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Gall ymyriadau dal i fyny wneud cyfraniad sylweddol at adferiad addysg, os 

cânt eu cynllunio a'u cyflwyno’n effeithiol. Mae'r ddogfen hon yn amlygu 

ystyriaethau allweddol i ysgolion ac athrawon wrth ddewis a chyflwyno 

ymyriadau dal i fyny. Dylid ei ddarllen ar y cyd â briff WCPP ar ymyriadau dal i 

fyny effeithiol (Roberts, 2022). 

 

 

 

  

   

Sut y dylid ei 
gyflwyno

Asesu capasiti

Adnodd staff 
presennol: Pwy fydd 

yn cynnal yr 
ymyrraeth?

Adnodd staff posibl: 
Hyfforddiant 

Maint y grŵp 
(goblygiadau staff ac 
adnoddau ariannol)

Pryd fydd yr 
ymyriadau dal i fyny 

yn digwydd?

Gweithredu 
effeithiol

Hyd (20-50 munud), 
amlder (3-5 gwaith yr 
wythnos), cyfnod (8-

20 wythnos)

Cyd-fynd yn gryf ag 
addysgu yn yr ystafell 
ddosbarth ac osgoi 

iaith ddiffygiol

Targedu anghenion 
amrywiol a sicrhau 

cyflwyno effeithlon: y 
Model Tair Ton

Monitro
/ gwerthuso parhaus 
i wybod pryd i roi'r 
gorau i’r ymyrraeth

O ba weithgaredd/gwers y mae'r disgybl yn cael 

ei dynnu? Faint o amser y mae’r dysgu seiliedig 

ar ymyrraeth yn ei gymryd? A yw'r ymyrraeth yn 

cael ei gyflwyno mewn ffordd sy'n cynnal 

cynhwysiant mewn dysgu prif ffrwd? 

Beth ddylid ei 

gyflwyno 

Asesiad 

cychwynnol 

Asesiad 

penodol/ffurfiol 

Dewis 

ymyrraeth 

Ar sail asesiad 

Ar sail 

tystiolaeth 

gwerthuso  

Beth yw'r 

angen dysgu 

sy’n cyflwyno’i 

hun? E.e. a 

yw'n ymwneud 

â phwnc (e.e. 

mathemateg)? 

Neu a yw'n 

emosiynol/cy

mdeithasol 

(e.e. a yw'n 

cael effaith 

ymddygiadol)? 

Beth yw'r angen 

penodol am ddal i 

fyny? E.e. os yw'n 

emosiynol/yn 

gymdeithasol, a yw'n 

ysgogol?  

Os yw'n gysylltiedig â 

llythrennedd, pa sgil 

yn benodol (e.e. 

gwybodaeth am 

lythrennau-seiniau)? 

Beth yw 

graddau/lefel 

gychwynnol yr angen 

am ddal i fyny o'i 

gymharu â 

chyrhaeddiad 

cyfartalog?  

A werthuswyd yr ymyrraeth yn 

gadarn? Os na, a yw'n cyd-fynd 

â nodweddion gweithredu 

effeithiol (gweler yr adnoddau 

drosodd)? 

A yw'r ymyrraeth yn ymateb i'r 

angen penodol am ddal i fyny? 

Os nad oes un ar gael, a yw'n 

targedu sgiliau cyffredinol a fydd 

yn cael effaith gadarnhaol? 

https://dera.ioe.ac.uk/326/1/An%20evaluation%20of%20National%20Strategy%20intervention%20programmes.pdf#page=7


 

 

Rhagor o wybodaeth 

I gael papur briffio polisi cysylltiedig sy'n adolygu ac yn crynhoi'r dystiolaeth ar ymyriadau dal i fyny yn 

fanylach, gweler: Roberts, M. (2022). Ymyriadau dal i fyny effeithiol. Caerdydd: Canolfan Polisïau 

Cyhoeddus Cymru. 

Manylion yr awdur 

Mae Manon Roberts yn Gydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. 

Ynglŷn â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 

 

Yma yn y Ganolfan, rydym yn cydweithio ag 

arbenigwyr polisi blaenllaw i roi tystiolaeth a 

chyngor annibynnol o ansawdd uchel i 

weinidogion, y gwasanaeth sifil a gwasanaethau 

cyhoeddus Cymru, sy’n eu helpu i wella 

penderfyniadau a chanlyniadau polisi. 

Mae’r Ganolfan, sy’n cael ei hariannu gan y 

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 

a Llywodraeth Cymru, yn rhan o Brifysgol 

Caerdydd ac yn aelod o Rwydwaith yr Hyn sy’n 

Gweithio (‘What Works Network’) y Deyrnas 

Unedig.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Manon Roberts 

+44 (0)29 2087 5345 

manon.roberts@wcpp.org.uk

 

 

 

 

           

                  

Arfer da – asesu a monitro: 

✓ Defnyddio profion rhifiadol a rhesymu cenedlaethol i nodi 

anghenion dal i fyny disgyblion sy'n benodol i sgiliau 

✓ Darparu ymyriadau dal i fyny sy'n targedu'r anghenion 

adfer hynny yn benodol  

✓ Profi disgyblion yn rheolaidd a chael gwared ar 

ymyrraeth wrth iddynt gaffael y medrau hynny 

✓ Parhau i fonitro disgyblion ar ôl yr ymyrraeth fel y gellir 

ailddechrau’r ymyrraeth os byddant ar ei hôl hi 

Elfennau arfer da: 

➢ Asesiadau cadarn i nodi 

anghenion a’u gwaelodlin  

➢ Dewis ymyriadau penodol 

ar sail yr asesiadau i 

dargedu anghenion 

➢ Monitro’n barhaus er mwyn 

osgoi diwylliant o ymyrraeth 

barhaus a sicrhau 

cefnogaeth gyfredol 

Adnoddau – BETH i'w gyflwyno: 

Mae rhestr o'r ymyriadau sydd ar gael 

wedi'u dadansoddi yn ôl themâu/maes, 

ynghyd â chrynodeb o'r dystiolaeth 

werthuso sy'n sail iddynt ar gael ar wefan 

y Sefydliad Gwaddol Addysg yma. 

Adnoddau – SUT i’w cyflwyno: 

Gweler adroddiad canllawiau’r Sefydliad Gwaddol 

Addysg ar ddefnyddio cynorthwywyr addysgu a'i 

Becyn Cymorth Addysgu a Dysgu i gael rhagor o 

wybodaeth am strategaethau ymyrraeth dal i fyny 

effeithiol (e.e. hyd ac amlder gorau, maint grŵp o 

gymharu ag ansawdd yr addysgu). 

mailto:manon.roberts@wcpp.org.uk
https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/making-best-use-of-teaching-assistants/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/making-best-use-of-teaching-assistants/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/

