
Fy Nghalendr 
Asesu ac Adborth

Deg awgrym defnyddiol gan fyfyrwyr 
ar sut i wneud y gorau o'ch adborth  
Gofynnwyd i fyfyrwyr roi eu hawgrymiadau defnyddiol i ni ar sut i wneud y gorau o adborth a dyma eu hymateb: 
1. Chwiliwch am gyfleoedd i gael adborth e.e. gan eich cymheiriaid, trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth a thiwtorialau.
2. Gall adborth gan gyd-fyfyrwyr fod yn ddefnyddiol iawn, ond cofiwch ddewis pobl a fydd yn rhoi cyngor gonest a 
 defnyddiol i chi, nid dim ond yn eich canmol!
3. Peidiwch â chymryd adborth yn bersonol, nac fel sarhad. Mae cydnabod eich gwendidau yn ogystal â'ch cryfderau yn rhan  
 bwysig o ddatblygu eich dysgu. 
4. Byddwch yn rhyngweithiol a cheisiwch feithrin cydberthynas dda â'ch tiwtoriaid.
5. Darllenwch eich adborth/gwrandewch arno a gofynnwch am eglurhad os nad ydych yn deall rhywbeth.
6. Rhannwch adborth yn ddarnau a nodwch i ba ran o'ch gwaith y mae'r sylwadau yn berthnasol. Gall fod yn anodd deall  
 adborth pan edrychwch arno yn ei gyfanrwydd ac ar wahân i'ch gwaith. 
  7. Er eich budd chi y rhoddir adborth, felly ceisiwch ei wneud yn berthnasol i chi a'i ddefnyddio. 
  8. Byddwch mor drefnus â phosibl. Cadwch eich adborth mewn un lle fel y     
   gallwch ddod o hyd iddo pan fo angen. 
  9. Gwnewch restrau o'r adborth a gewch a lluniwch gynlluniau gweithredu sy'n     
   rhoi manylion am sut y byddwch yn ei roi ar waith yn y dyfodol. 
  10. Ewch i bob tiwtorial posibl am fod y sesiynau hyn yn gyfleoedd defnyddiol     
   i drafod eich cynnydd a chael adborth ychwanegol. 

Bwydo ymlaen: 
Adnodd i'ch helpu i wneud y gorau o'ch adborth 

Paratoi

¬ Ysgrifennwch ba fathau o adborth y   
      byddwch yn ei gael ar eich rhaglen 
      (e.e. ysgrifenedig, llafar, sain) a chan 
      bwy rydych y byddwch yn cael 
      adborth (tiwtoriaid modiwlau, 
 arweiny dd y rhaglen, mentoriaid,   
 cymheiriaid

¬  Gwnewch nodyn o ddyddiadau 
      cyflwyno eich aseiniad a phryd y 
      byddwch yn cael eich adborth. 

¬ Ewch i bob sesiwn addysgu a thiwtorial 
     a drefnir - peidiwch â cholli cyfle i gael 
     gwybodaeth asesu ddefnyddiol a 
     chyfleoedd adborth.
 

Ymgysylltu 

¬ Pan gewch adborth, cofiwch ei 
     ddarllen/gwrando arno'n ofalus. 

¬ Gwnewch nodyn o unrhyw adborth ar 
 lafar a gewch fel na fyddwch yn   
 anghofio amdano. Os yw'n bosibl,   
 recordiwch adborth - fel hyn ni   
 fyddwch yn colli unrhyw beth. 

¬ Trafodwch eich adborth gyda 
 chyfoedion a chymharwch 
 nodiadau – efallai byddwch yn dysgu  
 rhywbeth newydd o adborth eich   
 gilydd.

 

Deall 

¬ Aralleiriwch sylwadau adborth yn eich  
 geiriau eich hun.

¬ Ewch drwy eich adborth a nodwch i ba  
 ran o'ch gwaith y mae'n berthnasol a sut  
 mae'r sylwadau'n berthnasol i'r meini  
 prawf asesu. 

¬ Os nad ydych yn siŵr bet mae'r   
 adborth yn ei olygu, gofynnwch am  
 eglurhad. Mae eich tiwtoriaid am i   
 chi lwyddo, felly peidiwch â bod   
 ofn gofyn!

 

Myfyrio

¬ Meddyliwch am beth rydych yn ei   
 wneud yn dda a pha feysydd o'ch   
 gwaith y mae angen i chi weithio   
 arnynt. 

¬ Ystyriwch beth y byddech yn ei wneud  
 yn wahanol y tro nesaf er mwyn gwella  
 eich dysgu a'ch perfformiad. 

¬ Nodwch unrhyw adborth sy'n codi dro  
 ar ôl tro (sylwadau tebyg, 
 camgymeria dau cyffredin) a 
 meddyliwch am beth y gallwch ei   
 wneud i fynd i'r afael â'r rhain. 

 

Gweithredu

¬ Ymgorfforwch eich adborth i mewn i’ch  
 cynlluniau datblygu personol lle   
 yn bosib. 

¬ Nodwch sut y gallwch ddefnyddio eich  
 adborth mewn tasgau asesu yn y   
 dyfodol ac ar draws modiwlau 
 gwahanol. Hunan-asesu. 

¬ Cyn cyflwyno eich gwaith, darllenwch  
 drwyddo'n ofalus a chadarnhewch eich  
 bod wedi ateb y cwestiwn, wedi   
 bodloni'r meini prawf asesu ac wedi  
 rhoi sylw i adborth blaenorol. 

 

GWIRIONEDD
Mae adborth yn gyfle i ddysgu! Gall roi 
syniadau a chanllawiau i chi i'ch helpu i 
ddatblygu a gwneud cynnydd

MYTH
Mae adborth yn ôl-weithredol. Y gwir yw bod 
modd defnyddio adborth mewn tasgau yn y 

dyfodol ac ar draws sawl modiwl.

MYTH
Unig ddiben adborth yw cyfiawnhau eich 

gradd... Mae hefyd yn gallu eich helpu i symud 
ymlaen a datblygu eich dysgu. 

GWIRIONEDD

Gall adborth fod yn an�urfiol (e.e. 
cyswllt â thiwtoriaid neu gymheiriaid o 
ddydd i ddydd) ac yn �urfiol (e.e. yn 
rhan o asesiad ysgrifenedig neu 
glinigol). 

GWIRIONEDD Diben adborth yw eich helpu i symud 
ymlaen a datblygu eich dysgu. 

MYTH
Diben adborth yw dweud wrthych beth i'w wneud a 
sut i'w wneud. Mewn gwirionedd, mae'n eich herio, 
eich cefnogi ac yn eich cymell i wella eich dysgu a 

dod o hyd i'r �ordd orau i chi wneud hynny. 

GWIRIONEDD Mae adborth yn golygu trafod a 
rhyngweithio, nid cyfathrebu un�ordd. 

Gwirioneddau a mythau 

MYTH

Mae eich gradd yn bwysicach na'ch adborth... Bydd 
graddau yn eich helpu i ddeall pa mor dda oedd 

eich per�ormiad mewn tasg benodol, ond bydd eich 
adborth yn eich helpu i weld beth sydd angen i 
chi ei wneud i gael marc gwell fyth y tro nesaf.

MYTH
Dim ond tiwtoriaid sy'n rhoi adborth. Y gwir yw eich bod yn debygol o gael adborth gan sawl 

person gwahanol, fel: arweinwyr modiwlau, tiwtoriaid personol/blwyddyn, cyd-fyfyrwyr, mentoriaid 
a sta� eraill o'r Brifysgol (e.e. llyfrgell). 

Mae sawl math o adborth gan gynnwys: sylwadau ysgrifenedig neu ar lafar, sain (e.e. ar �eil MP3), ar-lein 
(e.e. adborth cwis awtomataidd, byrddau trafod, wicis ac ati), trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth a 
sgyrsiau un i un.

GWIRIONEDD
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CHWEFROR MAWRTH EBRILL MAI MEHEFIN GORFFENNAF

FFLACH NEWYDDION: 
Mae adborth yn 
allweddol i'ch datblygiad!  
'Dadleuir mai adborth yw un o'r �actorau mwyaf dylanwadol er mwyn 
gwella cyflawniad myfyrwyr' - Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu 
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Awgrymiadau Tiwtoriaid! 
Camgymeriadau cy�redin myfyrwyr a 
sut i ddefnyddio eich adborth yn 
e�eithiol.
Bydd y codau QR (ymateb cyflym) yn y poster hwn yn mynd â chi i 
wefannau lle y gallwch weld ystod o fideos o fyfyrwyr a thiwtoriaid yn 
siarad am adborth. I fedru gwneud hyn, bydd angen darllenwr cod 
QR ar eich dyfais smart. 

www.cardiffmet.ac.uk/feedback-student

www.cardiffmet.ac.uk
/feedback-tutor

www.cardiffmet.ac.uk/feedback-prepare www.cardiffmet.ac.uk/feedback-engage www.cardiffmet.ac.uk/feedback-understand www.cardiffmet.ac.uk/feedback-reflect www.cardiffmet.ac.uk/feedback-act


