


Pedagogy, Practice and the 4C's

Inspiring students to be the best they can be

Ysbrydoli myfyrwyr i fod y gorau y gallant fod



Communication

Cyfathrebu



Ysbrydoli Myfyrwyr trwy roi iddynt...

Inspiring Students by giving them…

Cyfleoedd a Strategaethau

Amrywiol

Experience learning, thinking, 

retrieval & reflection.

Give them opportunities to:

Write it….

Diverse Learning 

Opportunities & Strategies

Profwch ddysgu, meddwl, adalw

a myfyrio.

Rhowch gyfleoedd iddyn nhw:

Ei ysgrifennu...

Ei siarad... Speak it...

Ei recordio... Record it...

Ei storio...

Share it...Ei rannu...

Store it...



Collaboration
Cydweithio



Collaboration friendly learning culture

The types of learning 
climate that will 

encourage collaboration 
includes:



Diwylliant dysgu sydd o fudd i gydweithredu

Y mathau o 
amgylcheddau dysgu

fydd yn annog
cydweithredu:

Gwrthgyferbyniad a gwrthdaro:
Mae gwrthgyferbyniad a gwrthdaro
yn cael eu hystyried yn allwedd
gadarnhaol i gyfranogiad myfyrwyr, 
ansawdd y broses o wneud
penderfyniadau a pharhad y grŵp
mewn cyflwr gweithio da

Perthynas rhyngbersonol:
Lefelau uchel o gynhwysiant, derbyn, 
cefnogaeth a chydlyniant adeiladu
ymddiriedaeth

Gosod nodau:
Mae nodau'n cymell ymddygiad
grŵp dysgwyr - maent wedi'u
gosod fel eu bod yn ddymunol, 
yn gyraeddadwy, yn werth
chweil ...

Hunanwerthuso:
Mae gwerthuso cymheiriaid o waith
unigol yn rhan o weithgaredd bob 
dydd yn yr ystafell ddosbarth

Mae gweithgareddau grŵp fel mater 
o drefn yn cynnwys camau gwerthuso
a myfyrio

Gwneud penderfyniadau:
Mae gweithgareddau gwaith grŵp yn
darparu cyfleoedd i brofi gwahanol
ddulliau o wneud penderfyniadau

Rolau a chyfrifoldebau:
Cyfranogiad grŵp cyfan wrth osod
nodau a phenderfynu ar weithredu
Anogir rolau a chyfrifoldebau hyblyg



Collaborative Learning

One Size Does Not Fit All!

Dysgu Cydweithredol

Na wnâi un strategaeth yn unig y tro!

Pam dysgu
fel hyn? Pan mae dysgu fel hyn?



Creativity

Creadigrwydd



Cofleidio creadigrwydd gyda'ch myfyrwyr
Rhyddhau

Gyda'n gilydd, 
cliriwch eich
meddyliau a 
thrafodwch yr
her sy'n ein
hwynebu

Darganfod

Gyda'n gilydd,
rhestrwch pa 
offer sydd ar
gael i'w
defnyddio

Penodi

Gyda'n gilydd, cl
iriwch eich med
dyliau a thrafod
wch yr her sy'n
ein hwynebu

Rhagnodi

Gyda'n gilydd, 
cymhwyswch yr
offer a'r
technegau sydd
gennych
i'r dygsu

Addysgu

Gyda'n gilydd, 
rhowch ef ar
waith a 
defnyddiwch y 
cynllun yn eich
addysgu





12 Budd Creadigrwydd

1. Mae creadigrwydd yn amlddisgyblaethol
2. Mae creadigrwydd yn caniatáu ichi fynegi eich hun
3. Mae creadigrwydd yn hyrwyddo meddwl a datrys problemau
4. Mae creadigrwydd yn lleihau straen a phryder
5. Mae creadigrwydd yn caniatáu ichi fynd i mewn i'ch lle hapus
a chael hwyl!
6. Mae creadigrwydd yn rhoi ymdeimlad o bwrpas i chi
7. Mae creadigrwydd yn arwain at deimladau o gyflawniad a 
balchder
8. Gall creadigrwydd eich cysylltu ag eraill sydd â'r un angerdd
9. Mae creadigrwydd yn gwella'ch gallu i ganolbwyntio
10. Mae creadigrwydd yn hyrwyddo cymryd risg ac ailadrodd
11. Mae creadigrwydd yn rhagofyniad ar gyfer arloesi
12. Mae creadigrwydd yn ein hannog i fod yn ddysgwyr gydol
oes



Care

Gofal



Angen dynol sylfaenol i ffynnu a bod yn iach yn eu dysgu

Perthyn

A basic human need to flourish and be well in their learning





Nid yw myfyrwyr yn poeni faint rydych chi'n ei wybod nes eu bod nhw'n gwybod
faint rydych chi'n poeni.

Adeiladu perthnasoedd â myfyrwyr yw'r peth pwysicaf o bell ffordd y gall athro ei
wneud. Heb sylfaen gadarn a pherthnasoedd wedi'u hadeiladu ar ymddiriedaeth a 
pharch, ni fydd unrhyw ddysgu o ansawdd yn digwydd.

Mae myfyrwyr yn dysgu orau pan fyddant yn teimlo bod croeso iddynt, yn
gyffyrddus ac yn ddiogel.

Rwyt ti'n bwysig oherwydd ...
Heddiw ti yw Ti, mae hynny'n fwy gwir na gwir. Nid oes unrhyw un yn fyw sy'n fwy
ti na ti!

Cofia bob amser dy fod ti'n bwysig.

Bydda yn ti dy hun a dwed beth wyt ti'n ei deimlo
oherwydd does dim ots gan y rhai sy'n bwysig.

Rwyt ti'n perthyn yma.
Rwyt ti'n bwysig yma.



For all that you are and all that you do,

for the children and young people, and each other

Diolch, am bopeth yr ydych chi a phopeth rydych chi'n ei wneud,

i'r plant a'r bobl ifanc, ac eich gilydd



Thank You

Diolch

Much Love

Nina

@musicmind 

tlcninajackson@gmail.com

mailto:tlcninajackson@gmail.com

