y gweithgaredd dysgu.  Mae hyn yn golygu y 
dylech fod yn ymwybodol y gall disgyblion iau ddangos medrau mwy cymhleth ar 
lefel syml ac, yn yr un modd, gallai disgyblion hŷn ddangos medrau ar lefel fwy 
sylfaenol oherwydd gofynion y dasg ddysgu. 
 
Dylech ystyried yr hyder y mae disgyblion yn ei ddangos wrth ddefnyddio eu medrau, 
er enghraifft, eu parodrwydd i ddatblygu ac i ddefnyddio’r medrau y maent wedi eu 
caffael mewn sefyllfaoedd gwahanol, newydd neu anghyfarwydd, a pha mor dda y 
gallant gymhwyso eu medrau heb gymorth.   
 
Mewn ysgolion dwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn arbennig, dylech fod yn effro i 
ddisgyblion yn defnyddio iaith yn anghywir. 
 
Dylech ystyried gwybodaeth am fannau cychwyn disgyblion, er enghraifft 
canlyniadau asesiadau gwaelodlin, asesiadau o ysgolion blaenorol a phrofion sgrinio 
cychwynnol.  Yn y sector cyfrwng Cymraeg, nid yw addysgu medrau yn Saesneg yn 
dechrau yn ffurfiol nes dechrau cyfnod allweddol 2, ni waeth beth yw cefndir 
ieithyddol y dysgwyr.  Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y wybodaeth hon ar gael gan 
ysgolion am ei bod yn llywio gwaith cynllunio’r athrawon a’u gwaith o ddydd i ddydd 
gyda’r disgyblion.   
 
Gan ystyried mannau cychwyn disgyblion; dylech sefydlu pa mor dda yw 
cyrhaeddiad disgyblion mewn Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a TGCh yn 
asesiadau athrawon ar ddiwedd cyfnod allweddol, mewn arholiadau a chymwysterau 
medrau allweddol, lle y bo’n briodol.  Bydd y wybodaeth hon yn eich galluogi i sefydlu 
pa fedrau y mae’r disgyblion eisoes wedi eu caffael yn y pynciau hyn.  Wrth arolygu 
medrau, y farn hanfodol yw a yw’r disgyblion yn gallu trosglwyddo a chymhwyso’r 
medrau hyn i’w galluogi i gael mynediad i ddysgu ar draws pob maes o’r cwricwlwm.   
 
Dylech ystyried canlyniadau ystod o asesiadau a data perfformiad yn ofalus, er 
enghraifft, profion darllen a rhifedd safonol.  Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i 
farnu cyflawniadau disgyblion ac i wirio a ydynt yn gwneud cynnydd rhesymol dros 
amser.  Lle mae ysgolion wedi sefydlu targedau ysgol, carfan ac unigol ar gyfer 
disgyblion, gallech ystyried y cynnydd y mae disgyblion yn ei wneud tuag at 
gyflawni’r targedau hyn.   
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Bydd angen i chi arsylwi disgyblion yn defnyddio eu medrau ar draws ystod o 
bynciau neu feysydd dysgu.  Yn y sesiynau hyn, dylech fod yn ymwybodol pa mor 
dda y mae disgyblion yn gwrando ar eraill, yn gofyn cwestiynau ac yn ymateb i 
syniadau a gwybodaeth ac, yn arbennig, pa mor dda y maent yn ymdopi â gofynion 
tasgau, fel gweithgareddau darllen ac ysgrifennu.  Yn ystod trafodaethau gyda 
disgyblion, dylech ganfod pa mor dda y maent yn datblygu eu medrau ac a ydynt yn 
gwybod beth y mae’n rhaid iddynt ei wneud i wella.  Dylech sicrhau eich bod yn 
cynnwys sampl o ddisgyblion sydd yn cael cymorth penodol er mwyn gwella eu 
medrau.    
 

Dylech fod yn arbennig o effro i sefyllfaoedd lle mae medrau darllen ac ysgrifennu 
disgyblion yn effeithio ar eu gallu i fanteisio ar y cwricwlwm a lle mae’r medrau hyn 
yn rhwystro eu cynnydd wrth ddysgu ar draws y cwricwlwm.  Bydd angen i chi nodi’r 
achosion posibl ar gyfer hyn, yn cynnwys: 
 

 diffyg medrau Cymraeg neu Saesneg y disgyblion; a/neu 
 

 anallu disgyblion i drosglwyddo medrau i gyd-destun newydd (eu diffyg gallu i 
gymhwyso eu gwybodaeth a’u medrau Cymraeg neu Saesneg). 

 

Dylech ddefnyddio’r wybodaeth yn Atodiad 1 i’ch helpu i lunio barn ynglŷn â pha mor 
dda y mae disgyblion yn cymhwyso eu medrau cyfathrebu mewn pynciau a meysydd 
dysgu ar draws y cwricwlwm.   
 

Dylech archwilio samplau o waith disgyblion ar draws y cwricwlwm neu feysydd 
dysgu, yn cynnwys ffolderi a ffeiliau cwrs lle y bo’n briodol, i farnu pa mor dda y mae 
disgyblion yn cymhwyso eu medrau.  Er enghraifft, dylech fod yn effro i waith sy’n 
dangos bod disgyblion yn or-ddibynnol ar gymorth, fel fframweithiau ysgrifennu a 
thaflenni gwaith neu dreulio amser yn copïo gwybodaeth heb unrhyw fudd i’w medrau 
ysgrifennu’n annibynnol.   
 

Yn ogystal, i ddatblygu eu medrau cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, dylai 
dysgwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg yn arbennig ddatblygu cymhwysedd cynyddol 
wrth ddefnyddio medrau llythrennedd deuol.  Er enghraifft, mae’n rhaid i ddisgyblion 
gasglu gwybodaeth yn aml o ffynonellau mewn un iaith a’i defnyddio yn y llall, naill ai 
ar lafar neu’n ysgrifenedig.  Mae’r medrau hyn yn bwysig o ran eu bod yn galluogi 
disgyblion i fanteisio ar ystod ehangach o ddeunydd dysgu ac yn atgyfnerthu eu 
medrau cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 

Dylech fod yn ymwybodol o grwpiau penodol o ddisgyblion, er enghraifft, disgyblion o 
allu cyffredin neu’n is sydd ddim yn cael cymorth ar gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol.  Gall disgyblion sy’n cael cymorth penodol i ddatblygu eu medrau fod 
yn ffocws penodol i chi.  Gellir archwilio cynnydd y disgyblion hyn i farnu pa mor dda 
y maent yn ei wneud.  Bydd arsylwi sesiynau cymorth, fel ‘rhaglenni dal i fyny gyda 
llythrennedd a rhifedd’, yn rhoi tystiolaeth werthfawr o gynnydd disgyblion mewn 
sesiynau cymorth wedi eu targedu.  Bydd arsylwi’r disgyblion hyn yn y dosbarth yn 
rhoi tystiolaeth o’u cyflawniad mewn tasgau a gweithgareddau dysgu o ddydd i 
ddydd.   
 

Dylech nodi y dylai barnau am fedrau 1.1.4 (deilliannau) lywio eich barn am 2.1.2 
darpariaeth ar gyfer medrau ac Arweinyddiaeth 3.1.   
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Arfarnu 2.1.2 darpariaeth ar gyfer medrau   
 

Wrth farnu ansawdd y ddarpariaeth, gallech ystyried effaith strategaethau, polisïau 
neu drefniadau gweithio, sydd yn ceisio sicrhau bod disgyblion yn datblygu medrau 
yn systematig, dros amser ac mewn ystod eang o gyd-destunau.  Dylech ddisgwyl i 
ysgolion wneud popeth posibl i helpu disgyblion i gyflawni lefelau medrau da.   
 
Gallech archwilio sampl o gynllunio’r ysgol, yn cynnwys cynlluniau gwaith a 
chynlluniau gwersi, i farnu pa mor dda y mae staff wedi sefydlu medrau ym 
mhrofiad y disgyblion ar draws pob pwnc, maes dysgu neu lwybr dysgu.  Gallech 
ystyried pa mor dda y mae staff yn manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu’r medrau hyn 
yn eu gwersi.  Gallech ystyried y cysylltiadau sy’n bodoli rhwng cynlluniau gwaith 
pynciau.  Gallech bennu a oes parhad yn nysgu’r disgyblion fel bod y medrau y 
maent yn eu cael mewn gwersi Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a TGCh yn cael 
eu hatgyfnerthu a’u gwella ymhellach yn eu hastudiaethau pwnc neu feysydd dysgu.  
Dylech farnu pa mor dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau 
disgyblion. 
 
Gallech ystyried a oes gan y cwricwlwm weithgareddau dysgu priodol, sydd: 
 

 yn bodloni anghenion disgyblion o ran caffael a defnyddio medrau; 
 

 yn rhoi medrau i’r disgyblion y gallant eu defnyddio mewn ystod o sefyllfaoedd ac 
ar draws pob agwedd ar eu dysgu; ac 

 

 yn sicrhau bod datblygiad medrau disgyblion yn digwydd yn y Gymraeg neu’r 
Saesneg, ac yn y ddwy iaith, lle y bo’n briodol. 

 
Yn arbennig, wrth arsylwi sesiynau ar wahân i sesiynau Cymraeg neu Saesneg, 
gallech ystyried a yw’r addysgu: 
 

 yn dangos defnydd da o iaith, sydd yn dylanwadu ar ddatblygiad medrau darllen 
ac ysgrifennu’r disgyblion; 

 

 yn darparu cyfleoedd i drafod, yn defnyddio cwestiynau treiddgar i wella 
dealltwriaeth disgyblion ac yn eu helpu i ehangu ar eu hatebion a gwneud 
cysylltiadau dysgu; 

 

 yn datblygu medrau darllen disgyblion, fel y gofyniad i ddisgyblion ddefnyddio eu 
medrau deall ac adalw gwybodaeth i gaffael a chyfosod gwybodaeth o destun, 
siartiau a graffiau ac ati; a 

 

 lle y bo’n briodol, yn cynnwys addysgu medrau darllen ac ysgrifennu yn 
uniongyrchol, fel datblygu medrau prawfddarllen ac ailddrafftio disgyblion, 
cynorthwyo gyda sillafu terminoleg sy’n benodol i bwnc a defnyddio dulliau, fel 
sgaffaldwaith neu fodelu, i gefnogi datblygu medrau ysgrifennu.  Dylai’r 
disgyblion hefyd gael canllawiau penodol ynglŷn â sut i ddatblygu a chymhwyso 
medrau llythrennedd deuol.  Dylech fod yn effro i ddulliau sy’n rhwystro 
datblygiad medrau ysgrifennu disgyblion. 
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Dylech fod yn arbennig o effro i sefyllfaoedd lle mae mynediad disgyblion i’r 
cwricwlwm yn cael ei effeithio gan eu diffyg medrau darllen ac ysgrifennu priodol a lle 
mae hyn hyn yn rhwystr i’w cynnydd wrth ddysgu ar draws y cwricwlwm.  Bydd 
angen i chi nodi’r achosion posibl am hyn, yn cynnwys: 
 

 addysgu nad yw’n gwneud defnydd o gyfleoedd addas i ddefnyddio a datblygu 
medrau darllen ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm (mater addysgu a/neu 
gynllunio); neu 

 

 y medrau darllen ac ysgrifennu y mae eu hangen ar ddisgyblion i gyflawni tasgau 
sydd heb gael eu haddysgu eto (mater cynllunio a darpariaeth). 

 

Dylech ystyried cydlyniaeth a chysondeb y dull o ddatblygu medrau disgyblion ar 
draws yr ysgol.  Gallech farnu pa mor dda y mae’r marcio a’r asesu yn helpu 
disgyblion i ddatblygu eu medrau ac i adlewyrchu ar eu gwaith a gwneud cynnydd.   
 

Gallech ystyried pa mor dda y mae’r ysgol yn adnabod yr angen am gymorth ar gyfer 
medrau mor gynnar â phosibl, yn ogystal ag olrhain cynnydd disgyblion.  Bydd y 
gwaith hwn yn cynnwys olrhain cynnydd disgyblion unigol yn ogystal ag olrhain 
cynnydd grwpiau o ddisgyblion ar lefelau grŵp blwyddyn, cyfnod allweddol a lefelau 
ysgol gyfan, a gosod targedau ar gyfer gwella.   
 

Lle nad oes gan ddisgyblion fedrau cadarn neu fedrau sy’n ddigon da, neu os ydynt 
yn mynd ar ei hôl hi, dylech ddisgwyl bod ysgolion wedi sefydlu cymorth i helpu’r 
disgyblion hyn i wella eu medrau, fel darpariaeth ar gyfer medrau sylfaenol.   
 

Dylech ystyried unrhyw drefniadau ar gyfer cefnogi medrau disgyblion, er enghraifft, 
trwy ddarparu cymorth yn y dosbarth neu sesiynau neu ddosbarthiadau cymorth ar 
wahân.  Gallech archwilio’r ffordd y mae ysgolion yn defnyddio asesu parhaus i 
ddarparu gwaith sydd yn cyd-fynd yn dda ag anghenion disgyblion.  Dylai 
gwybodaeth asesu hefyd lywio’r ffordd y mae disgyblion yn parhau ar raglenni 
cymorth neu nad oes angen gwaith ymyrraeth arnynt bellach.   
 

Gallech ystyried pa mor dda y mae ysgolion yn addasu rhaglenni astudio pan fydd 
disgyblion yn gweithio yn sylweddol islaw y lefelau medrau disgwyliedig.  Dylech 
ddisgwyl i ysgolion roi gwaith ar lefelau sylweddol uwch i ddisgyblion mwy galluog a 
dawnus, mewn ymateb i fwy o her.  Dylai gweithgareddau dysgu ymestyn lled a 
dyfnder astudiaethau’r disgyblion hyn yn ogystal â darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu 
annibynnol.    
 

Gallech archwilio’r ffordd y caiff gwybodaeth am fedrau disgyblion ei rhannu rhwng 
staff.  Gallai hyn gynnwys y ffordd y mae cynnydd disgyblion ar raglenni ymyrraeth yn 
cael ei rannu gydag athrawon dosbarth.  Gallech ystyried sut y mae’r wybodaeth hon 
yn dylanwadu ar y strategaethau addysgu a dysgu y mae’r staff yn eu defnyddio.   
 

Gallech ystyried priodolrwydd yr amgylchedd dysgu ar gyfer datblygu medrau 
disgyblion a’r effaith y gallai ei gael ar ddatblygu’r rhain yn llwyddiannus.  Gallai hyn 
gynnwys pa mor dda y mae amgylchedd yr ystafell ddosbarth yn dathlu ac yn 
hyrwyddo medrau, fel arddangos geirfa sy’n benodol i bwnc ac ymatebion 
enghreifftiol ar gyfer tasgau ysgrifennu.  Gallech ystyried cyfraniad y llyfrgell i 
ddatblygiad medrau cyfathrebu’r disgyblion. 
 

Dylai barnau am fedrau 1.1.4 lywio eich barn am ddarpariaeth 2.1.2 ar gyfer medrau. 
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Arfarnu Cwestiwn Allweddol 3:  Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth? 

 
Gallech gynnal trafodaethau gydag arweinwyr a rheolwyr, yn cynnwys 
llywodraethwyr, i ystyried pa mor dda y maent yn arwain wrth gychwyn a chefnogi 
strategaethau medrau effeithiol ar draws ystod gwaith yr ysgol.  Dylai’r gwaith 
arolygu a wnaed i ateb 1.1.4 a 2.1.2 roi tystiolaeth o lwyddiant y polisïau a’r 
strategaethau hyn.  Bydd y wybodaeth hon hefyd yn helpu i arfarnu pa mor dda y 
mae arweinwyr a rheolwyr wedi sefydlu polisïau a strategaethau yng ngwaith yr ysgol 
a faint o wahaniaeth y maent yn ei wneud i gynnydd a datblygiad y disgyblion.  
Gallai’r wybodaeth hon gynnwys gwaith yr ysgol i gaffael Marc Safon Medrau 
Sylfaenol, cymorth ar gyfer disgyblion ag anghenion medrau sylfaenol, a pha mor 
dda y mae disgyblion sydd yn tangyflawni yn dal i fyny â’u cymheiriaid.   
 
Gallech ystyried pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn canolbwyntio ar godi 
safonau ac a ydynt yn gwybod pa mor dda y mae’r disgyblion yn gwneud cynnydd, 
yn cynnwys y rheiny sy’n cael cymorth neu estyniad wedi ei dargedu.   
 
Trwy drafodaethau gyda staff, gallech ystyried pa mor dda y mae staff yn gweithio 
fel tîm i gefnogi datblygu medrau disgyblion, yn arbennig medrau darllen ac 
ysgrifennu, lle y bo’n briodol.  Bydd hyn yn cynnwys pa mor effeithiol y mae staff yn 
cynnal rolau a chyfrifoldebau yn y maes gwaith hwn, yn cynnwys, lle y bo’n briodol, 
p’un a yw’r ysgol wedi penodi aelod o staff i arwain datblygiadau medrau, a pha mor 
dda y caiff y gwaith hwn ei gydlynu a’i reoli.  Er enghraifft, a oes cysylltiadau wedi 
cael eu gwneud rhwng pynciau wrth ysgrifennu at ddibenion ac ar gyfer 
cynulleidfaoedd gwahanol? A yw’r ysgol yn defnyddio geirfa a pholisi marcio 
cyffredin?  A yw’r staff yn ystyried natur ddarllenadwy testunau, lle y bo’n berthnasol? 
 
Gallech ystyried y ffordd y mae ysgolion wedi archwilio datblygiad medrau disgyblion 
ar draws y cwricwlwm i sicrhau bod pynciau yn nodi ac yn darparu cyfleoedd i 
ddysgyblion ddatblygu eu medrau.  Dylech hefyd ystyried i ba raddau y mae gan 
athrawon ddulliau cyffredin cytûn o ddatblygu medrau disgyblion. 
 
Gallech archwilio cynlluniau strategol a gweithredol yr ysgol a dogfennau eraill, 
sy’n ymwneud â datblygiad medrau disgyblion.  Mae’r rhain yn cynnwys unrhyw 
gynlluniau gweithredu a gwerthusiadau cynnydd a thueddiadau perthnasol wrth 
ddwyn y maes darpariaeth hwn ymlaen. 
 
Gallech ystyried pa mor dda y mae’r ysgol wedi cynnwys monitro a gwerthuso lefelau 
medrau y disgyblion, a’u datblygiad llwyddiannus gan staff, yn ei pholisïau a’i 
gweithdrefnau monitro a chynllunio ar gyfer gwella.   
 
Gallech ystyried yr hyfforddiant proffesiynol y mae’r staff yn ei gael i ddatblygu 
medrau disgyblion a’r ffordd y mae hyn yn cael ei drosi’n arfer ysgol gyfan effeithiol.  
Er enghraifft, dangos meini prawf asesu allweddol mewn ystafelloedd dosbarth a 
rhannu gwaith ymysg staff i werthuso marcio medrau ysgrifenedig disgyblion mewn 
pynciau a meysydd dysgu.   
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Atodiad 1 
 
 
Defnyddio medrau cyfathrebu ar draws cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar gyfer 
plant 3 i 7 mlwydd oed 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barn ynglŷn â pha mor dda 
y mae plant yn cael manteisio ar feysydd dysgu a pha mor dda y mae’r cwricwlwm 
ehangach ei hun yn datblygu medrau plant. 
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau cyfathrebu yn effeithiol 
 
Gallech ystyried a yw addysgu a darparu ar gyfer Datblygiad Personol a 
Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol yn galluogi plant i: 
 

 wrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i syniadau a gwybodaeth; 
 

 siarad am eu barnau, eu teimladau a’u hemosiynau a’r dewisiadau y maent yn 
eu gwneud; 

 

 rhannu a, lle y bo’n briodol, darllen straeon i godi cwestiynau a gwerthuso’r 
penderfyniadau a wnaed gan gymeriadau; 

 

 datblygu gwybodaeth am yr ieithoedd gwahanol sy’n bodoli yng Nghymru; a 
 

 mynegi eu barn yn ysgrifenedig, lle y bo’n briodol.   
 

Gallech ystyried a yw addysgu a darparu ar gyfer Medrau Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu yn galluogi plant i: 
 

 wrando ar eraill ac ymateb yn briodol; 
 

 siarad am faterion o ddiddordeb uniongyrchol a mynd ymlaen i siarad yn hyderus 
gan ddefnyddio confensiynau trafodaeth a sgwrs; 

 

 ymuno mewn rhigymau, caneuon a straeon; 
 

 dilyn straeon sy’n cael eu darllen iddynt ac ymateb fel y bo’n briodol, gan wneud 
cynnydd i ddarllen ystod o ddeunyddiau ffuglen a ffeithiol, yn cynnwys adnoddau 
TGCh, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif syniadau neu ddigwyddiadau a’r 
wybodaeth; a 

 

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol at amrywiaeth o 
ddibenion, cynllunio ac adolygu eu hysgrifennu, sillafu geiriau cyffredin yn gywir, 
defnyddio atalnodi syml a strwythur brawddegau yn gywir a datblygu llawysgrifen 
ddealladwy. 
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Mathemategol 
yn galluogi plant i: 
 

 wrando, gofyn ac ymateb i gwestiynau mathemategol; 
 

 deall a defnyddio iaith fathemategol i drafod eu gwaith ac esbonio eu dulliau 
rhesymu; 

 

 cynrychioli eu gwaith yn ysgrifenedig, lle y bo’n briodol, mewn ffordd glir a 
threfnus; a 

 

 chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffurfiau, yn cynnwys geiriau.   
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygu’r iaith Gymraeg 
yn galluogi plant i: 
 

 wrando ar, a dangos dealltwriaeth o gyfarwyddiadau sylfaenol;  
 

 defnyddio geiriau, cyfarchion a mynegiadau syml gydag atalnodi cynyddol gywir 
a goslef briodol; 

 

 ymuno mewn rhigymau, caneuon a straeon; 
 

 edrych ar, rhannu a dangos diddordeb mewn llyfrau, gan wneud cynnydd i 
ddarllen testunau syml yn annibynnol, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif 
syniadau neu ddigwyddiadau; a 

 

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol at amrywiaeth o 
ddibenion, sillafu geiriau cyffredin yn gywir a defnyddio atalnodi syml a strwythur 
brawddegau yn gywir. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o’r Byd yn galluogi plant i: 
 

 ofyn cwestiynau, gwrando ar yr atebion a syniadau pobl eraill; 
 

 disgrifio yr hyn y maent wedi ei ganfod a chynnig esboniadau syml; 
 

 defnyddio ac ymgyfarwyddo â geiriau ac ymadroddion cyffredin ar gyfer eu byd; 
a 

 

 defnyddio ffynonellau gwahanol i ddod o hyd i wybodaeth, fel llyfrau, lluniau a 
ffynonellau TGCh; a 

 

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol, fel cadw cofnodion 
o’u harsylwadau, sillafu geiriau syml yn gywir a defnyddio atalnodi syml a 
strwythur brawddegau yn gywir. 
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Creadigol yn 
galluogi plant i: 
 

 wrando, siarad a thrafod gwaith pobl eraill;  
 

 defnyddio geirfa ddisgrifiadol i ymateb i luniau, geiriau ac ystod o ysgogiadau 
gwahanol; a 

 

 chofnodi, gyda lluniau i ddechrau ac yna gwneud cynnydd i ysgrifennu, eu gwaith 
a gwaith eraill mewn celf a cherddoriaeth. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Corfforol yn 
galluogi plant i: 
 

 wrando ac ymateb i gyfarwyddiadau;  
 

 defnyddio geirfa gynyddol i gyfleu ystyr; a 
 

 dyfeisio gemau a rheolau gan ddefnyddio lluniau a ffurfiau ysgrifenedig, lle y bo’n 
briodol. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol yn 
galluogi plant i: 
 

 wrando ac ymateb i eraill, gofyn cwestiynau am eu hunain, eu teuluoedd, pobl 
eraill a rhyfeddodau’r byd;  

 

 mynegi eu teimladau a’u barn eu hunain a siarad yn gynyddol hyderus gyda’u 
cymheiriaid a phobl eraill; 

 

 gwneud cynnydd o edrych ar destunau gyda/heb oedolyn i ddarllen yn 
annibynnol, gan fynegi barn am brif ddigwyddiadau neu syniadau a defnyddio 
dyfeisiadau gwybodaeth syml a chliwiau i ddadansoddi ystyr; a 

 

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol, sillafu geiriau syml 
yn gywir a defnyddio atalnodi syml a strwythur brawddegau yn gywir. 

 

Defnyddio medr cyfathrebu ar draws y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 7 i 19 
mlwydd oed 
 

Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae disgyblion yn manteisio ar y cwricwlwm cyfan a pha mor dda y mae’r 
cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau disgyblion. 
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau cyfathrebu yn effeithiol. 
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cymraeg neu Saesneg a 
Ieithoedd Tramor Modern, lle y bo’n briodol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 gyfathrebu eu syniadau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd a chyfryngau 
fel gwrandawyr a siaradwyr ac ar gyfer ystod o ddibenion, yn cynnwys ystyried 
anghenion eu cynulleidfa; 

 

 darllen yn gywir a chyfosod a chyflwyno gwybodaeth a gafwyd o amrywiaeth o 
ffynonellau, ar lafar ac yn ysgrifenedig; 

 

 datblygu medrau trafod ac arfarnu wrth ymateb i destunau; 
 

 ymateb i arddull a threfn testunau llenyddol, gwybodaeth a’r cyfryngau; 
 

 ysgrifennu’n glir ac yn gydlynus mewn amrywiaeth o ffurfiau ac arddulliau ac ar 
gyfer ystod o ddibenion a chynulleidfaoedd; 

 

 gweithio gyda chywirdeb a chymhlethdod cynyddol o ran sillafu, gramadeg ac 
atalnodi; a 

 

 gwerthuso eu gwaith eu hunain a gwaith eraill er mwyn adlewyrchu ac arfarnu 
mewn tasgau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Mathemateg yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 gaffael a defnyddio ystod eang o eirfa fathemategol a nodiant yn gywir wrth 
siarad ac ysgrifennu am fathemateg; 

 

 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 
fathemategol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; a 

 

 defnyddio eu medrau ysgrifennu i gyflwyno data mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel 
trefnu digwyddiadau o ran amser, sefydlu dadl a defnyddio tablau a graffiau fel 
ffordd effeithiol o gyfathrebu. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwyddoniaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 gaffael geirfa o dermau gwyddonol; 
 

 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 
wyddonol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; 

 

 darllen, dethol a dadansoddi gwybodaeth yn gywir o destun, ffotograffau, 
diagramau, tablau, siartiau a graffiau; ac 

 

 ysgrifennu cyfrifon clir, wedi eu cyflwyno’n dda o waith ymchwiliol ac arbrofol gan 
ddefnyddio ffurfiau ysgrifennu addas. 
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Dylunio a Thechnoleg yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 wrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg addas yn 
gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; 

 

 caffael geirfa o dermau dylunio a thechnoleg; 
 

 darllen deunydd ffynhonnell yn gywir a dethol gwybodaeth ysgrifenedig a 
gweledol sy’n briodol i’r dasg; 

 

 dewis a defnyddio ffurfiau ysgrifennu addas, yn cynnwys TGCh, i gyflwyno 
syniadau dylunio; a 

 

 chreu arfarniadau clir, wedi eu cyflwyno’n dda o’u gwaith. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu yn galluogi disgyblion i: 
 

 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy 
ddefnyddio offer sain a fideo;  

 

 caffael geirfa o dermau TGCh; 
 

 cael, paratoi, prosesu a chyflwyno gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau 
TGCh, yn cynnwys y Rhyngrwyd; 

 

 gwella ansawdd eu hysgrifennu trwy ddrafftio, golygu ac ailddrafftio eu gwaith 
gan ddefnyddio eu medrau prosesu geiriau; ac 

 

 ystyried mynegiant cwestiynau yn ofalus wrth wneud gwaith yn ymwneud â 
holiaduron neu wrth chwilio ar gronfa ddata. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Hanes yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy 
drafodaeth, arfarnu a dehongli tystiolaeth hanesyddol; 

 

 caffael geirfa o dermau hanesyddol; 
 

 darllen yn eang i gael, dehongli a chyflwyno gwybodaeth o ystod eang o 
ffynonellau hanesyddol, yn cynnwys TGCh, gan adnabod ac anwybyddu 
rhagfarn lle y bo’n briodol; 

 

 trefnu a chyfleu yn effeithiol ar bapur, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r 
gorffennol.   
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Daearyddiaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy drafod, 
arfarnu a dehongli tystiolaeth ddaearyddol; 

 

 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 
ddaearyddol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; 

 

 caffael geirfa o dermau daearyddol; 
 

 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  

 

 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod 
cynyddol i ddangos eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u medrau daearyddol.   

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Celf a Dylunio yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 gaffael geirfa o dermau celf;  
 

 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a 

 

 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 
chywirdeb cynyddol.   

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cerddoriaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau llafar, yn arbennig geirwedd, wrth drafod cerddoriaeth; 
 

 caffael geirfa o dermau cerddorol;  
 

 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 
gerddorol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; 

 

 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a 

 

 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 
chywirdeb cynyddol.   

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Gorfforol yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 wrando’n astud ar bobl eraill, fel cyfarwyddiadau addysgu wrth drefnu 
dilyniannau a datrys problemau; 
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 siarad am, disgrifio, arfarnu’n gywir a llunio barnau am eu perfformiad eu hunain 
a pherfformiad pobl eraill; 

 

 caffael a defnyddio terminoleg briodol wrth ddadansoddi, arfarnu ac esbonio 
agweddau ar eu gwaith; 

 

 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a 

 

 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 
chywirdeb cynyddol.   

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu dealltwriaeth o iaith trwy ffurfiau a chymeriad testunau crefyddol a’u 
defnydd o gyffelybiaethau, trosiadau ac iaith symbolaidd a throsiadol arall; 

 

 caffael geirfa o dermau crefyddol;  
 

 datblygu eu medrau llafar wrth gyflwyno cwestiynau, traethu, esbonio a 
chymharu nodweddion credoau ac ymarfer crefyddol; 

 

 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a 

 

 defnyddio ystod o ffurfiau ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 
chywirdeb cynyddol.   
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Atodiad 2 
 
 
Defnyddio medrau rhifedd ar draws cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 
3 i 7 mlwydd oed 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae medrau rhifedd plant yn eu helpu i fanteisio ar feysydd dysgu a pha mor 
dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau defnyddio gwybodaeth 
fathemategol, cyfrifo, a dehongli a chyflywno canfyddiadau.  
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau rhifedd yn effeithiol.    
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Personol a 
Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol yn galluogi plant i: 
 

 ddefnyddio rhifau, siapiau, mesur a cheiniogau ac ymuno mewn rhigymau a 
chaneuon rhif cyfarwydd, yn cynnwys y rheiny yn yr ystod wahanol o ieithoedd 
sy’n bodoli yng Nghymru; 

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; a 

 

 datblygu eu dealltwriaeth o fesur, siâp, safle a symudiad yn yr amgylchedd  dan 
do ac yn yr awyr agored. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Iaith, llythrennedd a 
medrau cyfathrebu yn galluogi plant i: 
 

 ddefnyddio rhifau, siapau, mesuriad a cheiniogau ac ymuno mewn rhigymau rhif, 
caneuon a straeon cyfarwydd; 

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Mathemategol 
yn galluogi plant i: 
 

 ddefnyddio rhifau, siapiau, mesur, ceiniogau ac ymuno mewn rhigymau rhif, 
caneuon a straeon cyfarwydd; 
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 deall rhif ac anodiad rhif a datblygu ystod o ddulliau hyblyg ar gyfer gweithio 
gyda rhif yn y pen, gan symud ymlaen i ddulliau mwy ffurfiol; 

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad yr Iaith 
Gymraeg yn galluogi plant i: 
 

 ddefnyddio rhifau, siapiau, mesur a cheiniogau ac ymuno mewn rhigymau rhif, 
caneuon a straeon Cymraeg cyfarwydd;  

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o’r Byd yn galluogi plant i: 

 

 ddefnyddio rhifau a datblygu eu dealltwriaeth o fesur, siâp, safle a symudiad yn 
yr amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored; 

 

 deall rhif ac anodiad rhif a datblygu ystod o ddulliau hyblyg ar gyfer gweithio 
gyda rhif yn y pen, gan symud ymlaen i ddulliau mwy ffurfiol; 

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Creadigol yn 
galluogi plant i: 
 

 ddefnyddio rhifau, siapiau, mesur a cheiniogau ac ymuno mewn rhigymau rhif, 
caneuon a straeon cyfarwydd; 
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 datblygu eu dealltwriaeth o fesur, siâp, safle a symudiad yn yr amgylchedd o dan 
do ac yn yr awyr agored; 

 

 didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a chreu 
patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Corfforol yn 
galluogi plant i: 
 

 defnyddio rhifau, didoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac 
archwilio a chreu patrymau syml; 

 

 datblygu eu dealltwriaeth o fesur, siâp, safle a symudiad yn yr amgylchedd o dan 
do ac yn yr awyr agored; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg grefyddol yn 
galluogi plant i: 
 

 ddidoli, paru, trefnu a chymharu gwrthrychau a digwyddiadau, ac archwilio a 
chreu patrymau syml; 

 

 gwneud cynnydd o ddeall bod gan symbolau ysgrifenedig ystyr i ddarllen a 
dehongli data a gyflwynir mewn rhestrau, tablau, siartiau a graffau; a  

 

 chofnodi a chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
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Defnyddio medr rhifedd ar draws y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 7 
i 19 mlwydd oed 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae medrau rhifedd disgyblion yn eu helpu i fanteisio ar y cwricwlwm cyfan a 
pha mor dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau defnyddio 
gwybodaeth fathemategol, cyfrifo, a dehongli a chyflwyno canfyddiadau.  
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae disgyblion yn gwneud cynnydd o fod 
angen cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol a all ddefnyddio eu 
medrau rhifedd yn effeithiol.    
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cymraeg neu Saesneg, 
Cymraeg ail iaith a Ieithoedd Tramor Modern, lle y bo’n berthnasol, yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhifedd yn yr iaith berthnasol yn cynnwys rhigymau rhif, 
trefnu rhifau, trefnu digwyddiadau yn ôl amser a defnyddio rhif mewn cyd-
destunau perthnasol;  

  
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron; a 

  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffau. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer mathemateg yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddethol a defnyddio methemateg briodol i ddatrys problemau a gwirio canlyniadau, 
gan ystyried a ydynt yn rhesymol ai peidio; 

 
 datblygu eu medrau rhifedd trwy ystod o strategaethau cyfrifiadol y pen, yn 

ysgrifenedig a thrwy ddefnyddio cyfrifiannell; 
 
 defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth ym meysydd mesur a siâp a gofod;  

 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron, a dewis 

data priodol o’r wybodaeth a roddir; a 
  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffau, 

gan ddewis arddulliau cyflwyno priodol i gyflwyno’r wybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer gwyddoniaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddethol a defnyddio methemateg briodol i ddatrys problemau a gwirio canlyniadau, 
gan ystyried a ydynt yn rhesymol ai peidio; 

 
 datblygu eu medrau rhifedd a defnyddio ystod o strategaethau cyfrifiadol y pen, yn 

ysgrifenedig a thrwy ddefnyddio cyfrifiannell yn gywir ac yn effeithiol;  
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 defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth fathemategol ym meysydd mesur a siâp a 

gofod;  
 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron, a dewis 

data priodol o’r wybodaeth a roddir; a 
  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffau, 

gan ddewis arddulliau cynrychioliadol priodol i gyflwyno gwybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer dylunio a thechnoleg yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol yn cynnwys graddfa a 
chyfran; 

 
 defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth fathemategol ym meysydd mesur a siâp 

a gofod;  
 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron a 

chronfeydd data, a dewis data priodol o’r wybodaeth a roddir; a 
  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffau, 

gan ddewis arddulliau cynrychioliadol priodol i gyflwyno gwybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu yn galluogi disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, yn cynnwys casglu data 
ar gyfer ei ddehongli mewn taenlenni ac efelychiadau;  

 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron a 

chronfeydd data, a dewis data priodol o’r wybodaeth a roddir; a 
 
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffiau, 

gan ddewis arddulliau cynrychioliadol priodol i gyflwyno gwybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer hanes yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, yn cynnwys trefnu 
digwyddiadau yn ôl amser;  

  
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron; a 

  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffau. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer daearyddiaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, yn cynnwys graddfa;  
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 defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth fathemategol ym meysydd mesur a siâp 

a gofod;  
 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron a 

chronfeydd data, a dewis data priodol o’r wybodaeth a roddir; a 
  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffiau, 

gan ddewis arddulliau cynrychioliadol priodol i gyflwyno gwybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer celf a dylunio yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, fel graddfa a chyfran; a 
 
 defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth fathemategol ym meysydd mesur a siâp 

a gofod.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer cerddoriaeth yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau cerddorol perthnasol.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg gorfforol yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, fel graddfa ac amser; 

 
 defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth fathemategol ym meysydd mesur a siâp a 

gofod;  
 
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron a 

chronfeydd data, a dewis data priodol o wybodaeth a roddir; a 
  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffiau, 

gan ddewis arddulliau cynrychioliadol priodol i gyflwyno gwybodaeth. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg gorfforol yn 
galluogi disgyblion i: 
 

 ddatblygu eu medrau rhif mewn cyd-destunau perthnasol, yn cynnwys trefnu 
digwyddiadau yn ôl amser;  

  
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn cynnwys holiaduron; a 

  
 chofnodi, dehongli a chyflwyno data mewn siartiau, diagramau, tablau a graffiau. 
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Atodiad 3 
 
 
Datblygu medrau TGCh ar draws cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 i 
7 mlwydd oed 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae medrau TGCh plant yn eu helpu i fanteisio ar feysydd dysgu a pha mor 
dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu’r medrau hyn yn ogystal ag 
ymwybyddiaeth o ddiogelwch sylfaenol a rheolau e-ddiogelwch yn unol â’u hoed a 
chyfnod eu datblygiad. 
  
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau TGCh yn effeithiol.    
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Personol a 
Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol, lle y bo’n berthnasol, yn 
galluogi plant i: 
 

 ddangos dyfalbarhad a hyder wrth ddewis a chwblhau tasgau TGCh; 

 

 defnyddio gwefannau dethol, CDau a DVDau i ddatblygu gwybodaeth am y 

diwylliannau gwahanol sy’n bodoli yng Nghymru;  

 

 llywio trwy antur/efelychiad a gwneud penderfyniadau er mwyn datrys 

problemau; 

 

 dod yn gyfarwydd â defnyddio technoleg a bod yn hyderus yn gwneud hynny 

wrth chwarae ac yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd, fel defnyddio cofnodydd 

arian a ffonau symudol; a 

 

 dechrau defnyddio camerâu digidol a fideo, mewn gweithgareddau dan do ac 

awyr agored a chwarae rôl  

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer medrau Iaith, llythrennedd 
a chyfathrebu yn galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 
 

 wrando gyda mwynhad ac ymateb i straeon, cerddi, caneuon a rhigymau ar y 

sgrîn ac mewn darllediadau addysgol; 

 

 defnyddio dewislenni i chwilio am wybodaeth a’i chanfod; 

 

 gwella ansawdd eu hysgrifennu datblygol trwy ddrafftio ac ailddrafftio eu gwaith 

tra’n datblygu eu medrau prosesu geiriau; a 
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 defnyddio ystod gynyddol o offer TGCh i gofnodi trafodaethau a dechrau mireinio 

cyflwyniadau, er enghraifft, trwy ddefnyddio camera digidol a recordydd sain. 

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Mathemategol 
yn galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 
 

 ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh, fel helpu i archwilio rhif a siâp, 

adnabod patrymau a threfn; 

 

 defnyddio meddalwedd efelychu i gwblhau tasgau, er enghraifft, didoli a threfnu 

gwrthrychau ar sgrîn;  

 

 echdynnu, dehongli a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio pictograffau, 

graffiau bloc a bar; 

 

 cwestiynu cronfa ddata gan ddefnyddio chwiliad syml; a 

 

 diwygio dilyniant o gyfarwyddiadau a dechrau deall ongl fel mesur troi tra’n 

chwarae â thegan y gellir ei raglennu.  

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygu’r Iaith Gymraeg 
yn galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 
 

 wrando gyda mwynhad ac ymateb i straeon, cerddi, caneuon a rhigymau ar sgrîn 

y cyfrifiadur a/neu mewn darllediadau addysgol o ansawdd da a gwefannau 

dethol; 

 

 defnyddio dewislenni i chwilio am wybodaeth a’i chanfod; 

 

 gwella ansawdd eu hysgrifennu datblygol trwy ddrafftio, golygu ac ailddrafftio eu 

gwaith tra’n datblygu eu medrau prosesu geiriau; a 

 

 defnyddio ystod gynyddol o offer TGCh i gofnodi trafodaethau a dechrau mireinio 

cyflwyniadau, er enghraifft, trwy ddefnyddio camera/fideo digidol a recordydd 

sain. 

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o’r Byd yn galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 

 

 ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau TGCh i ganfod gwybodaeth, fel llyfrau 

rhyngweithiol a gwyddoniaduron, atlasau, mapiau, delweddau, delweddau 

lloeren ar-lein; a 
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 llywio trwy antur/efelychiad a gwneud penderfyniadau er mwyn datrys problemau 

a chwblhau amrywiaeth o dasgau. 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Creadigol yn 
galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 
 

 ddefnyddio dyfais sain neu fideo ddigidol i recordio eu defnydd o eirfa 

ddisgrifiadol, wrth ymateb i luniau, geiriau ac ystod o symbyliadau; 

 

 datblygu medrau creadigol trwy ddefnyddio rhaglen tynnu lluniau gyfrifiadurol; ac 

 

 archwilio synau a chreu ffyrdd gwahanol o wneud a threfnu cyfansoddiadau 

cerddorol gan ddefnyddio ystod o ffynonellau TGCh. 

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Corfforol yn 

galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 

 ddatblygu eu medrau echddygol manwl trwy ddefnyddio ystod o offer ac 

adnoddau TGCh, fel y llygoden a chamera digidol; 

 

 dechrau defnyddio camera fideo i arfarnu eu gwaith gan ddefnyddio geirfa 

gynyddol i gyfleu ystyr; a 

 

 defnyddio TGCh i gofnodi eu gwaith, yn cynnwys gemau a rheolau wedi eu 

dyfeisio. 

 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg grefyddol yn 
galluogi plant, lle y bo’n berthnasol, i: 
 

 ddefnyddio ystod gynyddol o offer TGCh i gofnodi eu trafodaethau a dechrau 

mireinio eu cyflwyniadau;  

 

 llywio trwy efelychiadau a gwneud penderfyniadau i ddatrys problemau; a  

 

 defnyddio efelychiadau rhithwir i archwilio mannau addoli.  

 



Arweiniad atodol i ysgolion ar  
arolygu medrau, Mai 2010 

 

Datblygu medrau TGCh ar draws y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 7 i 19 
mlwydd oed 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae medrau TGCh disgyblion yn eu helpu i fanteisio ar y cwricwlwm cyfan a 
pha mor dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu eu medrau TGCh.  
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae disgyblion yn gwneud cynnydd o fod 
angen cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio 
eu medrau TGCh yn effeithiol ac yn ddiogel.    
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cymraeg neu Saesneg, 
Cymraeg ail iaith a Ieithoedd Tramor Modern, lle y bo’n berthnasol, yn galluogi 
disgyblion i: 
 

 ddod o hyd i wybodaeth addas yn ddiogel o ystod o ffynonellau, fel gwefannau, 
deunydd archif a DVDau; 

 

 datblygu gwybodaeth a syniadau at ddibenion penodol trwy brosesu’r wybodaeth 
yn ogystal â gwirio cywirdeb a hygrededd y wybodaeth; 

 

 creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau, gan ystyried y gynulleidfa trwy 
ddefnyddio a/neu gyfuno amrywiaeth o ffurfiau gwahanol o wybodaeth, fel 
delweddau, fideo, graffiau, sain ac animeiddio; 

 

 gwella ansawdd eu hysgrifennu trwy ddrafftio, golygu ac ailddrafftio eu gwaith 
gan ddefnyddio eu medrau prosesu geiriau; a 

 

 rhannu gwybodaeth yn ddiogel gydag eraill, fel dros ebost, atodiadau, blogiau, 
twitter ac amgylcheddau rhith-ddysgu. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer mathemateg, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 gynllunio, creu a chwestiynu cronfa ddata a holiaduron;  
 

 datblygu ymwybyddiaeth ofodol gan ddefnyddio dyfeisiau y gellir eu rhaglennu; 
 

 danansoddi a gwirio cywirdeb a hygrededd y wybodaeth, fel gwybodaeth a 
gafwyd o ffynonellau data; a 

 

 defnyddio meddalwedd a thaenlenni modelu perthnasol. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer gwyddoniaeth, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ganfod ystod o wybodaeth wyddonol yn ddiogel o ystod o ffynonellau;  
 

 defnyddio meddalwedd fodelu berthnasol, fel taenlenni; 
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 defnyddio offer cofnodi data, er mwyn mesur tymheredd, curiad y galon, lefelau 
pH, lefelau sŵn a golau er enghraifft; a 

 

 defnyddio fideogynadledda yn bwrpasol, er mwyn cysylltu ag arbenigwr mewn 
maes gwyddonol er enghraifft.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer dylunio a thechnoleg, lle y 
bo’n briodol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ddefnyddio meddalwedd reoli berthnasol fel eu bod yn gallu creu, profi, addasu a 
storio cyfarwyddiadau i reoli digwyddiadau; 

 

 defnyddio Cynllunio Gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a Chynhyrchu Gyda 
Chymorth Cyfrifiadur (CAM), lle y bo’n briodol; 

 

 defnyddio offer cofnodi data ar gyfer ystod o fesuriadau, fel lefelau sŵn a golau; 
a 

 

 defnyddio TGCh i gynllunio, ymchwilio, creu ac arfarnu eu gwaith. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer hanes, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ganfod gwybodaeth addas yn ddiogel o ystod o ffynonellau, fel deunydd archif a 
chronfa ddata a fideos o amgueddfeydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru;  

 

 gwirio cywirdeb a hygrededd y wybodaeth a gafwyd o ffynonellau TGCh; 
 

 gwella ansawdd eu hysgrifennu trwy ddrafftio, golygu ac ailddrafftio eu gwaith 
gan ddefnyddio eu medrau prosesu geiriau; a 

 

 defnyddio camerâu digidol yn bwrpasol a sganwyr i ddigidoli testun, delweddau a 
dogfennau.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer daearyddiaeth, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ganfod gwybodaeth addas yn ddiogel o ystod o ffynonellau, fel mapiau a 
Systemau Gwybodaeth Daearyddiaeth (GIS); 

 

 cynllunio, creu a chwestiynu cronfa ddata a holiaduron; 
 

 mesur, casglu a chofnodi data; ac 
 

 archwilio’r amgylchedd, yn cynnwys y lleoliad, trwy efelychiadau rhithwir. 
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer celf a dylunio, lle y bo’n 

berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 

 ddefnyddio meddalwedd CAD-CAM berthnasol lle y bo’n briodol; a 
 

 defnyddio graffeg a meddalwedd fodelu a gwefannau.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer cerddoriaeth, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ddefnyddio offer recordio sain a fideo, fel recordio digidol (MP3), fideo (MP4) i 
gofnodi, dadansoddi a mireinio eu gwaith; a 

 

 defnyddio meddalwedd a thechnoleg cerddoriaeth berthnasol ar gyfer 
cyfansoddi.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg gorfforol, lle y bo’n 
berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ddefnyddio offer fideogynadledda i recordio, dadansoddi a mireinio gwaith; a 
 

 defnyddio offer cofnodi data, ar gyfer mesur curiad calon a thymheredd er 
enghraifft. 

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer addysg grefyddol, lle y 
bo’n berthnasol, yn galluogi disgyblion i: 
 

 ganfod gwybodaeth addas yn ddiogel o ystod o ffynonellau, fel deunydd archif a 
DVDau; 

 

 defnyddio TGCh ar gyfer archwilio mannau addoli, fel taith rhithwir o fosg;  
 

 rhannu gwybodaeth yn ddiogel gydag eraill – trwy ebost, atodiadau, blogiau, 
twitter, amgylcheddau rhith-ddysgu; a 

 

 defnyddio fideogynadledda yn bwrpasol, wrth gyfweld â phobl o ffydd gwahanol 
neu wrth drafod materion alcohol a chyffuriau er enghraifft. 


