
Taflen gryno asesu effaith 

Blaenoriaeth genedlaethol: Llythrennedd Rhifedd Tlodi

Ffocws a/neu gwestiwn ymholi’r CDP:  Ticiwch ✔

Oedd y CDP wedi rhoi sylw i’r ffocws/cwestiwn ymholi?

Yn llwyr Gan fwyaf Yn rhannol Nac oedd

Pa lefel o effaith oedd y CDP wedi’i chael ar ansawdd a chysondeb y dysgu a’r addysgu 
yn gyffredinol?             

Sylweddol Cadarnhaol Ychydig



Gwerthuso effaith

Rhowch fanylion am y grŵp o ddysgwyr a dargedir a’r mesur data a ddefnyddir.

Tracio data dysgwyr gwirioneddol gyda gwaelodlin ar ddechrau’r CDP a manylion am asesiadau diwedd cyfnod 
allweddol, profion darllen, ac ati, sgoriau Profion Dawn Gwybyddol, sgoriau cynnydd dal i fyny, SAS, ysgolion 
sgiliau, ac ati, yn unol â’r ffocws. Offer mesur meddwl os yw’n gymwys megis systemau graddio hunan-barch 
neu holiaduron agwedd a chymhelliant.



1. Pa effaith ydy gwaith y CDP wedi’i chael ar y dysgwyr a dargedwyd gan y CDP? 

Sylweddol   Cadarnhaol  Ychydig neu Ddim

Asesiad athrawon a chanlyniadau profion cenedlaethol. Sgoriau gwerth ychwanegol FFT, 
Profion Dawn Gwybyddol. Agweddau at ddysgu, hunan-barch neu offer asesu dawn eraill. Data ymddygiad a 
phresenoldeb os yw’n berthnasol. Effaith yn seiliedig ar y mesur a ddefnyddir.



2.  Pa effaith ydy gwaith y CDP wedi’i chael ar aelodau proffesiynol o’r CDP?

Sylweddol   Cadarnhaol  Ychydig neu Ddim

Safonau proffesiynol wedi cael sylw a’u datblygu gan y CDPau. Gallu i gynnal prosiect ymchwil ar raddfa fach. 
Gallu defnyddio offer asesu dawn. Effaith yn seiliedig ar y mesur a ddefnyddir.



3. Pa effaith ydy gwaith y CDP wedi’i chael ar y gymuned ysgol ehangach?

Sylweddol   Cadarnhaol  Ychydig neu Ddim

Yr ysgol gyfan yn mabwysiadu dulliau neu strategaethau yn dilyn casgliadau a barn y CDP. Rhieni yn cymryd 
rhan mewn gweithdai Llythrennedd neu Rifedd. Ymatebion gan athrawon a staff nad ydyn nhw’n y CDP. 
Ymatebion gan rieni/ofalwyr y dysgwyr a dargedir. Llywodraethwyr a grŵp rhanddeiliaid eraill yn ymwybodol o’r 
ffocws a’r effaith. Beth yw gwaddol y CDP arbennig hon?



4. Gwersi a ddysgwyd ac arsylwadau gweithredol allweddol.

Sylweddol   Cadarnhaol  Ychydig neu Ddim

Beth oedd wedi gweithio’n dda? Beth oedd heb weithio cystal? Beth fyddech chi’n ei newid neu’n ei fireinio 
o ran rhedeg CDP newydd?
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