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CROESO I’R RHAGLEN PARTNERIAETH YSGOLION
(RHPY)
Beth yw RhPY?
Mae RhPY yn ddull o wella ysgolion sy’n seiliedig ar bartneriaeth dan arweiniad y sector sydd
wedi gweithio gyda mwy na 1200 o ysgolion a systemau lleol mwy hyd yn hyn. Mae’r RhPY yn
adeiladu’r gallu a’r medrusrwydd ar draws partneriaethau ar gyfer hunan-adolygu ysgolion,
adolygu cymheiriaid a chefnogaeth a gwelliant ysgol-i-ysgol effeithiol. Mae’r model yn cefnogi
partneriaethau i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb am eu datblygiad a’u haeddfedrwydd eu hunain,
gan arwain eu gwelliant eu hunain yn y pen draw.
Pwy yw’r Education Development Trust?
Mae’r Education Development Trust yn trawsnewid bywydau trwy wella addysg ar hyd a lled y
byd. Mae ein gwybodaeth arbenigol yn golygu ein bod yn dylunio ac yn cyflwyno atebion addysg
effeithiol a chynaliadwy wedi eu teilwrio i gyd-destun lleol. Fel mudiad elusennol nid-am-elw,
byddwn yn buddsoddi yn flynyddol yn ein rhaglen o ymchwil addysgol oherwydd ei bod yn bwysig
i ni fod athrawon ac arweinwyr ysgolion yn elwa o’r arferion gorau diweddaraf.
Pwrpas y llawlyfr hwn
Mae’r llawlyfr hwn yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer cefnogi partneriaethau trwy eu cylch
o adolygiadau cymheiriaid, gweithdai dilynol a gweithgareddau gwella ysgolion. Mae’n erfyn i
gyfeirio ato ar gyfer y rhaglen gyfan ac mae'n ychwanegu at y wybodaeth a roddwyd yn ystod yr
hyfforddiant cychwynnol. Mae hefyd yn cynnwys trosolwg o’r broses adolygu cymheiriaid, y
fframwaith ac awgrymiadau o dempledi i’w defnyddio wrth baratoi a chynnal yr adolygiadau a’r
gweithdai ôl-adolygu. Mae fersiynau y gellir eu golygu o’r dogfennau allweddol ar gael ar wefan y
RhPY: www.eddevtrustspp.com
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EGWYDDORION MODEL RhPY
Egwyddorion hunan-adolygu
Mae model RhPY yn cynnwys hunan-adolygiad yn erbyn y fframwaith sy’n seiliedig ar ymholiad
er mwyn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod ffocws gwelliant adolygiad gan gymheiriaid yn
deillio o dystiolaeth yr ysgol.
Gan ddefnyddio’r arferion mwyaf effeithiol yn genedlaethol a rhyngwladol, mae RhPY yn argymell
y dylid seilio hunan-adolygu ar yr egwyddorion a ganlyn:


wedi ei lunio gan ysgolion



proses barhaus sydd wedi ei hintegreiddio yn systemau rheoli arferol yr ysgol



seiliedig ar arfer cydweithredol sydd yn dwyn i mewn yr holl randdeiliaid allweddol, gan
gynnwys staff, rhieni, myfyrwyr a llywodraethwyr



cylchol, a bydd yn arwydd o lwyddiant ysgol wrth fynd i’r afael â materion a godwyd mewn
cylchoedd adolygu blaenorol



proses sydd yn llunio hinsawdd ac ethos lle mae craffu ar ddata, defnyddio offerynnau
dadansoddi a cheisio gwelliant parhaus yn rhan o arferion beunyddiol



diddorol a phroffesiynol werthfawr, yn ogystal â heriol, gan ddefnyddio dulliau creadigol
sydd yn grymuso ac yn egnio’r sawl sy’n cymryd rhan



bydd agwedd yr ysgol at ddatblygiad proffesiynol yn canolbwyntio ar godi safonau,
adnabod arferion da a rhagorol a gosod blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Egwyddorion adolygu cymheiriaid
Seilir proses adolygu cymheiriaid RhPY ar y gred fod y ffurf orau ar gefnogaeth yn gadarn ac
amserol, yn rhoi her werthfawr sy’n canolbwyntio ar welliant ac a arweinir gan gymheiriaid uchel
eu parch sydd wedi magu ymddiriedaeth.
Mae disgwyl i bob ysgol yn y bartneriaeth gymryd rhan. Dyma sut y dylid gweld y broses:


cilyddol a llesol i bob ochr



ymarferiad ar y cyd rhwng y tîm adolygu a’r ysgol



seiliedig ar egwyddorion deialog ac ymholi proffesiynol gwirioneddol yn dilyn themâu
trawslinol Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu (YSD) sef Amser, Ymddiriedaeth,
Technoleg a Meddwl Gyda’n Gilydd.



model grymus o ddatblygiad proffesiynol



rhan o broses barhaus, hunan-gyfeiriedig o graffu, myfyrio, herio a gwella

Sail dull RhPY yw model hyfforddi o newid, gwelliant a deialog ac ymholi proffesiynol a fwriadwyd
i ennyn ymddiriedaeth ac atebolrwydd ar y cyd ar draws y bartneriaeth. Mae’r cylch adolygu
cymheiriaid yn gyfle i adnabod arfer rhagorol ac effeithiol sydd yn ysbrydoli, yn ogystal â meysydd
ar gyfer datblygu. Fe’i dilynir, felly, gan gefnogaeth ysgol-i-ysgol ar y cyd sydd wedi ei gynllunio.
Mae’r broses yn adeiladu ar sgiliau a ddatblygwyd trwy hunan-adolygu a bydd yn cyfoethogi mwy
ar sgiliau unigolion a gallu a medrusrwydd y bartneriaeth i hunan wella.
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Egwyddorion cefnogaeth ysgol-i-ysgol
Nid yw agwedd RhPY at gefnogaeth ysgol-i-ysgol yn fater o synied am un ysgol fel un sy’n well
na’r llall; mae a wnelo ag ysgolion yn dysgu oddi wrth ei gilydd er mwyn gwella ysgolion. Nid yw’r
broses Adolygu Cymheiriaid yn dod i ben ar ôl diwrnod yr adolygiad – mae’r cylch yn gyflawn yn
unig pan fedr yr ysgol a adolygwyd gyrchu cefnogaeth ysgol-i-ysgol o’r tu mewn i’r bartneriaeth
(neu rwydweithiau Cymheiriaid i Gymheiriaid ehangach os yw hyn yn gymwys) i helpu i fynd i’r
afael â’r meysydd gwelliant a amlygwyd gan yr adolygiad.
Dylai cefnogaeth ysgol-i-ysgol RhPY fod:


yn seiliedig ar atebion a grëwyd ar y cyd gan ymarferwyr



wedi ei dargedu a chyda therfyn amser



yn amserol



o fudd i’r holl ysgolion yn y bartneriaeth



wedi ei yrru gan effaith (data meddal neu galed fel sy’n briodol)



ar sail tystiolaeth.
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ROLAU ALLWEDDOL
Rôl yr ysgol arweiniol ac arweinydd y bartneriaeth
Er mwyn cefnogi cyfathrebu effeithiol a gwneud yn siŵr y gall y partneriaethau fanteisio i’r eithaf ar y
rhaglen, gofynnir i’r holl bartneriaethau enwebu arweinydd i’r bartneriaeth (pennaeth neu rywun a
enwebir) i fod yn gyswllt arweiniol gyda chynrychiolydd Consortia rhanbarthol a’r Education
Development Trust.
Gan weithio gyda’r Aelod Cyswllt a neilltuwyd iddynt o’r Education Development Trust a
chynrychiolydd Consortia rhanbarthol, byddant yn gwneud y canlynol:









cefnogi cynllunio digwyddiadau hyfforddi a chynnal sgyrsiau effaith a chefnogaeth
helpu i gydgordio dewis, a phenodi Hwyluswyr Gwelliant y bartneriaeth, a chyfathrebu â hwy
yn gyson
gofalu bod yr Adolygiadau Cymheiriaid yn cael eu cynllunio ac yn digwydd
cydgordio unrhyw wybodaeth rhwng cynrychiolydd y Consortia rhanbarthol / Education
Development Trust a’u partneriaeth ynghylch unrhyw ddyddiadau allweddol, hyfforddiant a
gweithgareddau eraill cysylltiedig â’r rhaglen
ochr yn ochr ag ysgolion sy’n bartneriaid, cymryd rhan mewn 3 sgwrs effaith a chefnogaeth y
flwyddyn gydag Aelod Cyswllt arweiniol y bartneriaeth / cynrychiolydd Consortia rhanbarthol.
mynychu rhan o hyfforddiant Diwrnod 2 gyda’r Hwyluswyr Gwelliant i gefnogi eu rôl yn y cylch
gwelliant adolygu cymheiriaid
cefnogi’r sgyrsiau parhaus yn y partneriaethau i werthuso effaith adolygu cymheiriaid er mwyn
sicrhau bod y broses yn cefnogi blaenoriaethau gwella ysgolion.

Y tîm adolygu cymheiriaid
Dywed partneriaethau fod adolygu cymheiriaid yn gweithio orau pan fydd:





penaethiaid / uwch-arweinwyr yn cynnal adolygiadau yn y cylch cyntaf – dros amser,
hyfforddir aelodau staff eraill fel adolygwyr
adolygydd arweiniol yn cael ei benodi ar gyfer pob adolygiad i gytuno gyda’r pennaeth ar
ffocws yr adolygiad, cyfarwyddo’r tîm adolygu, rhoi adborth llafar a mynychu’r gweithdy dilynol
y tîm yn cynnwys 2-4 o bobl yn dibynnu ar faint yr ysgol / natur yr adolygiad
yr amser a neilltuwyd ar gyfer yr adolygiad yn dibynnu ar y canolbwynt – gall hyn amrywio o
hanner diwrnod i ddau ddiwrnod

Hwyluswyr Gwelliant
Mae Hwyluswyr Gwelliant yn ymarferwyr rhagorol sydd yn ysbrydoli ac yn gallu arwain ar agweddau ar
wella ysgolion a phartneriaethau. Maent yn chwarae rhan allweddol yn y broses a dylent fod yn
unigolion gwahanol i’r rhai sy’n cynnal yr adolygiadau cymheiriaid ac ni ddylent gynnal gweithdy yn eu
hysgol eu hunain. Efallai mai arweinwyr canol ydynt sydd ag uchelgais i fod yn uwch-arweinwyr ac a
fydd yn dod yn arbenigwyr yn y canlynol:


hwyluso gweithdai gwelliant



datblygu strategaethau gwella seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil seiliedig ar ysgolion

 monitro effaith adolygu cymheiriaid.
Fe’u hanogir hefyd i gymryd rhan yn y sgyrsiau interim a chrynodol i gefnogi monitro effaith ar gyfer y
bartneriaeth.
Mae mwy o wybodaeth am rôl yr Hwylusydd Gwelliant a’r gweithdy gwella yn Atodiad 3.
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PROSES RHPY A CHANLLAWIAU
Y 3 cham a’r arweiniad ar gyfer y broses RhPY:
Cam 1: Paratoi ar gyfer yr adolygiad
Cynnal hunan-adolygiad yn erbyn fframweithiau priodol er mwyn adnabod
ffocws ar gyfer yr adolygiad: Mae’r ysgol sy’n cynnal yn nodi maes/meysydd
posib i fod yn ffocws ar gyfer yr adolygiad yn seiliedig ar eu hunan-adolygiad yn
erbyn y fframwaith a ddefnyddir. Ystyriwch:
-

c. O leiaf 2 wythnos cyn
yr adolygiad

Beth ddywed y dystiolaeth fewnol wrthym? Trwy ymgynghori â’ch UDA,
sgoriwch y meysydd ymchwilio gan ddefnyddio graddfa un i bump, lle mae
pump yn cynrychioli ‘arfer hynod effeithiol sy’n ysbrydoli’ (defnyddiwch y
templed hunan-adolygu yn Atodiad 1). Gellir defnyddio’r sgoriau fel sail i nodi’r
meysydd ymholi mwyaf perthnasol. Mae modd edrych i mewn yn ddyfnach
gyda’r holl staff fel rhan o weithgaredd hunan-adolygu ysgol gyfan.

Anfon gwybodaeth at yr adolygydd cymheiriaid arweiniol: Mae’r templed
hunan-adolygu wedi ei gwblhau ac unrhyw wybodaeth berthnasol am yr ysgol (er
enghraifft, cynllun gwella’r ysgol, data perfformiad, cynllun arolygu diweddar)
ynglŷn â’r meysydd ymchwilio bras yn cael eu hanfon at yr adolygydd arweiniol /tîm
adolygu cyn y cyfarfod cyn-adolygu.
Cyn-gyfarfod adolygu cymheiriaid
Cynhelir y cyfarfod cyn-adolygu rhwng (o leiaf) y Pennaeth sy’n cynnal a’r
adolygydd arweiniol. Nod y cyfarfod hwn yw:

c. 1 wythnos cyn yr
adolygiad

- Cytuno ar ffocws yr adolygiad: Dylent ystyried hunan-adolygiad yr ysgol a
myfyrio ar unrhyw wybodaeth berthnasol arall am yr ysgol, er mwyn mireinio a
miniogi ffocws ymchwilio’r adolygiad. Dylai’r adolygiad ymdrin â dimensiwn o ‘Ein
Heffaith’. Hefyd, mae modd i chi gynnwys un o’r tair thema arall a ddewiswyd o’r
fframwaith adolygu cymheiriaid. Gellir addasu cwestiynau o bob thema a
dimensiwn a’u rhoi mewn cyd-destun, yn dibynnu ar y ffocws. Mae cwestiynau
ymholi cyd-destunol enghreifftiol hefyd ar gael ar wefan RhPY fel dogfennau ar eu
pennau eu hunain.
- Cytuno ar y dystiolaeth a’r broses ar gyfer yr adolygiad: Mae’n arbennig o
bwysig nodi a chytuno ar y ffynonellau tystiolaeth a ddefnyddir a sicrhau bod y
ffynonellau hyn yn cynnig digon o ystod a dyfnder wrth ymdrin â ffocws yr
adolygiad (mae’r fframwaith yn cynnig sylwadau procio am beth y gallai’r rhain fod).
Bydd ysgolion fel rheol yn cytuno ar unrhyw dempledi casglu data ac offerynnau
hunan-arfarnu eraill (er enghraifft, taflenni dadansoddi craffu ar waith, nodiadau ar
arsylwi gwersi fel sy’n briodol).
Wedi’r drafodaeth, dylid cwblhau Cynllun yr Adolygiad yn Atodiad 1.
Briffio cyn yr adolygiad

Cyn diwrnod yr
adolygiad

Mae’r adolygydd arweiniol yn briffio tîm yr adolygiad, yn rhannu’r rhaglen ar gyfer yr
adolygiad a defnyddio aelodau’r tîm, gan ystyried eu meysydd diddordeb, eu
gwybodaeth a’u harbenigedd. Bydd y tîm yn rhoi ffurf derfynol ar y cwestiynau
ymholi sy’n ffocws i’r adolygiad a’r dystiolaeth maent yn ei cheisio.
Dylai’r Pennaeth sy’n Cynnal hefyd roi gwybod i’r holl staff am y ffocws a’r rhaglen
ar gyfer diwrnod yr adolygiad.
Cam 2: Cynnal yr adolygiad a rhoi adborth
Yr adolygiad yn digwydd: Yn dibynnu ar faint yr ysgol a ffocws yr adolygiad, bydd
2-4 aelod o dîm yr adolygiad yn cymryd rhan. Bydd tîm yr adolygiad yn eu cyflwyno
eu hunain i’r staff ac yn cadarnhau’r cynlluniau ar gyfer y diwrnod.
Nod cyffredinol tîm yr adolygiad yw:

Rhwng hanner - 2
ddiwrnod yn dibynnu ar
faint yr ysgol /
canolbwynt yr adolygiad.
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asesu dilysrwydd y broses hunan-adolygu trwy archwilio asesiad yr ysgol
ei hun o’i chryfderau a meysydd gwella
nodi meysydd o arfer rhagorol ac effeithiol sy’n ysbrydoli ac a fydd o les i’r
ysgol a’r bartneriaeth er mwyn cryfhau gallu’r ysgol ei hun i hunan-adolygu
trwy ymgysylltu â thîm yr adolygiad



nodi meysydd ar gyfer datblygu a atebir naill ai trwy gynllun gwella’r ysgol
ei hun a/neu trwy gefnogaeth ysgol-i-ysgol dilynol sy’n cael ei broceru.

Ar ddiwedd yr adolygiad, ac yn ddelfrydol gyda’r Hwylusydd/wyr Gwelliant yn
bresennol, bydd y tîm yn trafod yr hyn maent wedi ei ddysgu am yr ysgol ac yn rhoi
adborth llafar penodol yn syth. Dylid nodi a rhannu tystiolaeth benodol a arweiniodd
at gasgliadau. Nid yw’r broses adolygu cymheiriaid yn rhoi gradd gyffredinol ond yn
hytrach yn amlygu meysydd allweddol, gan gynnwys cryfderau a meysydd ar gyfer
datblygu, yn yr ysgol ac ar draws themâu’r adolygiad.

Ar ddiwedd yr
adolygiad

Dylai’r crynodeb o’r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr adolygiad roi i’r ysgol a
adolygwyd wybodaeth am y canlynol:


y dystiolaeth a gasglwyd,



y prif ganfyddiadau,



elfennau penodol i’w dathlu, a’r



flaenoriaeth ar gyfer gwella ac amlinelliad bras ar gyfer y gweithdy
gwella.

Proffil yr adolygiad: Bydd tîm yr adolygiad (trwy sgwrsio â’r ysgol a adolygir) yn
cynhyrchu proffil adolygiad o’r ysgol. Caiff hwn ei gwblhau ar dempled
Canfyddiadau’r Adolygiad yn Atodiad 1.

Yn ystod yr adolygiad ac
yn syth wedyn

Cam 3: Dilyniant i’r adolygiad a gweithredu
Gweithdy gwella: Bydd Hwyluswyr Gwelliant yn hwyluso gweithdy ar y flaenoriaeth
wella y cytunwyd arni. Mae’n ymchwilio’n ddyfnach i’r materion mae’r ysgol yn
wynebu, gan dynnu lle bo modd ar ymchwil/arfer seiliedig ar dystiolaeth a nodi
atebion posib.

c. 1-2 wythnos wedi’r
adolygiad

Bwriad y gweithdy yw gwella gallu’r ysgol i fyfyrio ar yr adolygiad a gwneud
penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gweithredu yn ei sgil. Gan
ddefnyddio offerynnau dadansoddi priodol, mae’n mynd i’r afael ag achosion
sylfaenol problemau y gellir bod wedi eu nodi yn yr adolygiad, yn ogystal â nodi
camau priodol y gellir eu cymryd. Mae canllawiau manylach am y gweithdy gwella a
nodi cefnogaeth ysgol-i-ysgol yn Atodiad 3.
Cytuno ar y cynllun gweithredu: Daw’r gweithdy i ben trwy adnabod camau dilynol,
wedi’u dogfennu mewn cynllun gweithredu a ddatblygwyd gyda’r sawl sy’n cymryd
rhan yn y gweithdy. Mae’r cynllun gweithredu hefyd yn nodi unrhyw gefnogaeth a
datblygiad dilynol y gellir ei gyflwyno trwy’r bartneriaeth, yn ogystal â nodi cefnogaeth
fydd ei hangen ar bartneriaethau ehangach yr Education Development Trust neu
fudiadau eraill.
Cefnogaeth ysgol-i-ysgol yn dechrau: Ar sail y camau a nodwyd yn y cynllun
gweithredu y cytunwyd arnynt yn y gweithdy, efallai y carai’r ysgol dynnu ar
arbenigedd y bartneriaeth i gefnogi eu gwaith gwella.

Yn barhaus trwy
gyfarfodydd y
bartneriaeth ond dylai
gweithgaredd fod yn
amserol a mesuradwy.

Monitro Effaith gweithgareddau gwella’r ysgol i’w adolygu gan yr ysgol a’i rannu
gyda’r bartneriaeth. Y bartneriaeth i werthuso ei haeddfedrwydd a’i heffaith fel rhan
o’r gweithdy effaith gyda’i Haelod Cyswllt RhPY.

Yn barhaus trwy
gyfarfodydd y
bartneriaeth

Yr adolygydd arweiniol i wneud gwaith dilynol rhyw 90 diwrnod wedi diwedd yr
adolygiad er mwyn trafod cynnydd ac effaith.
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ATODIAD 1
FFRAMWAITH A THEMPLEDI ADOLYGU CYMHEIRIAID
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys yr holl ddogfennau y bydd arnoch eu hangen ar gyfer y rhaglen.
Mae enghreifftiau wedi eu cwblhau o rai dogfennau allweddol i’w cael yn Atodiad 2. Mae’r
templedi yn yr adran hon ar gael fel dogfennau arunig y gellir eu golygu ar wefan RhPY.


Rhestr adolygu cymheiriaid (cofnod o’r dyddiadau a’r bobl fu’n ymwneud
â phob adolygiad ar gyfer y bartneriaeth)



Fframwaith adolygu cymheiriaid RhPY (Fframwaith o gwestiynau
ymholi a ddefnyddir fel rhan o hunan-adolygu ac i bennu ffocws clir ar
gyfer yr adolygiad)



Cynllun adolygu cymheiriaid (i helpu’r ysgol sy’n cynnal a thîm yr
adolygiad i wybod beth fydd yn digwydd ar ddiwrnod yr adolygiad a pha
dystiolaeth a geisir)



Canfyddiadau’r adolygiad (crynodeb byr a hygyrch o ganfyddiadau’r
adolygiad ac awgrym am ffocws ar gyfer y gweithdy gwella)



Crynodeb o’r gweithdy gwella a thempled camau y cytunwyd arnynt (cwblheir
wedi’r gweithdy gwella)
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RHESTR AR GYFER ADOLYGIADAU

Adolygiad

Yr ysgol a
adolygir

Tîm yr
adolygiad
(adolygydd
arweiniol mewn
teip bras)

Dyddiad y
cyfarfod cynadolygiad
(pennaeth yr ysgol
a adolygir a’r
adolygydd
arweiniol – c.1
wythnos cyn yr
adolygiad)

Dyddiadau’r
adolygiad
(1–2 diwrnod)

Dyddiad
Gweithdy
Gwella

Enw’r
Hwylusydd
Gwelliant

Dyddiad a
fformat y
gwiriad 90
diwrnod

1

2

3

4

5

6

7
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PAM CAEL FFRAMWAITH?
Mae’r fframwaith adolygu cymheiriaid yn ganolog i’r RhPY oherwydd ei fod yn:


gosod dull cyson o adolygu cymheiriaid ar draws y bartneriaeth



caniatáu ymarferiad hunan-adolygu gan yr ysgol / lleoliad cyn yr adolygu cymheiriaid, a
all gynnwys ystod eang o staff



darparu ffocws ar gyfer y cyfarfod cyn-adolygiad ac yn caniatáu gosod meysydd ymholi



sicrhau ffocws ar ‘effaith’



galluogi cynnwys blaenoriaethau rhanbarthol a lleol fel meysydd canolbwynt



casglu tystiolaeth yn ystod yr adolygiad



rhoi sail i sgwrs ac adborth i’r ysgol yn dilyn yr adolygiad.

SUT MAE’R FFRAMWAITH WEDI’I STRWYTHURO?
Mae’r fframwaith yn ystyried ‘I ba raddau y mae ein hysgol neu’n lleoliad yn ysbrydoli?’ trwy
bedair thema, a phob un yr un mor bwysig


Ein Heffaith



Edrych Ymlaen



Edrych Tuag i Mewn



Edrych Tuag Allan

Yn y fframwaith mae cyfres o gwestiynau ymholi ar gyfer pob thema. Mae’r holl gwestiynau yn
gofyn ‘I ba raddau …’ ac yn osgoi ymadroddion sy’n seiliedig ar farnu. Y bwriad yw i’r cwestiynau
ymholi craidd hyn symbylu trafodaeth wrth baratoi ar gyfer, ac yn ystod, y cyfarfod cyn-adolygiad
i gynllunio’r adolygiad, ac yna dod yn ganolbwynt ar gyfer yr adolygiad ac arwain at grynodeb yr
adolygiad. Cynhwyswyd graddfa un i bump ar y fframwaith, lle mae pump yn cynrychioli ‘arfer
hynod effeithiol sy’n ysbrydoli.’ Efallai y dymuna’r ysgol / lleoliad gofnodi eu cynnydd tuag at hyn
ar y raddfa a defnyddio hyn fel symbyliad i drafod wrth gynllunio’r adolygiad. Fodd bynnag, ni
ddylid ei weld fel graddfa ‘statig’, ac o un flwyddyn i’r llall, bydd ‘yn llawn’ yn newid wrth i arfer
wella.
Mae modd rhoi’r cwestiynau yn eu cyd-destun a’u haddasu ar gyfer amgylchiadau penodol yr
adolygiad. Dangosir enghreifftiau o gwestiynau penodol i gyd-destun isod:
Ein Heffaith


Cwestiwn fframwaith craidd – I ba raddau y mae disgyblion, gan gynnwys y rhai mewn
grwpiau penodol, yn gwneud cynnydd?



Cwestiwn penodol i gyd-destun – I ba raddau y mae disgyblion a adnabuwyd fel
cyrhaeddwyr uchel, yn gwneud cynnydd ar draws pob pwnc?

Edrych Ymlaen


Cwestiwn fframwaith craidd– I ba raddau y mae arweinwyr ar bob lefel yn dal
cydweithwyr yn atebol am effaith ar ddeilliannau?
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Cwestiwn penodol i gyd-destun– I ba raddau y mae arweinwyr canol yn dal
cydweithwyr yn atebol am effaith ar gynnydd disgyblion yn eu hadran?

Edrych Tuag i Mewn


Cwestiwn fframwaith craidd– I ba raddau y mae addysgu yn adlewyrchu’r hyn sy’n
hysbys am brofiadau dysgu effeithiol o ansawdd uchel?



Cwestiwn penodol i gyd-destun– I ba raddau y mae addysgu yn cwrdd ag anghenion
dysgu disgyblion ag anghenion addysgol arbennig?

Edrych Tuag Allan


Cwestiwn fframwaith craidd– I ba raddau y mae gan deuluoedd berthynas gadarnhaol
gyda’r ysgol ac y maent yn bartneriaid gweithredol wrth gefnogi dysgu’r disgyblion?



Cwestiwn penodol i gyd-destun – I ba raddau y mae teuluoedd yn deall sut i gyfrannu
at gefnogi darllen eu plentyn?
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EIN HEFFAITH: CYRHAEDDIAD, CYNNYDD A DYSGU’R DISGYBLION
CRYNODEB
Mae’r thema hon yn archwilio llwyddiant yr ysgol neu’r lleoliad trwy edrych ar ddeilliannau o ran cyrhaeddiad, cynnydd a dysgu. Dengys
llenyddiaeth ryngwladol a thystiolaeth ymchwil, er mwyn gwella deilliannau ar gyfer disgyblion a chael yr effaith fwyaf, y dylai ysgolion ystyried y tri
dimensiwn isod:




Casglu a defnyddio gwybodaeth
Ehangder a dyfnder sgil addysgeg
Ehangder a dyfnder datblygu sgiliau a chyfleoedd

Dimensiwn 1: Casglu a defnyddio gwybodaeth
Derbynnir monitro cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion, gan gynnwys monitro a arweinir gan y disgybl a’r ysgol, yn eang fel cydran
hanfodol o systemau addysg gorau’r byd ac y mae’n rhan hanfodol o asesu ‘effaith’ mewn ysgolion (Bourke, 2016; DfE, 2014 a 2016).
Dyma gwestiynau ymholi posib:

I ba raddau…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 y mae yna systemau clir, defnyddiol a hawdd eu rheoli o ran casglu a defnyddio
data ar berfformiad disgyblion?
 y mae disgyblion ym mhob grŵp yn gwneud cynnydd?
 y mae data’r ysgol / lleoliad yn arwydd o gyrhaeddiad pob grŵp o ddisgyblion o
ran cyrraedd eu safon ddisgwyliedig?
 y mae data neu wybodaeth yn sail i benderfyniadau ac arfer addysgeg mewn
amser go-iawn?
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Dimensiwn 2: Ehangder sgil addysgeg
Cydnabyddir yn eang a nodir yn syml fod ymchwil yn dangos mai’r ysgolion gorau yw’r rhai gyda’r athrawon gorau ac mai’r athrawon gorau
yw’r rhai sy’n cael eu meithrin a’u grymuso gyda sgiliau perthnasol (NCSL, 2012; Earley et al, 2012).
Dyma gwestiynau ymholi posib:

I ba raddau…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 y mae disgyblion yn ymgysylltu â’u dysgu?
 y mae disgyblion yn ddysgwyr annibynnol, chwilfrydig a gweithredol wrth
ymwneud â phynciau craidd?
 y mae athrawon yn cymhwyso ystod eang o agweddau addysgegol i hyrwyddo
diwylliant o ddysgu?
 y ceir dealltwriaeth rhwng pawb am arfer addysgegol rhagorol?
 y mae athrawon yn gwneud defnydd effeithiol o ystod eang o adnoddau, gan
gynnwys cefnogaeth ychwanegol?
 y mae dyluniad y cwricwlwm yn cyfoethogi dysgu’r disgyblion?
 y mae athrawon yn hyrwyddo diwylliant sy’n annog asesu ar gyfer dysgu ac yn
yn defnyddio modelau asesu sy’n cefnogi dysgu?
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Dimensiwn 3: Ehangder a dyfnder mewn datblygu sgiliau a chyfleoedd
Rôl yr ysgol / lleoliad yw paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer bywyd fel oedolion a datblygu ystod eang o sgiliau. Mae modd gwneud hyn
mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys addysg am ddinasyddiaeth
Dyma gwestiynau ymholi posib:

I ba raddau…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 y mae’r holl ddisgyblion yn datblygu fel dinasyddion ifanc y byd ac yn cael eu
cefnogi i ddod yn feddylwyr gweithredol a beirniadol am y byd?
 y mae disgyblion yn elwa o raglen arweiniad glir a chyflawn?
 y mae’r cwricwlwm yn adeiladu gwybodaeth a sgiliau ar draws yr ystod lawn o
ddisgyblaethau?
 y rhoddir cyfleoedd ystyrlon i ddisgyblion ddatblygu ystod eang o ddoniau a
diddordebau?
 y mae disgyblion yn datblygu cyfrifoldeb ac ymwybyddiaeth o’u dyheadau dysgu
eu hunain a’r gwytnwch i ymgyrraedd atynt?
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EDRYCH YMLAEN: CYFEIRIAD STRATEGOL
CRYNODEB
Mae’r thema hon, a’r dystiolaeth ymchwil a ddaw yn ei sgil, yn archwilio cyfeiriad strategol ac uchelgais yr ysgol neu’r lleoliad,
gan gynnwys llywodraethiant, arweinyddiaeth a’r diwylliant a grëwyd i gyrraedd deilliannau llwyddiannus. Dengys ymchwil fod y tri
dimensiwn yn y thema hon, wedi’u dal ynghyd gan gyfeiriad strategol cryf a ch yson, yn chwarae rôl arwyddocaol wrth symud ysgol yn ei
blaen a gwella deilliannau. Y tri yw:




Arweiniad cryf ar draws a thrwy’r ysgol
System lywodraethiant atebol
Diwylliant ac ethos ar gyfer gwella

Dimensiwn 1: Arweiniad cryf ar draws a thrwy’r ysgol neu’r lleoliad
Dywed llawer o ymchwil fod arweiniad yn ail yn unig i addysgu o ran dylanwad dros ddeilliannau disgyblion, ond y mae cryn dda dl ynghylch
beth yw arweiniad gwirioneddol effeithiol a sut y gall ysgolion wneud hyn ar bob lefel . Er bod yr uwch-dîm yn hanfodol, yn enwedig i
ddiwylliant ysgol, mae angen arweiniad effeithiol trwy sefydliad ac ar bob lefel o fewn sefydliad er mwyn cael deilliannau llwyddiannus.
(Leithwood et al, 2008; Day at al, 2009; McAleavy ac Elwick, 2015; Bush et al 2012).
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Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae arweinwyr ar bob lefel yn …

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 gyson yn lleisio ac yn dangos gweledigaeth argyhoeddiadol y cytunir arni ar
gyfer yr ysgol?
 modelu’r ymddygiad a ddisgwyliant gan eraill?
 gweithio gyda chymuned yr ysgol, gan gynnwys llywodraethwyr /
ymddiriedolwyr, i weithredu uchelgeisiau strategol?
 dal cydweithwyr yn atebol am eu heffaith ar ddeilliannau?
 defnyddio ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac ar ysgolion i herio meddylfryd
ac arferion?
 cefnogi cydweithwyr i ddatblygu eu harbenigedd fel arweinwyr fel bod staff yn
dod yn arweinwyr effeithiol?
 deall sut beth yw ‘addysgu effeithiol’ ac yn galluogi eu hathrawon i gyrraedd y
safon hon?
I ba raddau…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 y mae llais / arweiniad y disgyblion yn nodwedd o fywyd beunyddiol yr ysgol?
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Dimensiwn 2: System atebol o lywodraethiant
Mae cynnydd arwyddocaol mewn annibyniaeth dros y ddwy ddegawd a aeth heibio yn annatod gysylltiedig â mwy o atebolrwydd ar lefel
ysgol. O’r herwydd, daeth systemau llywodraethiant yn ganolbwynt ymchwil werthfawr am yr hyn sy’n gweithio a sut y gellir cryfhau dulliau
gweithredu (Hill et al, 2012; James, 2014).
Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae’r …

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr yn gweithio gyda’r UDA i sefydlu a
sicrhau gweithredu gweledigaeth a strategaeth a rennir?
 Ffocws y Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr ac uwch-arweinwyr yn sicrhau
gwell deilliannau?
 Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr yn mynd ati’n effeithiol i ddal arweinwyr
yn atebol a chymryd camau priodol os oes angen hynny?
 Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr yn cynnal hunan arfarnu cadarn er
mwyn deall blaenoriaethau gwella strategol?
 Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr a’r UDA yn rhoi gwerth am arian o ran
rheoli adnoddau?
 Bwrdd Llywodraethwyr/Ymddiriedolwyr yn hunan arfarnu eu heffeithiolrwydd?
 Cadeirydd yn rhoi arweiniad i’r bwrdd, gan gefnogi eu haelodau i ddeall a
chyflawni eu rolau a’u cyfrifoldebau?
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Dimensiwn 3: Diwylliant ac ethos o wella
Yn gyson, mae ymchwil i arweinyddiaeth wedi nodi pwysigrwydd arweinwyr wrth leisio a rhoi enghreifftiau o werthoedd personol a
sefydliadol cryf, fel y dangosir yn y Safonau Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Penaethiaid (2015). Dengys peth ymchwil bwysigrwydd
adeiladu diwylliant cynhwysol a dwyn i mewn yr holl randdeiliaid i gael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau (Chapman et al, 20 11).
Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 y caiff gwerthoedd craidd eu gwreiddio yn y modd y mae’r ysgol gyfan a’r
gymuned yn ymddwyn?
 y caiff dyheadau ac uchelgais ar gyfer yr ysgol eu rhannu gan holl gymuned yr
ysgol (e.e. llywodraethwyr / ymddiriedolwyr, arweinwyr, staff)?
 y mae’r holl arweinwyr yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau gwella allweddol?
 y mae holl aelodau cymuned yr ysgol yn ceisio cyfleoedd dysgu ac yn cael eu
hysbrydoli i ddysgu er mwyn cyrraedd deilliannau gwell i’r disgyblion?
 y mae holl aelodau’r gymuned yn cael eu cynnwys yng ngwella’r ysgol ac yn
rhan o hynny?
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EDRYCH TUAG I MEWN: BETH SY’N DIGWYDD YN Y DOSBARTH?
CRYNODEB
Mae’r thema hon yn ystyried craidd gwaith yr ysgol / lleoliad - beth sy’n digwydd yn y dosbarth - a rhai o’r systemau rheoli fydd yn
caniatáu i’r ysgol / lleoliad weithredu’n effeithiol yn awr ac yn y dyfodol. Awgryma’r llenyddiaeth fod tri dimensiwn o ymchwil yn cyfrannu at sicrhau
bod yr hyn sy’n digwydd mewn dosbarthiadau yn rhagorol, sef:




Addysgu effeithiol
Adeiladu gallu a datblygiad proffesiynol
Systemau rheoli cefnogol

Dimensiwn 1: Addysgu effeithiol
Dengys nifer o astudiaethau ymchwil mai yn y dosbarth y ceir y ffactorau pwysicaf sy’n effeithio ar ddeilliannau disgyblion, gan bwysleisio
pwysigrwydd technegau addysgegol sy’n gysylltiedig ag effaith uchel ar ddysgu (Ko a Sammons, 2016; Husbands a Pearce , 2012).
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Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 gan athrawon wybodaeth dda am bynciau ac addysgeg?
 athrawon yn defnyddio technegau mewn ffyrdd hyblyg ac amserol?
 athrawon yn gwybod sut beth yw addysgu da a sut i wella addysgu?
 athrawon yn dangos disgwyliadau uchel a pherthynas gadarnhaol gyda
disgyblion?
 cefnogaeth ychwanegol yn y dosbarth yn ychwanegu gwerth at y dysgu?
 systemau rheoli perfformiad yn cefnogi addysgu gwych?
 arweinyddiaeth yn cefnogi addysgu effeithiol?
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Dimensiwn 2: Adeiladu gallu a datblygiad proffesiynol
Datblygiad proffesiynol yw’r allwedd i ddatblygu a chynnal arfer hynod effeithiol yn y dosbarth. Mae ymarferwyr sy’n ysbrydoli yn chwilfrydig
am yr hyn sy’n gweithio orau, ac yn ymwneud â dysgu cydweithredol, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn gwella arferion. Bydd ysgolion /
lleoliadau sy’n rhoi cyfleoedd rheolaidd weithgareddau datblygu proffesiynol o’r fath yn adeiladu gallu ar draws gweithlu’r ysgol / lleoliad
(Cordingley et al, 2015; McAleavy et al, 2016).
Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 dysgu proffesiynol yn nodwedd o waith beunyddiol yr ysgol / lleoliad?
 datblygiad proffesiynol yn cael ei dargedu at grwpiau neu unigolion penodol,
gan gynnwys athrawon sy’n newydd i’r proffesiwn?
 yr angen am ddatblygiad proffesiynol, gan gynnwys gwerth anogaeth a
hyfforddi, yn cael ei ddeall ar lefel uwch-arweinwyr?
 datblygiad proffesiynol yn canolbwyntio’n gyfartal ar wybodaeth bynciol ac
addysgeg sydd yn gwella ansawdd yr addysgu?
 athrawon yn dysgu ac yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd ystyrlon?
 yr ysgol yn derbyn arloesedd, arfer seiliedig ar ymchwil ac yn ymwneud â dayr
ysgol yn derbyn arloesedd sy'n seiliedig ar ymchwil ac yn ymwneud â datblygu
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Dimensiwn 3: Systemau rheoli cefnogol
Nodweddir ysgolion / lleoliadau llwyddiannus gan systemau a phrosesau rheoli sy’n addas at y diben ac a gymhwysir yn gyson gan yr holl
staff.
Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 prosesau clir, gwreiddiedig a chynaliadwy, gan gynnwys systemau asesu, i
gefnogi athrawon?
 yr ysgol yn dangos diwylliant o hunan arfarnu cadarn?
 arweinwyr ar bob lefel yn monitro, symbylu a chefnogi addysgu?
 systemau a pholisïau o ddydd i ddydd yn cael eu defnyddio i gefnogi addysgu
gwych?
yr ysgol / lleoliad yn datblygu, gwella ac arloesi yn y cwricwlwm yn barhaus?
 y cwricwlwm yn ysbrydoli, symbylu ac yn rhoi cyfle i ddysgu’n greadigol?
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EDRYCH TUAG ALLAN: ADEILADAU CYNGHREIRIAU AR GYFER GWELLA
CRYNODEB
Mae’r thema hon yn archwilio natur yr ysgol / lleoliad yn y modd y mae’n edrych tuag allan. Wrth graidd y thema hon mae
pwysigrwydd adeiladu cynghreiriau ar gyfer gwella. Wrth ystyried sut i adeiladu cynghreiriau effeithiol ar gyfer gwella, awgryma’r dystiolaeth
fod angen canolbwyntio ar berthynas yr ysgol gyda rhieni / gofalwyr a’r gymuned (EEF, 2016; Goodall a Montgomery, 2014); yn ail,
ymrwymiad yr ysgol i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion a mudiadau eraill, a’r manteision sy’n deillio o hyn (Fullan a Munby, 2016); ac
yn drydydd, rôl arweinwyr ysgolion wrth arwain y system (Sandals a Bryant, 2014, Hill 2010 a Greany, 2015).
Dyma ddimensiynau’r thema:




Ymgysylltiad rhieni a theuluoedd
Ymgysylltiad y gymuned
Partneriaethau, cydweithredu ac arwain y system

Dimensiwn 1: Ymgysylltiad rhieni a theuluoedd
Mae tystiolaeth y gall ymgysylltiad rhieni a theuluoedd gael effaith gadarnhaol ar ddysgu plant, ac mae tystiolaeth gadarn yn cael ei chywain
gan sefydliadau megis yr ‘Education Endowment Foundation’ (2017) sy’n esbonio sut ac ar gyfer pwy y mae hyn yn gweithio.
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Dyma gwestiynau ymholi posib:

I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 arweinyddiaeth yr ysgol yn rhoi blaenoriaeth i ymgysylltu â rhieni ac yn meddu
ar brosesau neu systemau i fonitro llwyddiant eu hymdrechion i ymgysylltu â
rhieni a theuluoedd?
 gan deuluoedd berthynas gadarnhaol a’u bod yn bartneriaid gweithredol gyda’r
ysgol / lleoliad i gefnogi dysgu’r disgyblion?
 cyfleoedd ystyrlon i rieni a theuluoedd i ymgysylltu â dysgu eu plant?
 yr ysgol yn casglu ac yn ymateb i adborth gan rieni a’r gymuned, gan gynnwys
deall rhwystrau a all atal rhieni rhag ymgysylltu?
 yr ysgol yn ymwneud â chefnogi ac addysgu rhieni i gefnogi dysgu eu plant?
 yr ysgol / lleoliad yn galluogi disgyblion i ddatblygu fel aelodau o gymuned fydeang?
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Dimensiwn 2: Ymwneud â’r gymuned
Awgryma corff bychan ond cynyddol o dystiolaeth fod llawer o ysgolion llwyddiannus yn mynd ati i weithio gydag amrywiaeth o g rwpiau
cymunedol, cyflogwyr, mudiadau a chyrff eraill. Mae’r cysylltiadau hyn ar eu mwyaf effeithiol pan fy ddant o les i’r naill ochr a’r llall (Fullan a
Munby, 2016).
Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 tîm arweinyddiaeth yr ysgol yn blaenoriaethu ac yn cynllunio ar gyfer
ymgysylltiad cymunedol i gefnogi gwelliant mewn dysgu?
 amcanion a rolau clir ar gyfer uwch-arweinwyr, athrawon a mudiadau eraill sy’n
gysylltiedig ag ymgysylltiad cymunedol i gefnogi ymgysylltiad y disgyblion â
dysgu?
 digwyddiadau’n cael eu cynllunio i ymgysylltu â mudiadau cymunedol fydd yn
darparu cefnogaeth ystyrlon sy’n cyfoethogi cyfleoedd dysgu’r disgyblion?
 cyfathrebu deuffordd effeithiol rhwng yr ysgol a mudiadau cymunedol i gefnogi
cyfleoedd ychwanegol i ddisgyblion ddysgu y tu hwnt i’r diwrnod ysgol?
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Dimensiwn 3: Partneriaethau, cydweithredu ac arwain y system
Mae’r thema hon, i raddau helaeth, wrth galon RhPY. Mewn system sy’n hunan wella, mae gwaith partneriaeth rhwng ysgolion yn gydran
ganolog ar gyfer gwella deilliannau (Munby a Fullan, 2016).

Dyma gwestiynau ymholi posib:
I ba raddau y mae…

Ddim eto
0

Yn llawn
5

 dealltwriaeth glir o natur, pwrpas a ffiniau partneriaethau a chydweithio?
 gweledigaeth glir i’r bartneriaeth neu’r cydweithio sy’n canolbwyntio ar wella’r
ysgol a’r system?
 deilliannau’n cael eu monitro a’u gwerthuso yn yr ysbryd o greu hinsawdd o
atebolrwydd ar sail ymddiriedaeth a gwelliant parhaus?
 data yn cael ei rannu a’i ddefnyddio i gefnogi gwelliant ar draws y bartneriaeth
neu’r cydweithredu?
 ffocws y bartneriaeth neu’r cydweithredu yn ymwneud ag adeiladu gallu ar bob
lefel i gefnogi gwelliannau yn y dyfodol?
 gan yr holl staff gyfle i weithio gydag ysgolion / lleoliadau eraill yn y
bartneriaeth RhPY ac ar draws partneriaethau ehangach ar faterion gwella?
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TEMPLED O GYNLLUN ADOLYGU
TICIWCH Y THEMA NEU’R THEMÂU YR YMDRINIWYD Â HWY YN YR ADOLYGIAD.
Dyddiad yr adolygiad:
Ein Heffaith

Thema

Tîm yr adolygiad:
Edrych
Ymlaen

Beth yw’r cwestiynau ymholi penodol?

HG:
Edrych Tuag i
Mewn

Edrych Tuag
Allan

Beth yw’r ffynonellau tystiolaeth tebygol?

Dimensiwn
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TEMPLED O GANFYDDIADAU’R ADOLYGIAD

Ysgol sy’n cynnal:
Ein Heffaith

Dyddiad adolygiad:

Tîm yr adolygiad:

HG:

Edrych
Ymlaen

Edrych Tuag i
Mewn

Edrych Tuag
Allan

Beth oedd ein cwestiynau ymholi penodol?

Pa dystiolaeth a gasglwyd gennym?

Beth wnaethom ei ganfod …

Beth ydym am ei ddathlu ac eisiau ei rannu …

Beth ydym yn ei argymell ar gyfer datblygu pellach a chanolbwynt ymchwilio posib ar gyfer y gweithdy gwella…
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CRYNODEB O DEMPLED GWEITHDY GWELLA A CHAMAU Y CYTUNWYD ARNYNT
Cynlluniwyd y templed hwn i gefnogi’r ysgol a adolygwyd i ddal y camau y cytunwyd arnynt o’r
gweithdy gwella a’r bwriad yw iddi fod yn ddogfen grynhoi ar lefel uchel.
Dyddiad y gweithdy:
Canolbwyntiodd y gweithdy ar …..




Y deilliannau allweddol oedd …




Wrth gynllunio’r camau penodol wedi’r adolygiad, mae’n bwysig ystyried y gallai cefnogaeth gyda
chyflwyno’r camau hynny ddod o:
a. y tu mewn i’r ysgol a adolygwyd ei hun
b. y tu mewn i’r bartneriaeth
c. y tu allan i’r bartneriaeth

Cam y cytunwyd arno

Amser a
therfynau
amser
(byddwch yn
benodol lle bo
modd)

Pwy fydd yn
cyflawni’r cam
hwn?

Sylwadau
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ATODIAD 2: ENGHRAIFFT O DEMPLEDI WEDI’U CWBLHAU
ENGHRAIFFT O GYNLLUN ADOLYGU CYMHEIRIAID WEDI’I GWBLHAU (CYNRADD)
Dyddiad yr adolygiad:

Ein Heffaith

Tîm yr adolygiad:

√

Edrych
Ymlaen

Thema
Dimensiwn

Beth yw’r cwestiynau ymholi penodol?

Ehangder
sgil
addysgegol

I ba raddau…

Ehangder
sgil
addysgegol

 y rhoddir cyfleoedd i’n disgyblion mwy abl ddatblygu fel
dysgwyr annibynnol, chwilfrydig a gweithredol?

Casglu a
defnyddio
gwybodaeth

 y mae ein disgyblion mwy abl yn gwneud cynnydd, yn
enwedig mewn mathemateg?

Addysgu
effeithiol

 y mae arfer asesu yn cefnogi dysgu ac yn rhoi her i’n
disgyblion mwy abl, yn enwedig mewn mathemateg?



y mae ein disgyblion mwy abl yn ymgysylltu â’u dysgu
mewn mathemateg?

HG:

Edrych Tuag
i Mewn

√

Edrych Tuag
Allan

Beth yw’r ffynonellau tystiolaeth tebygol?

Gwybodaeth asesu ysgolion – gwirio cynnydd disgyblion
mwy abl (bechgyn a merched) mewn pynciau gwahanol,
grwpiau blwyddyn a dosbarthiadau gwahanol.
Trafodaethau gyda disgyblion – siarad â grwpiau o
ddisgyblion (a nodwyd fel y rhai sydd fwy na thebyg yn fwy abl
mewn mathemateg), gan eu holi am lefel eu diddordeb yn y
gwaith, a beth sy’n eu helpu i ddysgu orau a beth sy’n peri
rhwystredigaeth iddynt.
Craffu ar waith - gweithio gydag arweinydd pwnc
mathemateg yn y CS a CA2, adolygu a chymharu sut y mae
gwaith i ddisgyblion mwy abl yn cael ei wahaniaethu, ei
ddyfnhau a’i ymestyn. Sampl o lyfrau / ffolderi i gynnwys
disgyblion oedd yn rhan o grwpiau trafod ac enghraifft
gymharol am ddisgyblion oedd â ‘chyrhaeddiad cyfartalog’.
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Arsylwi addysgu, dysgu ac ymddygiad yn y dosbarth dilyn profiad y grwpiau disgyblion a ddefnyddiwyd uchod, gan
ofyn iddynt esbonio beth maent yn ei wneud, beth maent yn ei
ddysgu, a beth maent yn ei feddwl am y gwaith.
Arsylwi addysgu, dysgu ac ymddygiad yn y dosbarth –
adolygu’r modd y mae oedolion yn ymyrryd i herio, dyfnhau
neu ymestyn y dysgu. Nodi enghreifftiau o ddulliau a
ddatblygwyd yn ddiweddar o addysgu mathemateg trwy
feistrolaeth ar fathemateg.
Trafodaethau gydag athrawon – bydd y cynnwys yn
ymwneud â themâu sy’n deillio o dystiolaeth arall a gasglwyd
ond bydd hefyd yn cynnwys myfyrio ar sut maent yn
gweithredu’r dulliau newydd o addysgu mathemateg. Beth
maen nhw’n teimlo’n hyderus ag ef, beth sy’n fwy heriol a sut
y gellir eu cefnogi ymhellach?
Trafodaethau gydag arweinwyr – trafodaethau am
ddatblygiad proffesiynol diweddar a chefnogaeth i staff wrth
weithredu gwahanol ddulliau o addysgu mathemateg.
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ENGHRAIFFT O GYNLLUN ADOLYGU CYMHEIRIAID WEDI’I GWBLHAU (UWCHRADD)

Dyddiad yr adolygiad: 1 Mai 2018

Ein Heffaith

Thema

✔

Tîm yr adolygiad: Pedwar pennaeth uwchradd
o’r bartneriaeth

HG: SS a GC

Edrych
Ymlaen

✔

Beth yw’r cwestiynau ymholi penodol?

Edrych Tuag i
Mewn

Edrych Tuag
Allan

Beth yw’r ffynonellau tystiolaeth tebygol?

Dimensiwn
Grŵp ffocws myfyrwyr – Cyfweliad grŵp gyda chwech o fyfyrwyr
(ADY) o bob un o flynyddoedd 7, 8 a 9.
Casglu a
defnyddio
gwybodaeth

I ba raddau y mae anghenion disgyblion a nodwyd fel rhai ag
ADY yn cael eu hateb yn gyson ar draws y cwricwlwm yn CA3?

Adolygu cynllunio ar gyfer disgyblion ag ADY ar draws chwe
maes pwnc (Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth, Hanes, ITM a
TGCh).
‘Galw heibio’ i wersi yn y pynciau uchod.

Addysgu
effeithiol

I ba raddau y mae’r gefnogaeth ychwanegol a ddarperir i
ddisgyblion ag ADY yn cael ei hintegreiddio gyda dysgu arall yn
CA3?

Grŵp ffocws y staff i gynnwys y PA am y pynciau uchod ynghyd
â’r Cydlynydd AAA.
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ENGHRAIFFT O GANFYDDIADAU ADOLYGIAD CYMHEIRIAID WEDI’I GWBLHAU (CYNRADD)
Ffocws ymholi: Pa mor dda ydym ni’n sicrhau bod y disgyblion mwyaf abl yn cyrraedd eu potensial?
Mae’r enghraifft hwn yn defnyddio rhannau o ddwy thema: Ein Heffaith ac Edrych Tuag i Mewn.
Ysgol sy’n cynnal:
Ein Heffaith

√

Dyddiad yr adolygiad:

Tîm yr adolygiad:

Edrych
Ymlaen

Edrych
Tuag i
Mewn

√

HG:
Edrych
Tuag Allan

Beth oedd ein cwestiynau ymholi penodol?
I ba raddau…
 y mae athrawon yn dangos disgwyliadau uchel o’r disgyblion mwy abl, yn enwedig mewn mathemateg?
 y mae addysgu mathemateg yn adlewyrchu’r hyn sy’n hysbys am brofiadau dysgu o ansawdd uchel, er enghraifft gan ddefnyddio
meistrolaeth mathemateg a dysgu gwrthdro?
 y mae athrawon yn teimlo’n hyderus ac wedi paratoi’n ddigonol i herio disgyblion mwy abl?
 y mae’r cwricwlwm mathemateg yn ysbrydoli, symbylu a rhoi cyfle i ddysgu’n greadigol, yn enwedig ar gyfer disgyblion mwy abl?
Pa dystiolaeth a gasglwyd gennym? Fe wnaethom edrych ar y ffynonellau a ganlyn …








Data tracio asesu’r ysgol
Cynllun gwaith a chynlluniau ar gyfer addysgu mathemateg
Llyfrau gwaith a ffolderi mathemateg
Arsylwi gwersi mathemateg yn y CS a CA2
Trafodaethau gyda disgyblion mewn grwpiau a nodwyd fel y rhai mwy abl mewn mathemateg
Dau grŵp trafod athrawon: y CS a CA2
Trafodaethau unigol gyda’r ddau arweinydd â chyfrifoldeb dros fathemateg a’r cydlynydd ADY sydd â chyfrifoldeb dros ddisgyblion
abl a thalentog
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Beth wnaethom ei ganfod …
Tystiolaeth o ddata - Dangosodd y data, fel y nodwyd eisoes gan yr ysgol, fod y cynnydd a wnaed gan ddisgyblion mwy abl yn fwy
arwyddocaol mewn darllen ac ysgrifennu nac mewn mathemateg. O ddadansoddi ymhellach, yr oedd hyn fymryn yn fwy amlwg yn CA2 nag
yn y CS (hynny yw, mae disgyblion mwy abl yn gwneud hyd yn oed llai o gynnydd mewn mathemateg yn CA2). Ymddengys nad oes
gwahaniaeth sylweddol rhwng y rhywiau.
Tystiolaeth gan ddisgyblion – Dywedodd disgyblion a oedd yn rhan o’r grwpiau trafod ar draws yr ysgol eu bod yn aml yn cael y gwaith
mewn mathemateg yn ‘eithaf hawdd.’ Dywedodd rhai, petaent yn gorffen eu gwaith eu bod yn cael cyfle i wneud tasgau ymestyn, sydd yn
‘llawer mwy o hwyl’ ac a all fod yn heriol. Dywedodd disgyblion eraill eu bod yn aml yn treulio amser ar y cyfrifiadur yn gwneud posau
mathemateg petaent yn gorffen eu tasgau. Disgrifiodd rhai disgyblion orfod datblygu tasgau ymestyn i’w gilydd; yr oeddent yn hoffi hyn ac
yn ei gael yn heriol. Yr oedd yr holl ddisgyblion y buom yn siarad â hwy yn siarad yn frwd a hyderus am eu dysgu.
Tystiolaeth o graffu ar waith – Mae cysondeb gweithredu da o ran cofnodi mewn mathemateg ar draws yr ysgol mewn llyfrau gwaith a
ffolderi. Anogir y disgyblion i ddisgrifio eu dull o weithio yn eu gwaith ac y mae rhai athrawon yn cofnodi heriau buddiol iawn a chamau
nesaf. Nid yw hyn eto’n gyson ym mhob dosbarth.
Tystiolaeth o arsylwadau dosbarth - Mewn rhai dosbarthiadau, yr oedd gan ddisgyblion mwy abl lai o ymwneud â’r athro/athrawes na
grwpiau eraill, yn enwedig lle’r oedd ychydig neu ddim cefnogaeth yn y dosbarth. Mewn cyfran fechan o wersi a arsylwyd, yr oedd y
cymhorthydd dysgu yn gweithio gyda’r grŵp mwy abl. Mae arddangosfeydd am fathemateg yn fuddiol ac yn gyson ar draws yr ysgol. Roedd
peth cysondeb gweithredu wrth ymestyn a dyfnhau dysgu mewn mathemateg yn y CS; roedd dulliau yn fwy amrywiol yn CA2. Roedd y
posau cod lliw a’r blychau problem a ddefnyddiwyd yn nau ddosbarth Blwyddyn 2 yn rhoi cyfle i ddisgyblion wneud problemau
mathemategol sydd o ddiddordeb iddynt a gwneud dewisiadau annibynnol. Ym Mlwyddyn 5, roedd y strategaeth o ganiatáu i ddisgyblion
ddewis tasg ar sail lefel anhawster yn gweithio’n dda (roedd adroddiadau’r disgyblion am yr agwedd hon hefyd yn gadarnhaol), gyda
disgyblion mwy abl yn gwneud dewisiadau da ac yn osgoi tasgau y buasent yn eu cwblhau’n hawdd.
Tystiolaeth gan athrawon - Dywedodd athrawon ar draws yr ysgol eu bod yn teimlo’n fwy hyderus i nodi’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion
mwy abl mewn darllen ac ysgrifennu nag mewn mathemateg. Nodwyd hyn yn gryfach gan athrawon yn CA2. Yr oedd yr holl athrawon yn
teimlo nad oedd ganddynt ddigon o amser na chyfle i ddatblygu strategaethau addysgu neu ddeunyddiau mewn mathemateg a weithredwyd
yn ddiweddar. Yr oedd rhai athrawon wedi cael deunyddiau ar-lein ond ni ddefnyddiwyd hyn yn systemaidd ar draws pob grŵp blwyddyn
nac mewn dosbarthiadau cyfochrog. Roedd athrawon blwyddyn 2 wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu adnoddau ymestynnol, gan adrodd
fod hyn yn ddefnyddiol iawn. Dywed yr holl athrawon fod yr adnoddau addysgu mathemateg presennol a ddarparwyd gan yr arweinwyr
pwnc yn helaeth a buddiol iawn, er eu bod yn gweld fod dod o hyd i weithgareddau ymestynnol a heriol priodol ar gyfer pob thema yn

T u d a l e n | 33

cymryd llawer iawn o amser. Dywed athrawon hefyd fod rhai o’r staff cefnogi dysgu yn fwy petrus a dihyder wrth gefnogi a herio grwpiau
mewn mathemateg.
Tystiolaeth gan arweinwyr - Mae arweinwyr pwnc mewn mathemateg wedi cefnogi athrawon wrth gynllunio a darparu adnoddau i gefnogi
gwersi. Yr oeddent yn teimlo y gallent roi mwy o gefnogaeth mwy effeithiol petaent yn medru gweithio ochr yn ochr ag athrawon i gyflwyno
gwersi, yn hytrach na dim ond cynllunio. Mae’r cynlluniau cwricwlwm a’r dolenni i adnoddau a ddarparwyd gan yr arweinwyr pwnc ar gyfer
pob grŵp blwyddyn wedi eu gosod allan yn glir ac yn cael eu defnyddio’n dda gan athrawon. Yr oeddent yn cydnabod y gallasent
ychwanegu mwy o ddolenni ac enghreifftiau o estyniadau a gweithgareddau ymestynnol. Mae cynlluniau hefyd i godi proffil mathemateg yn
yr ysgol. Mae’r Cydlynydd ADY (sy’n newydd i’w swydd) wedi datblygu trosolwg clir o’r disgyblion mwy abl ym mhob grŵp blwyddyn a
bwriada dracio eu cynnydd yn fwy agos yn y tymor newydd.
Beth ydym am ei ddathlu ac eisiau ei rannu ……
 Roedd disgyblion yn rhugl a hyderus wrth siarad am eu dysgu a’r cynnydd maent yn ei wneud.
 Roedd yr athrawon yn myfyrio’n rhwydd a chyflym ar eu haddysgu gan nodi sawl cam cadarnhaol y gallent gymryd i ddatblygu mwy ar
addysgu mathemateg.
 Mae mathemateg wedi ei integreiddio yn arbennig o dda mewn meysydd eraill o’r cwricwlwm yn y CS.
 Roedd cysondeb da o ran yr iaith a ddefnyddiwyd wrth addysgu mathemateg.
 Roedd y canllawiau cynllunio ar gyfer addysgu mathemateg ym mhob grŵp blwyddyn yn ddefnyddiol iawn i athrawon.

Beth ydym yn ei argymell ar gyfer datblygu pellach a ffocws ymchwilio posib ar gyfer y gweithdy gwella …
Ar gyfer y gweithdy gwella dilynol, buasem yn awgrymu bod yr ysgol yn archwilio’r dystiolaeth yn ei chyfanrwydd ond hefyd yn myfyrio ar y
themâu isod:
 rhannu’r elfennau o arfer da sydd eisoes yn bodoli ar gyfer ymestyn y disgyblion mwy abl
 sut y gellir codi proffil cyrhaeddiad uchel mewn mathemateg ar draws yr ysgol (yn yr un modd ag y llwyddwyd i wneud hynny gydag
ysgrifennu ar draws yr ysgol).
 lefelau hyder oedolion wrth addysgu mathemateg yn yr ysgol
 ymagwedd fwy cyson tuag at weithgareddau ymestynnol ar draws pob grŵp blwyddyn
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TEMPLED CANFYDDIADAU ADOLYGIAD – Enghraifft Uwchradd

Ysgol sy’n cynnal: Ysgol Uwchradd Arall

Ein Heffaith

✔

Dyddiad yr adolygiad: 1 Mai 2018 Tîm yr adolygiad: Pedwar
Pennaeth uwchradd
Edrych
Ymlaen

Edrych Tuag i
Mewn

✔

HG: SS a GC

Edrych Tuag
Allan

Beth oedd ein cwestiynau ymholi penodol?
I ba raddau yr atebir anghenion myfyrwyr a nodwyd fel rhai ag ADY yn gyson ar draws y cwricwlwm yn CA3?
I ba raddau y mae’r gefnogaeth ychwanegol a ddarparwyd i fyfyrwyr ag ADY wedi ei hintegreiddio gyda dysgu arall yn CA3?

Pa dystiolaeth wnaethom ni ei chasglu?
Grŵp ffocws myfyrwyr – fe wnaethom gyfarfod gyda chwech o fyfyrwyr (ADY) o bob un o flynyddoedd 7, 8 a 9. Canolbwynt y sgwrs oedd: pa mor dda y
teimlent eu bod yn cael eu cefnogi gyda’u dysgu yn y dosbarth, unrhyw ymyriad neu gefnogaeth ychwanegol maent yn ei dderbyn a pha syniadau
oedd ganddynt er mwyn gwella hyn ymhellach
Adolygu cynllunio ar gyfer myfyrwyr ADY - Fe wnaethom edrych ar gynllunio ar draws chwe maes pwnc (Mathemateg, Iaith, Gwyddoniaeth, Hanes,
ITM a TGCh) yn CA3, gyda phwyslais arbennig ar y modd yr atebir anghenion myfyrwyr ag AAA.
Fe wnaethom ‘alw heibio’ gwersi yn y pynciau uchod. Ymwelodd y tîm â 9 gwers ym mlwyddyn 7, 8 gwers ym mlwyddyn 8 a 6 gwers ym mlwyddyn 9.
Fel rhan o’r broses hon fe wnaethom siarad â myfyrwyr, athrawon a, lle’r oedd modd, unrhyw staff cefnogi ychwanegol.
Fe wnaethom gyfarfod â Phenaethiaid Adran (PA) y chwe maes pwnc a nodwyd ynghyd â’r Cydlynydd ADY.
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Beth wnaethom ei ganfod …
Awgrymodd adborth y myfyrwyr fod pob maes pwnc yn gwneud ymdrechion i roi mwy o gefnogaeth iddynt fel y gallent gyrchu’r cwricwlwm. Roeddent
yn teimlo fod hyn yn fwyaf buddiol mewn Saesneg a Hanes, gan grybwyll fframiau ysgrifennu a sbardunau defnyddiol, cardiau fflach i gyfeirio atynt yn
sydyn, a strwythurau ar gyfer ymateb i gwestiynau a ddarparwyd yn unswydd ar eu cyfer. Dywedodd dros dri chwarter y myfyrwyr eu bod yn meddwl ei
bod o gymorth iddynt weithio mewn grwpiau gyda myfyrwyr eraill oedd yn gallu eu cefnogi. Dywedodd dros hanner y myfyrwyr y siaradom â hwy nad
oeddent yn wastad yn hyderus i ofyn am help ychwanegol yn y dosbarth pan oedd rhywbeth yn anodd iddynt. Dywedodd sawl un nad oeddent eisiau
tarfu ar yr athro neu’r athrawes pan oedd yn marcio. Dywedodd nifer tebyg, a oedd wedi derbyn cefnogaeth ychwanegol y tu hwnt i’w hamserlen
arferol, er bod hyn yn fuddiol ac y gallent weithio ar eu cyflymder eu hunain, nid oeddent bob amser yn ymdrin â deunydd yr oedd gweddill y dosbarth
yn ei wneud ac felly roedd y gwaith dosbarth yn fwy anodd iddynt. Yr oedd y myfyrwyr yn unfryd eu barn mai’r gefnogaeth orau oedd pan allent siarad
am yr hyn oedd yn anodd iddynt yn uniongyrchol â’r athro neu’r athrawes.
Wrth alw heibio i’r gwersi, fe welsom dystiolaeth fod rhai strwythurau ar gael i gefnogi (fel y crybwyllwyd gan y myfyrwyr); fodd bynnag, nid oeddent yn
wastad yn cael eu defnyddio’n eang nac yn gyson ar draws y cwricwlwm. Yr oedd hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y cynllunio - tra bod pob cynllun
yn cyfeirio at gefnogaeth i fyfyrwyr ADY, amrywiol oedd lefel y manylion ynghylch beth yr oedd hyn yn ei olygu a pha adnoddau oedd ar gael i’w
cefnogi. Yr oedd rhai adnoddau rhagorol, sefydledig a buddiol ar gael, mewn gwersi ac ar fewnrwyd yr ysgol, mewn Hanes a Iaith a rhai agweddau ar
Wyddoniaeth, ond roedd llai o ddeunyddiau ar gael ar gyfer pynciau eraill.
Redd y sgwrs gyda’r Penaethiaid Adrannau yn wirioneddol fuddiol ac roeddent yn ddieithriad yn gadarnhaol ynghylch y modd y gallai eu hadran wella
mwy ar y gefnogaeth i’r myfyrwyr hyn. Taniodd y sgwrs hon ddadleuon bywiog a diddorol am sut y gallent ddysgu o’r dulliau a ddefnyddir, a’u datblygu
ymhellach mewn gwahanol feysydd pwnc. Teimlai’r PA y gellid edrych ar y ffyrdd y mae cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr ADY yn cael ei threfnu ar
hyn o bryd er mwyn gwneud yn siwr ei bod yn hyblyg ac amserol. Cyfrannodd y Cydlynydd ADY yn gadarnhaol iawn yn ystod y cyfarfod gyda’r staff.
Roeddent yn cydnabod mai cyfyng iawn yw’r adnoddau ar gyfer staff cefnogi ychwanegol ond roeddent yn awyddus i sefydlu dull mwy cyson o gynnig
cefnogaeth ymarferol yn ystod gwersi a thu hwnt a chysylltu hyn â’r ddarpariaeth bresennol.
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Beth ydym am ei ddathlu ac eisiau ei rannu ……
Mae rhai agweddau ac adnoddau rhagorol eisoes yn cael eu defnyddio i gefnogi myfyrwyr sy’n cael mynediad at y cwricwlwm yn fwy heriol.
Roedd y myfyrwyr yn hunanymwybodol iawn ac wedi ymrwymo i wella eu dysgu.
Yr oedd yr amgylchedd dysgu yn symbylus a threfnus.

Beth ydym yn ei argymell ar gyfer datblygu pellach a ffocws ymchwilio posib ar gyfer y gweithdy gwella …
Ymchwilio i sut y gellir datblygu’r gefnogaeth i fyfyrwyr ADY ymhellach, gan dynnu ar agweddau presennol yn yr ysgol ac ymchwil seiliedig ar
dystiolaeth.
Adolygu sut y mae cefnogaeth ychwanegol yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd a sut y gallai fod yn fwy hyblyg.
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ATODIAD 3: CANLLAWIAU I HWYLUSWYR GWELLIANT
RÔL HWYLUSWYR GWELLIANT
Mae Hwyluswyr Gwelliant yn rhan annatod o fodel RhPY, ac mae grym a photensial model y
Rhaglen Partneriaeth Ysgolion yn gorwedd yng ngallu partneriaethau lleol i nodi a defnyddio
ymarferwyr rhagorol sy’n ysbrydoli ac a all gymryd yr awenau wrth helpu’r bartneriaeth i symud
ymlaen. Mae’r ymarferwyr hyn - Hwyluswyr Gwelliant - yn ymwneud â gwaith gwella ysgolion ac
maent eisiau datblygu eu sgiliau i ddod yn arbenigwyr ar hwyluso gweithdai gwella a dysgu mwy
am strategaethau gwelliant sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil. Maent hefyd yn chwarae rhan
allweddol yn strategaethau’r bartneriaeth ar gyfer olyniaeth ac adeiladu gallu.
Gall rôl yr Hwylusydd Gwelliant (HG) roi cyfleoedd i uwch-arweinwyr ac arweinwyr canol talentog
ymgymryd â chyfrifoldebau ehangach. Mae’r rôl yn adeiladu ar rolau presennol yn y system - nid
yw’n eu hefelychu nac yn cymryd eu lle (er enghraifft, arweinyddion addysg arbenigol). Er y gall
deiliaid rolau o’r fath hefyd fod yn HG, nid yw’n angenrheidiol.
Bydd trefniadau broceriaeth lleol am gefnogaeth ysgol-i-ysgol yn cael eu gwneud gan y
partneriaethau lleol. Bydd hyn yn hanfodol yn dilyn adolygu cymheiriaid, pryd y bydd angen
ymateb sydyn ar gyfer ysgol sydd angen gwelliant ar frys er mwyn atal unrhyw ddirywiad. Gall HG
fod yn adnodd hanfodol yn y cyd-destunau hyn a gallant adnabod (ar y cyd â Chonsortia
Rhanbarthol) y gefnogaeth briodol sydd ar gael ar gyfer gwella ysgolion.
Mae’n bwysig bod ysgolion yn y bartneriaeth yn glir ynghylch sut y maent am recriwtio a
defnyddio HG. Dylai’r bartneriaeth hefyd fod yn glir am y ffordd maent am alluogi HG i ymgymryd
â’u rôl. Lle penodir nifer o HG, mae partneriaethau wedi creu tîm o HG ac yna trafod cyfrifoldebau
er mwyn caniatáu peth annibyniaeth i HG gynllunio a gweithio gyda’i gilydd i gyflawni eu
cyfrifoldebau. Er enghraifft, gyda thîm o dri HG, maent oll yn chwarae rôl o ran hwyluso gweithdai
ôl-adolygu cymheiriaid, gan weithio weithiau mewn parau: tra bod un person yn arwain ar dracio
cynnydd y bartneriaeth ac un arall ar ddeall cryfderau’r bartneriaeth, a’r trydydd yn ymgymryd â’r
cyfrifoldeb am fod yn frocer arbenigedd gwella ysgol.

1.1

Cyfrifoldebau allweddol

Mae Hwyluswyr Gwelliant yn atebol i’r bartneriaeth. Gan adeiladu ar brofiad, awgryma’r
Education Development Trust y dylent fod yn gyfrifol am y cyfrifoldebau craidd a restrir isod.
Hwylusydd Gwelliant yw cydweithiwr sydd â phrofiad mewn gwella ysgolion ac a all
wneud y canlynol:


arwain agweddau ar waith gwella ysgolion y bartneriaeth, gan gynnwys hwyluso
gweithdai gwella ôl-adolygu



trwy hwyluso’r gweithdy hwn, helpu ysgolion i adnabod a hwyluso dulliau sy’n seiliedig ar
dystiolaeth fydd yn achosi gwelliant cyflym a chynaledig i ysgol



helpu’r bartneriaeth i dracio ei hadolygiad cymheiriaid a’i thystiolaeth am effaith fel y gall
fod yn atebol iddi ei hun



cysylltu â HG eraill yn y bartneriaeth a thu hwnt i dynnu ar arbenigedd a phrofiad mewn
gwella ysgolion ar sail tystiolaeth.

1.2 Cyfrifoldebau ychwanegol:
Wrth i adolygu cymheiriaid wreiddio ar draws y bartneriaeth a bod HG yn ennill profiad, gall
cyfrifoldebau ychwanegol ddeillio/ esblygu o’r gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
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 Deall lle mae cryfderau’r bartneriaeth a pha adnoddau sydd ar gael os oes ysgol yn y
bartneriaeth angen cefnogaeth.
 Gweithio gyda chydweithwyr ar flaenoriaethau penodol i wella ysgolion mewn modd fydd
yn achosi gwelliant sydyn a chynaledig.
 Cefnogi’r bartneriaeth i nodi a chychwyn prosiectau ymchwil penodol sy’n seiliedig ar
ysgolion yn unol â blaenoriaethau’r bartneriaeth.
 Cefnogi datblygiad arweinwyr ac athrawon gyda sgiliau hwyluso gweithdai.
Hyfforddiant craidd
Bydd yr hyfforddiant cychwynnol a ddarperir gan yr Education Development Trust yn cychwyn
gydag un diwrnod o hyfforddiant wyneb-yn-wyneb, gydag ail ddiwrnod o leiaf chwe mis yn
ddiweddarach (pan fydd HG wedi cael profiad o hwyluso o leiaf un gweithdy). Cynigir Diwrnod 1
ochr yn ochr â’r hyfforddiant adolygu cymheiriaid, mewn cyfuniad o sesiynau ar y cyd ac ar
wahân. Bydd yr hyfforddiant yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a bydd yn cynnwys tasgau
seiliedig ar waith (sy’n ymwneud ag agenda’r bartneriaeth ei hun).
Pwrpas yr hyfforddiant cychwynnol:
 galluogi unigolion i ddeall RhPY a’r broses adolygu cymheiriaid
 galluogi unigolion i ddeall sut y mae rôl HG yn ffitio i’r RhPY, yn enwedig mewn perthynas
â hwyluso gweithdai ôl-adolygu cymheiriaid
 datblygu mwy ar sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i fod yn HG hynod effeithiol
 sefydlu cysylltiadau rhwydwaith ar gyfer HG ar draws y rhaglen gyfan
Pynciau yr ymdrinnir â hwy yn ystod diwrnod 1 yr hyfforddiant craidd:
 RhPY a’r broses adolygu cymheiriaid
 rôl yr HG a’i botensial yn y RhPY
 trefnu a hwyluso’r gweithdai ôl-adolygu cymheiriaid, gan gynnwys defnyddio cwestiynau
gwyro lefel uchel
 offerynnau dadansoddi a gwneud penderfyniadau
Pynciau yr ymdrinnir â hwy yn ystod diwrnod 2 yr hyfforddiant craidd:


trefnu a hwyluso gweithdai ôl-adolygu cymheiriaid – rhannu profiadau, dysgu gan eraill,
tracio gwelliannau a myfyrio ar sut i ddatblygu mwy o sgiliau hwyluso

 materion anodd: offerynnau dadansoddi a gwneud penderfyniadau


darparu a derbyn adborth a rheoli sgyrsiau heriol



dilyniant i weithdai – cyrchu rhwydweithiau o strategaethau cefnogi a gwella ysgolion



cyfrifoldebau HG ychwanegol, gan gynnwys ymchwil mewn ysgolion / seiliedig ar
dystiolaeth yn y RhPY

Hwyluswyr Gwelliant: sgiliau a phrofiad
Gwyddom o brofiad y gall HG gael y rôl yn heriol ac oherwydd y byddant yn gweithio gyda
phenaethiaid o bob rhan o’r bartneriaeth, mae arbenigedd proffesiynol a hygrededd yn hanfodol.
Pan fydd partneriaethau yn dewis HG, efallai y bydd y canlynol yn fuddiol iddynt:
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Gallu addysgu: A oes digon o dystiolaeth i ddangos fod y darpar-HG:


yn athro/athrawes sy’n perfformio i safon uchel?



yn meddu ar ddigon o brofiad o addysgu i ymgymryd â’r rôl?



yn cymhwyso arbenigedd addysgu ar draws y cwricwlwm (hynny yw, yn cefnogi
cydweithwyr y tu hwnt i’w arbenigedd pwnc ei hun)?

Arbenigedd mewn arwain: A oes digon o dystiolaeth i ddangos fod y darpar-HG:


yn meddu ar sgiliau arwain hynod effeithiol fel y dangosir trwy arwain tîm neu arwain
ysgol gyfan?



yn meddu ar hygrededd gyda phenaethiaid eraill?



yn gallu herio cydweithwyr yn effeithiol, gan gynnwys penaethiaid ac aelodau staff uwch
eraill?

Datblygu eraill: A oes digon o dystiolaeth i ddangos fod y darpar-HG:


yn gallu hwyluso dysgu a / neu sesiynau hyfforddi oedolion?



yn gallu cefnogi datblygiad cydweithwyr o bob rhan o’r cwricwlwm a dal eraill yn atebol?



yn gallu sefydlu perthynas broffesiynol effeithiol gydag ystod eang o gydweithwyr, gan
gynnwys penaethiaid yn y bartneriaeth, er mwyn cyrraedd deilliannau?

Gwybodaeth broffesiynol: A oes digon o dystiolaeth i ddangos fod y darpar-HG:


yn meddu ar ddealltwriaeth gref o strategaethau effeithiol i wella ysgolion?



yn dangos ‘awch’ am wybodaeth newydd i’w ymgorffori yn ei repertoire proffesiynol?

Nodweddion proffesiynol: Bydd partneriaethau eisiau i’w HG gael eu sbarduno gan bwrpas
moesol a gweithio mewn ffordd sydd yn adlewyrchu gwerthoedd y bartneriaeth, ac awgrymwn y
dylai HG arddangos yr ymddygiad isod:


uchelgais gyda disgwyliadau uchel ac agwedd o ‘allu gwneud’



gwytnwch a barn dda



optimistiaeth, gwyleidd-dra a chysondeb



hunanymwybyddiaeth a chydweithio



craffter gwleidyddol
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CANLLAW GWEITHDY GWELLA
Pwrpas y gweithdy
Pwrpas y gweithdy gwella yw edrych ar ganfyddiadau’r adolygiad ac archwilio’r negeseuon
allweddol. Mae’n gyfle hefyd i fyfyrio ar y broses o adolygu cymheiriaid o safbwynt yr ysgol a thîm
yr adolygiad. Dylai’r gweithdy gynnwys pawb fu’n ymwneud â’r adolygwyr cymheiriaid a / neu
sydd â diddordeb yn y flaenoriaeth gwelliant naill ai oherwydd bod ganddynt arbenigedd i’w
chynnig neu am ei fod yn rhan uniongyrchol o’u rôl. Un o fanteision adolygu cymheiriaid y RhPY
yw y gall gynnwys cynifer o aelodau o gymuned yr ysgol ag y tybir sy’n briodol ac y mae’r
gweithdy yn fan lle gall hyn ddigwydd. Bwriadwyd y gweithdai i fod yn weithredol a chyfranogol
iawn, gan alluogi pawb sy’n cymryd rhan i fod â llais yn yr atebion y cytunir arnynt a’r camau
dilynol.
Mae gweithdai gwella fel arfer yn digwydd o fewn pythefnos i’r adolygiad a gallant weithio mewn
nifer o ffyrdd:


Gweithdy bychan gyda’r pennaeth sy’n cynnwys grŵp cynrychioliadol o’r staff - gan anelu
am groestoriad o farn, yn para 1 i 2 awr



Gweithdy sy’n canolbwyntio, er enghraifft, gyda grwpiau penodol o staff, e.e. arweinwyr
canol neu arweinwyr cyfnod
Gweithdy gyda’r holl staff, yn aml yn ystod sesiwn cyfarfod staff, yn para 90 munud.



Bydd y penderfyniadau am y math o weithdy i’w gynnal yn dibynnu ar y ffocws, y materion a
godwyd a maint yr ysgol.
Wrth i’w rôl ddatblygu, bydd gan Hwyluswyr Gwelliant drosolwg o lle mae’r arfer mwyaf effeithiol
ar draws y bartneriaeth a sut y gellir ei rannu, yn ogystal â materion gwelliant a amlygwyd gan yr
adolygiad cymheiriaid a sut y gall y bartneriaeth ymdrin â hwy.
Mae gweithdai yn gweithio orau pan ….
Fo’r partneriaethau wedi gwneud buddsoddiad yn yr HG ac y mae’n bwysig felly eu bod yn cael y
cyfle gorau i lwyddo yn eu rôl a gwneud gwahaniaeth i’r bartneriaeth.
Mae HG sydd wedi ymgymryd â’r rôl wedi pwysleisio pa mor bwysig yw’r canlynol:
Paratoi:






dylid nodi dyddiadau’r gweithdy pan gytunir ar amserlen gyffredinol yr adolygiadau
cymheiriaid.
gan mai 1-1.5 awr a argymhellir, gellir ffitio gweithdai i mewn i gyfarfod ar ôl yr ysgol.
dylai HG gael eu briffio am ffocws yr adolygiad a chyd-destun yr ysgol a adolygir.
dylid gwahodd HG i’r sesiwn adborth ar derfyn yr adolygiad. Gall cynllunio’r gweithdy
ddigwydd yn syth wedyn gyda’r ysgol sy’n cynnal, yn hytrach nac fel cyfarfod ychwanegol.
dylai’r staff sy’n dod i’r gweithdy gael eu briffio gan y pennaeth ar ddeilliannau’r adolygiad,
pwrpas y gweithdy a rôl yr HG.
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Yn ystod y gweithdy:




Caiff HGrestr o fynychwyr y gweithdy.
Bydd HG yn gweithio mewn parau i redeg gweithdai i gynnal ei gilydd.
Cynllunnir gweithgareddau, ond y mae’r cynllun yn caniatáu hyblygrwydd yn dibynnu ar
anghenion y grŵp / trafodaethau.

Wedi’r gweithdy:



Ar ddiwedd y gweithdy, neu’n syth wedyn, bydd yr ysgol a adolygir a’r HG yn cytuno ar y
camau dilynol a’r amserlen.
Gwahoddir HG i gyfarfod staff yn y dyfodol lle bydd yr ysgol a adolygir yn cyflwyno ei
gwaith ar y cynllun gweithredu ers y gweithdy.

Cychwyn cefnogaeth ysgol-i-ysgol
Bydd cefnogaeth ysgol-i-ysgol yn dilyn proses yr adolygiad ac fe nodir meysydd angen penodol
trwy’r cynllun gweithredu. Gall arweinydd y bartneriaeth a/neu’r Hwylusydd Gwelliant chwarae
rhan allweddol fel brocer ar gyfer cefnogaeth briodol trwy dynnu ynghyd dîm fydd yn canolbwyntio
ar dasgau a ddaw o bob rhan o’r bartneriaeth er mwyn cwrdd ag anghenion cefnogi’r ysgol.
Dylai’r tîm gynnwys pobl gyda’r sgiliau angenrheidiol i ddarparu cefnogaeth ysgol-i-ysgol o safon
uchel er mwyn cwrdd ag anghenion yr ysgol. Fel y cytunwyd yn y gweithdy gwella, efallai y bydd
angen tair lefel o gefnogaeth ysgol-i-ysgol:
1. Yn yr ysgol a adolygir – gyda chydweithwyr yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi a hyfforddi
2. Ar draws y bartneriaeth – gyda chydweithwyr o ysgol arall yn y bartneriaeth yn cefnogi
cydweithiwr yn yr ysgol a adolygir
3. Gyda chydweithwyr o’r tu allan i’r bartneriaeth, i roi cefnogaeth unswydd – gallai hyn fod o
dîm canolog yr Education Development Trust
Ym mhob achos, mae angen cytuno ar y canlynol:
 telerau ymgysylltu (neu gontract)
 protocolau i’r holl staff sy’n ymwneud â’r gefnogaeth, gan gynnwys disgwyliad lefelau
uchel o broffesiynoldeb ac uniondeb (efallai y bydd y partneriaethau yn dymuno datblygu
set o brotocolau i’w rhannu ar draws eu partneriaeth)
 materion ymarferol, megis pwy fydd yn rhan, pa mor aml a dulliau cyflwyno
AWGRYM O STRWYTHUR AR GYFER GWEITHDY GWELLA
Awgrymir isod strwythur ar gyfer gweithdy ôl-adolygiad yn seiliedig ar weithdy go-iawn a
gynhaliwyd.
Rhan 1: Adborth o’r adolygiad
Hwylusydd/wyr Gwelliant yn ymchwilio i ganfyddiadau o’r adolygiad gyda’r sawl fu yn y gweithdy
a gofyn y cwestiynau isod er mwyn symbylu trafodaeth:
Beth ddywedodd yr adolygiad wrthym?


Negeseuon allweddol
o

Beth ddywed yr adborth wrthym?
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Ein hymateb
o
o

Faint o hyn sy’n syndod i ni?
Beth yw ein barn am y negeseuon hyn?

Mae’n bwysig iawn i’r HG wybod beth fydd y sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithdy yn ei wybod
am ddeilliannau’r adolygiad cyn y gweithdy. Bydd o help yma os gellir defnyddio protocol pawb yn
ei dro er mwyn gwneud yn siwr y gall pawb ddweud ei ddweud. Yn y cyfnod hwn, yr ydych yn
anelu am ymateb ond nid trafodaeth a dadl.
Rhan 2: Ymchwilio i’r canfyddiadau


I ba agweddau o’r flaenoriaeth gwelliant yr ydym eisiau ymchwilio yn fanylach gan
ddefnyddio offeryn hwyluso?

Bydd hyn yn gofyn i’r HG fframio’r broblem / pwnc yn gryno iawn ac yn defnyddio offeryn priodol i
fynd at wraidd y mater. Gall fod o gymorth penderfynu pa offeryn i’w ddefnyddio cyn y sesiwn a
pharatoi’r siart droi / adnoddau ymlaen llaw.
Rhan 3: Cofnodi a chytuno ar weithredoedd
Unwaith y bydd y camau a’r syniadau posib wedi eu nodi, mae modd defnyddio offeryn hwyluso
gwahanol i’w blaenoriaethu (er enghraifft, diemwnt naw neu fatrics blaenoriaethu).
Sut byddwn ni’n ymdrin â’r gweithredoedd?


Yn yr ysgol – mentora ac annog, cefnogaeth athro-i-athro, astudiaeth gwers dilynol neu
‘deithiau dysgu’ trwy DPP staff



Yn y bartneriaeth neu rhwng partneriaethau, er enghraifft



Cefnogaeth athro-i-athro / arweinydd-i-arweinydd



Datblygu Arfer ar y Cyd



Cynnal Cyfarfod Addysgu neu Gyfarfod Arweinydd ar y mater



Cytuno ar ddarn o ymchwil gweithredol sy’n seiliedig ar y bartneriaeth



Cytuno ar ddigwyddiad DPP sy’n seiliedig ar y bartneriaeth

Adrodd yn ôl ac adolygu ein profiad
Cyn diwedd y gweithdy, bydd angen cytuno sut yr adroddir yn ôl am y deilliannau i weddill y staff
(os na fyddant yn dod i’r gweithdy), llywodraethwyr yr ysgol a’r bartneriaeth yn ehangach, a sut y
bydd yr HG yn cynnal dilyniant ar y camau gweithredu gyda’r ysgol sy’n cynnal.
Beth oedd ein profiad o’r adolygiad?


Sut brofiad oedd yr adolygu cymheiriaid?



Beth wnaethom ni’n dda?



Beth fyddwn ni’n ei newid y tro nesaf?
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LLYFRYN OFFERYNNAU HWYLUSO
Mae’r llyfryn hwn ar gael fel dogfen arunig o wefan RhPY.
CYNNWYS:


Dadansoddiad CGCB



Diemwnt naw



Cynllunio gweithredu fel grŵp



Dotocratiaeth



Meddwl pelydrol



Graddio COG



Adeiladu Tîm Datrys Problemau (ATDP)



Storm syniadau



Dadansoddiad asgwrn pysgodyn



Pump pam



Matrics blaenoriaethu
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Dadansoddiad CGCB

Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau
Mae’r offeryn hwn yn cynnig dull o ddadansoddi data ac mae’n
canolbwyntio ar ddatrysiadau.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ddadansoddi ffyrdd posib o
weithredu.

Sut mae mynd ati?
Penderfynwch ar sefyllfa neu canolbwyntiwch ar agwedd benodol o’r sefydliad. Gall cyfranogwyr weithio naill ai’n
unigol neu mewn grwpiau.
Gall pob grŵp ystyried y pedair elfen neu gellir dewis un agwedd i bob grŵp edrych yn fanwl arni.

T u d a l e n | 45

Diemwnt naw
Bwriad yr offeryn hwn yw ysgogi llawer o drafodaeth rhwng staff mewn
cyfnod cymharol fyr o amser.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i gytuno
ar restr fer o flaenoriaethau
yn gyflym.

Sut mae mynd ati?
Mae cyfranogwyr yn cael rhestr faith o
bynciau neu gwestiynau. Gofynnir iddynt
ddewis 9 o’r eitemau pwysicaf a’u gosod ar
grid ar ffurf diemwnt fel hwn.
Gosodir yr eitem bwysicaf ar frig y diemwnt.
Gosodir yr eitem leiaf pwysig o’r 9 ar
waelod y diemwnt. Mae gan eitemau ym
mhob rhes bwysigrwydd cyfartal.
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Cynllunio gweithredu
fel grŵp
Mae’r fformat hwn ar gyfer cynllunio gweithredu yn gweithio am
yn ôl o weledigaeth ar y cyd ac mae’n annog grwpiau i ystyried
y newidiadau penodol mae nhw eisiau eu cyflawni cyn
penderfynu ar gamau, adnoddau, amserlen ac ati.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
adnabod y camau sydd eu
hangen er mwyn cyflawni’r
deilliant terfynol.

Sut mae mynd ati?
Cam 1:
Cam 2:
Cam 3:
Cam 4:

Mae’r grŵp yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer yr agwedd o ymarfer y maent am ei newid a’i nodi’n gryno yn y
blwch melyn.
Yna, maent yn dychmygu bod eu hymyriad arfaethedig wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn ystyried sut
fyddai gwahanol agweddau ar yr arfer yn edrych; beth fyddai’n digwydd i athrawon, disgyblion, ac ati.
Cofnodir hyn yn y blychau oren.
Yna, ar gyfer pob blwch oren, maent yn ystyried sut y mae hyn ar hyn o bryd. Cofnodir hyn yn y bylchau glas.
Yna maent yn penderfynu beth yw’r cam gweithredu cyntaf ar gyfer pob un o’r blychau glas. Weithiau bydd
un cam yn ymdrin â mwy nag un agwedd. Cofnodir hyn yn y blychau gwyrdd.
GWELEDIGAETH

Yn olaf, gall hyn fwydo i
fformat cynllunio gweithredu
mwy ffurfiol sy’n nodi
targedau CAMPUS, gan nodi
pwy fydd yn cymryd y camau
ac unrhyw adnoddau
angenrheidiol.

Ein gweledigaeth yw…

Os buom yn hynod lwyddiannus, dros y ( ) mis nesaf fe welwn y canlynol:
DEILLIANNAU
PENODOL
SEFYLLFA
BRESENNOL
CAMAU
CYNTAF
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Dotocratiaeth
Mae’r offeryn hwn yn helpu gyda chonsensws a blaenoriaethu.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i nodi
meysydd blaenoriaeth.

Sut mae mynd ati?
Caiff pob unigolyn nifer penodol o
ddotiau gludiog maent yn eu
defnyddio fel ‘pleidleisiau’. Yr
hwylusydd sy’n penderfynu ar nifer y
dotiau.
Rhaid i bawb ddefnyddio’u holl
bleidleisiau.
Mae modd rhannu pleidleisiau; er
enghraifft, os oes pum dot, gallwch
ddefnyddio’r pump mewn un bleidlais
neu rannu’r pleidleisiau yn 2,2,1,
a.y.b.
Gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd:
•
•
•

Os yw grŵp wedi cynhyrchu llawer o syniadau ac angen cytuno ar ba un i’w ddatblygu.
Os defnyddir dotiau coch, oren a gwyrdd, gall pleidleiswyr nodi eu dewis gorau gyda gwyrdd a’r lleiaf
poblogaidd gyda choch, ac ati.
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Meddwl pelydrol

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ystyried gwahanol
safbwyntiau.

Mae’r offeryn hwn yn debyg i fapio meddwl grŵp. Mae’n
gwneud i bobl feddwl yn fwy treiddgar am fater a gall arwain
pobl i ystyried pwnc o wahanol safbwyntiau.

Ymateb

Ymateb

Ymateb

Sut mae'n gweithio?





Cymerwch ddalen fawr o bapur
Gan gychwyn ar waelod neu ymyl chwith y
papur, ysgrifennwch y cwestiwn allweddol yr
hoffech ei drafod a mynd ati i feddwl amdano.
(Mae fframio’r cwestiwn hwn yn dda yn help
mawr i’r gweithgaredd lwyddo)
Gofynnwch i’r grŵp awgrymu ymatebion i’r
cwestiwn, cytuno fel grŵp ar sut i grynhoi’r
ymatebion allweddol, a’u hysgrifennu yn y
blychau ymateb.

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Ymateb



Ymateb

Pa
gwestiynau
sy’n codi o
hyn?

Ymateb

Ystyriwch: Pa gwestiynau pellach sy’n codi
o hyn?
Cofnodwch yr haenau nesaf o ymatebion

Pan fydd gennych ddigon o ymatebion a syniadau,
efallai yr hoffech dynnu’r rhain o’r daflen a gofyn i’r
grŵp eu blaenoriaethu gan ddefnyddio proses
wahanol.

Eich cwestiwn
cychwynnol
Mae hwn yn aml ar ffurf
”Sut allwn ni…?”
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Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
ddatblygu atebion i achosion
craidd problemau.

Adeiladu Tîm Datrys
Problemau (ATDP)

Mae’r strategaeth hon yn rhoi modd i wneud cynnydd ar broblem sydd yn anodd i’w thrin
drwy ddefnyddio pŵer y tîm. Mae’n gweithio’n groes i gyfarfodydd anstrwythuredig a
hirwyntog hynny sy’n trafod problemau ond sydd pur anaml yn cytuno ar ffordd ymlaen.
Mae’n cynnig dull strwythuredig o fynd i’r afael â phroblem ac mae ‘perchennog y broblem;
yn gadael gyda chynllun gweithredu.
Sut mae mynd ati?
Mae’r tîm yn gweithio gyda ‘pherchennog y
broblem’, gyda chymorth hwylusydd, i greu
rhestrau ar siart droi yn dilyn y camau isod:
 Datganiad o’r broblem: Cwestiwn
“Sut wna’i...?” syml
 Cynhyrchu syniadau: storm syniadau
sydyn i bawb
 Dewis syniad: perchennog y broblem
yn dewis y ddau neu dri o’r syniadau
mwyaf addawol
 Manteision a phryderon: asesu pob
un o’r syniadau a ddewiswyd
 Pryderon difrifol: gellir dileu syniad os
na ellir ei oresgyn
 Cynlluniau gweithredu: darparu
glasbrint i fynd i’r afael â’r broblem

Esiampl 30 munud

5 munud

Datganiad
o broblem
Cefndir
Cynhyrchu
syniadau

10 munud
Dewis
syniadau

10 munud

Dadansoddi
manteision /
pryderon
Pryderon difrifol

5 munud

Cynllun
gweithredu
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Graddio COG
Yn syml, mae’r strategaeth hon yn gofyn i bobl gofnodi eu barn mewn
perthynas ag agwedd benodol ar yr ysgol, gan nodi :
- Pethau rydym ni’n eu gwneud yn dda eisoes (papur post-it gwyrdd)
- Pethau rydym ni’n eu gwneud yn weddol, neu y gallwn wella (papur
post-it oren)
- Pethau nad ydym yn eu gwneud cystal neu bethau nad ydym yn eu
gwneud o gwbl (papur post-it coch)

Wedi’r ymarferiad hwn, gallai’r grŵp edrych
ar y pethau oren a holi cwestiwn am un neu
ddau ohonynt, er enghraifft, “Beth sy’n
rhwystro hyn rhag gweithio cystal ag y
gallai?”
Yn yr un modd, gallech gymryd y papurau
post-it coch a holi pa un o’r rhain ddylai fod
yn flaenoriaeth i’w datblygu. Gallech
ddefnyddio diemwnt naw neu
ddotocratiaeth ar gyfer hyn.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i
gofnodi eu barn yn weledol.

Beth
ydym ni’n
ei wneud
yn dda?

Beth allwn
ni ei wneud
yn well?

Beth mwy
allwn ni ei
wneud?
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Storm syniadau

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grŵp i gasglu
gwahanol safbwyntiau ar
fater.

Mae storm syniadau yn dechneg syml a ddefnyddir yn aml gydag
offerynnau mwy soffistigedig, Mae’n annog aelodau’r grŵp i
feddwl yn rhydd ac yn eang, mynd tu hwnt i ffiniau
meddwl arferol a chynhyrchu syniadau o’r newydd.

Pwnc 3

Sut mae mynd ati?
Pwnc 1

Yn ystod y sesiwn
 Nodi’r broblem neu’r pwnc yn glir a sicrhau
bod pawb yn deall
 Esbonio’r broses a’r cyfyngiad amser
 Annog unigolion i gyfrannu syniadau’n rhydd
 Derbyn y syniadau heb roi barn a chyfrannu
ychydig syniadau’n unig yn bersonol

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad

Pwnc 2

Syniad

Syniad

Syniad

Wedi’r storm syniadau
 Gall y grŵp edrych ar y syniadau fesul un a
naill ai ymhelaethu, cyfuno neu gael gwared
ar rai
 Os oes angen blaenoriaethu syniadau,
gwahodd y cyfranogwyr i bleidleisio

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad

Syniad
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Dadansoddiad
asgwrn pysgodyn

Sut mae mynd ati?
Rhoi modd i grwpiau ddeall
graddfa a hyd a lled
newidiadau. Hefyd yn helpu i
ddeall gwraidd problemau.

Daw enw’r strategaeth hon o sut mae’n edrych pan gwneir
llun ohoni, efo problem ar un ochr. Mae ‘asgwrn cefn’ yn
ymestyn o’r broblem efo llinellau yn dod ohoni, ac ar y rheiny
y mae’r tîm yn nodi is-faterion.
Sut mae mynd ati?
Nodi’r broblem ar yr ochr dde ar ddarn mawr o
bapur.
Tynnu llinell syth, lorweddol i’r chwith (fel asgwrn
cefn pysgodyn).

Pryder 1

Pryder 2
Manylion
pryder

Manylion
pryder
Manylion
pryder

Manylion
pryder

Pryder 3
Manylion
pryder

Manylion
pryder

Manylion
pryder

Manylion
pryder

Manylion
pryder

Prif bwnc

Tynnu llinellau ar ongl 45º i linell yr asgwrn cefn
Ar ddiwedd pob un o’r llinellau hyn, nodi pum neu
chwe ffactor allweddol
Torrwch bob ffactor allweddol yn is ffactorau y
mae’n rhaid eu deall cyn symud ymlaen i
ddatrysiadau yn y cam datblygu.
Sylwch: ceisiwch annog y tîm i drafod syniadau
am bob ‘asgwrn cefn’ yn ei thro. Efallai y gallai
pob aelod gymryd cyfrifoldeb am hwyluso trafod
syniadau un brif asgwrn. Fel hyn, mae’n
ymarferiad meithrin tîm hefyd.

Manylion
pryder
Manylion
pryder

Pryder 4

Manylion
pryder

Manylion
pryder

Manylion
pryder

Pryder 5

Manylion
pryder
Manylion
pryder
Manylion
pryder

Manylion
pryder

Pryder 6

O weithio fel hyn, mae timau yn dechrau deall yr elfennau
sy’n cyfrannu at y broblem dan sylw.
Mae dadansoddiad asgwrn pysgodyn yn strategaeth dda i
helpu timau edrych ar anawsterau gweithio
amlasiantaethol, er enghraifft.
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Pump pam
Mae’r offeryn hwn yn debyg i’r dadansoddiad asgwrn
pysgodyn. Mae’r dechneg yn cychwyn gyda datganiad clir
o’r broblem/mater ac yn gadael i dimau holi’r datganiad
gyda’r cwestiwn, “Pam?”, a ail-adroddir bum gwaith.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n helpu timau i ddeall
achos craidd problemau neu
bwnc.

Defnyddiwyd ‘pump pam’ a ‘dadansoddiad asgwrn pysgodyn’ gan ysgolion er mwyn osgoi symud i
“ddatrys” problem yn rhy fuan, ble gall atebion ymdrin â symptomau yn hytrach na chael gwared ar
yr achosion.
Sut mae mynd ati?
Pam

Dechreuwch eich dadansoddiad trwy
ysgrifennu datganiad cryno ar ochr chwith
dalen fawr o bapur.

Pam
Pam

Pam

Pam
Pam
Pam

Pam
Pam

Symudwch i’r dde a gofyn “Pam hynny?”

Pam

Mater allweddol
Pam

sy’n gweithio’n dda

Pam
Pam

Nodwch yr atebion mewn ymadrodd byr a
chryno

Ceisiwch weithio pob cangen o’ch
dadansoddiad i bum lefel, neu nes i chi
gyrraedd achos craidd y broblem, cyn
dychwelyd i lefel uwch a dadansoddi
cangen arall o’r mater.

Pam
Pam

Mater allweddol nad

Pam
Pam

yw’n gweithio’n dda

Yn raddol, gweithiwch o’r chwith i’r dde gan
holi “Pam?” ar bob lefel o ddadansoddi.

Pam

Pam

Pam
Pam
Pam

Pam

Pam
Pam
Pam

Pam

Pam
Pam

Pam
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Matrics blaenoriaethu
Mae’r offeryn gweledol hwn yn ffordd gyflym ac effeithiol o
gynhyrchu consensws yn y grŵp ynghylch beth ddylai fod yn
flaenoriaeth.

Pam mae’n cael ei
ddefnyddio?
Mae’n galluogi grwpiau i roi
nifer fawr o eitemau, megis
heriau neu gyfleoedd, ar
restr fer sy’n fwy hylaw.

Sut mae'n gweithio?
Rhestrwch yr holl bosibiliadau gweithredu a’u
graddio yn ôl:
 Effaith: petaem yn gwneud hyn, pa effaith
gâi ar gyflawni ein hamcan? (Isel, canolig,
uchel)
 Dymunoldeb: faint o frys sydd yna i
gyflawni’r dymuniad? (Isel, canolig, uchel)

uchel

effaith

Yna plotiwch bob un ar y matrics gan addasu
eu lleoliad er mwyn cyrraedd dosbarthiad
synhwyrol.
Ysgrifennwch bob eitem ar post-it yna, fesul
un, gofynnwch i’r tîm raddio’r eitemau ar sail
effaith a dymunoldeb.

isel

gwan

dymunoldeb

cryf

Y deilliant delfrydol yw cael eitemau wedi eu
dosbarthu ar draws y matrics fel mai dim ond
ychydig sydd yn y blwch uchaf ar y dde.
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