
Pa strategaethau 
adborth allai fod o fudd 
i athrawon a dysgwyr 
mewn cyd-destun 
ysgol gynradd? 



Archwiliodd staff a disgyblion Ysgol Gynradd 
Cwmrhydyceirw, Abertawe, effaith strategaethau asesu 
ffurfiannol ar addysgu a dysgu.

Term yw ‘asesu ffurfiannol’ sy’n gysylltiedig â diwylliant 
dysgu, lle mae plant ac athrawon yn cymryd rhan yn y 
broses ddysgu. Mae’r math hwn o ddiwylliant yn un lle caiff 
plant eu hannog i ddatblygu hunan-gred, metawybyddiaeth 
a pherchnogaeth a rennir o’u dysgu. Mae’n seiliedig ar 
ymholi am ddysgu a dysgwyr, a’i nodwedd yw siarad am 
ddysgu. Mae’r adborth yn canolbwyntio ar lwyddiant  a 
chamau er gwelliant.  

Penderfynodd yr ysgol ganolbwyntio ar adborth ar lafar, 
adborth ysgrifenedig gan ddefnyddio ‘pinnau rhoi sglein’, 
a strategaethau hunan-asesu gan ddisgyblion ar draws y 
Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

Amcanion
Roedd yr ysgol am archwilio effaith y strategaethau hyn ar 

a) faich gwaith yr athro ac 
b) ymgysylltu’r dysgwyr â’u dysgu eu hunain.   

Beth ddywedodd y dysgwyr?
Ar ddechrau’r astudiaeth, teimlodd y dysgwyr ifanc, yn 
enwedig, bod sylwadau’r athro yn ymwneud â swmp y 
gwaith yr oeddent wedi’i  wneud mewn gwers. Roedd y rhan 
fwyaf o ddysgwyr yn meddwl bod sylwadau ysgrifenedig 
yn dystiolaeth bod yr athro yn gwerthfawrogi eu gwaith. 
Ond dywedodd y plant iau nad oeddent bob amser yn 
gweld bod y sylwadau yn eu helpu gyda’r cam nesaf o 
ddysgu  - gyda rhai yn dweud ‘ nid wyf bob amser yn edrych 
arno eto, heblaw bod Miss yn fy atgoffa i wneud hynny’. 
Weithiau, byddai’r  sylwadau yn achosi dryswch ‘Pan fo Miss 
yn ysgrifennu rhywbeth i lawr,  nid wyf yn deall beth sydd 
angen i mi ei wneud.’ 

Roedd gan blant Blwyddyn 4 a Blwyddyn 6 ddealltwriaeth 
well o sylwadau ysgrifenedig, ac yn gyffredinol, roeddent yn 
eu gwerthfawrogi, ond unwaith eto, nid oeddent bob amser 
yn cyfeirio yn ôl atynt i’w helpu gyda’r cam nesaf o ddysgu.  

Erbyn diwedd yr astudiaeth, gwnaeth dysgwyr o bob oedran 
adrodd eu bod nhw’n ymwybodol o’r ffaith bod  sylwadau’r 
athro yn ymwneud â gwella eu gwaith. Teimlwyd gan 
ddysgwyr o bob oedran bod sylwadau ar lafar yn rhywbeth 

cadarnhaol. Gwelwyd y rhain yn ffordd gyflymach, yn haws 
i’w deall ac yn bersonol – ‘Mae’n dda i wybod oddi wrth rywun 
yr hyn sy’n digwydd.’ Roedd hi’n well gan 80% o ddisgyblion, 
ar draws pob ystod oedran, gael y cyfle i siarad am eu gwaith 
gyda’u hathro, o gymharu â darllen sylwadau. Roedd plant iau 
hefyd yn hoff o gael eu llyfrau wedi’u stampio. 

Roedd y plant hefyd yn fwy tebygol o siarad am 
bwysigrwydd gwneud ymdrech wrth ymgymryd â’u gwaith. 
‘Mae gwaith caled yn maeddu talent’. Gwnaethant hefyd 
ddangos ymwybyddiaeth gynyddol bod dysgu yn broses o 
wella’n barhaol. ‘Rwyf wedi dysgu i beidio â phoeni amdano, 
dim ond ceisio i wella’.

Beth oedd barn yr athrawon?
Cyn cynnal yr astudiaeth, byddai athrawon fel arfer yn treulio 
8-15 awr bob wythnos yn marcio. Yn gyffredinol, roedd gan 
rai pynciau faich gwaith trymach nag eraill o ran marcio, 
a byddai’r marcio yn cynyddu yn ystod Cyfnod Allweddol 
2. Roedd pob athro yn teimlo eu bod yn treulio gormod o 
amser yn marcio. Gwnaethant ofyn i’w hunain ‘Ar gyfer pwy 
ydym ni’n marcio? Teimlodd yr athrawon hefyd fod y baich 
gwaith yn eu rhwystro rhag cyflawni agweddau eraill o’u rôl.

Yn ystod yr astudiaeth, gwnaeth yr athrawon fwynhau‘r cyfle 
i siarad â’r plant yn fanwl am eu dysgu. Roedd yr adborth 
lafar yn help i sefydlu ‘gwell perthynas gyda’r plentyn – a 
rhaid bod hynny’n beth da.’  Gwnaethant deimlo bod 
perthnasau personol yn gwella a bod y trafodaethau ar 
lafar am waith yn gyfleoedd grymus o’u safbwynt hwy a’r 
dysgwyr yn ogystal. 

Teimlwyd ganddynt fod effaith adborth ar lafar i’w gweld 
yng nghyraeddiadau’r plentyn. Gwnaeth cymryd rhan yn yr 
astudiaeth eu helpu i sylweddoli bod angen yr hyder arnynt 
i gredu bod gan y math yma o adborth effaith, ac roedd hyn 
weithiau yn ddigon o dystiolaeth o ddysgu.  

Gwnaeth disgyblion o bob oedran fwynhau defnyddio’r 
‘Pinnau rhoi sglein Porffor’. Gwnaethant ddeall bod y rhain 
yn dangos sut yr oeddent wedi gwella neu roi sglein ar 
eu gwaith. Roeddent yn gallu siarad, gan ddeall, am y 
newidiadau a wnaed ganddynt, a pham iddynt wneud y 
newidiadau hyn. Dangosodd pob plentyn ddealltwriaeth 
bod dysgu yn broses barhaol, gan ymfalchïo wrth esbonio 
eu dysgu eu hunain.

Beth oedd yn arbennig o gofiadwy?
Dangosodd y sgoriau ar y graddfeydd agwedd bod y 
plant, wedi’r astudiaeth, wedi  sôn am welliannau mewn 
hyder, a’u bod nhw’n gwybod sut i fod yn ddysgwyr da a 
sut i ddatrys problemau.  Gwnaethant hefyd gyfeirio at 
ostyngiad mewn pryder, sy’n gysylltiedig â dysgu pethau 
newydd a chymhleth. 

Roedd disgyblion Blwyddyn 6 yn awyddus i nodi mai prif 
ddiben eu gwersi oedd gwella,  - ac nid cael pob ateb yn 
gywir. ‘Mae pawb yn hoffi gwella – dyna ein prif nod’. 

Beth oedd y prif heriau?
Roedd yr athrawon yn dal i deimlo bod pwysau arnynt i roi 
eu sylwadau – naill ai rhai ysgrifenedig neu rai ar lafar - ar 
bob darn o waith. Roedd hyn yn arbennig o wir o’r angen  
i nodi’r ‘camau nesaf’. Weithiau, roedd yr athrawon eisiau 
teimlo’n hyderus i benderfynu  peidio ag ysgrifennu cam 
nesaf. ‘Os ydy darn o waith yn ardderchog, yna dylid gadael 
y plentyn i fwynhau’r eiliad honno heb feddwl ‘beth 
sydd nesaf?’’   

Dywedodd plant iau, yn enwedig, fod hunan-asesu yn gallu 
bod yn anodd.  Mewn gwersi pan fu rhaid iddynt adrodd 
ar eu dysgu eu hunain, lle byddai gwyrdd yn golygu eu 
bod nhw’n teimlo’n hyderus, a byddai coch yn golygu nad 
oeddent wedi deall, gwnaethant nodi bod cydnabod coch 
yn anodd. ‘Dywedais, roeddwn yn wyrdd, ond roedd hi’n 
anodd. Roeddwn am esgus fy mod yn wyrdd.’  Gwnaeth
nifer ohonynt gyfaddef esgus bod rhywbeth yn hawdd 
pan, mewn gwirionedd, roeddent yn teimlo ei fod 
yn anodd.

Ffeithiau allweddol 
Lleolir Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw yng ngogledd 
Abertawe. Mae ganddi ychydig yn fwy na 500 o blant ar 
y gofrestr, ac mae gan 18% ohonynt yr hawl i gael  
prydau am ddim yn yr ysgol. Cydnabyddir bod gan 
15% o’r dysgwyr anghenion dysgu ychwanegol. 
Gwnaeth pedwar athro a 18 plentyn  o ddosbarthiadau 
Blynyddoedd 2, 4, a 6 gymryd rhan  yn y prosiect hwn.

Adborth ar lafar: Gwnaeth athrawon weithio gyda grwpiau 
canolbwyntiedig o ddisgyblion er mwyn trafod eu gwaith yn 
ystod gwersi ac amseroedd priodol eraill e.e. yn ystod 
sesiynau darllen dan arweiniad neu sesiynau adborth 
penodol. Fel arfer, byddai’r adborth hwn yn cymryd 10 
munud, ac yn ystod yr amser hwn, byddai’r plant arall sydd 
yn y dosbarth yn cael eu cyfeirio at ymgymryd â thasgau yn 
annibynnol, neu i weithio o dan ofal cynorthwywyr 
ystafell ddosbarth.  

Pinnau rhoi sglein: mewn ymateb i’r adborth ar lafar, 
byddai disgyblion yn defnyddio’r pinnau rhoi sglein i 
gywiro, diwygio a ‘rhoi sglein’ ar eu gwaith yn ôl yr angen. 

Tîm Ysgol: Mr Darren Casker, Pennaeth Ysgol; 
Mr Timm Dadds, Dirprwy Bennaeth a Chydlynydd Asesu
Mrs Rebecca Hollis, Arweinydd Asesu ar gyfer Dysgu
Disgyblion Blwyddyn 2, Blwyddyn 4 a Blwyddyn 6.

‘Yr arf addysgol mwyaf 
grymus ar gyfer gwella 
cyrhaeddiad a pharatoi 
plant i fod yn ddysgwyr 
gydol oes, mewn unrhyw 
gyd-destun, yw asesu 
ffurfiannol’ (Clarke, 2017:3). 

‘Adborth yw’r wybodaeth a 
roddir i ‘r dysgwr ac/neu’r athro 
am berfformiad y dysgwr o ran 
y nodau dysgu,sydd yna, 
yn ailgyfeirio neu yn ail-
ganolbwyntio’r gweithredoedd 
er mwyn cyflawni’r nod’ 
(adroddiad y Sutton Trust (2011). 



Crynodeb
Er bod angen i athrawon ddangos rhywfaint o farcio 
gwaith, mae ymchwil yn dangos mai’r adborth mwyaf 
effeithiol yw’r math a roddir ar unwaith  ac sy’n 
gwneud prosesau ‘anweladwy’ yn weladwy.  Yn Ysgol 
Cwmrhydyceirw, gwnaeth symud o ddefnyddio sylwadau 
ysgrifenedig manwl,  a defnyddio yn eu lle adborth ar lafar 
a thechnegau canolbwyntiedig, ysgafnhau baich gwaith yr 
athro a chynorthwyo plant i fod yn fwy hyderus am 
eu dysgu.  

Argymhellion
• Sicrhau bod unrhyw sylwadau ysgrifenedig yn   
 berthnasol a’u rhoi cyn gynted ag sy’n bosibl. 

• Er bod y plant yn teimlo bod sylwadau ysgrifenedig syml  
 o gymorth, pan fo angen adborth mwy manwl neu fwy  
 cymhleth, mae’n well ganddynt gael cyfle i’w drafod  
 gyda’r athro. 

• Byddwch yn ddigon hyderus i roi adborth ystyrlon 
 ar lafar pan fo’n briodol. 

• Trefnwch gyfle i siarad gyda’r plant am eu gwaith – 
 a gyda’u gwaith. 

• Ystyriwch weithredu strategaethau sy’n gwneud 
 adborth yn weladwy. 
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https://www.youtube.com/
watch?v=Xn0G3MCMnFQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/
watch?v=FGx7Yxgbfes&feature=youtu.be

Awduron yr adroddiad hwn: Dr Helen Lewis a Mrs Gail 
Parker, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  


