
Sut gall ysgolion 
cyrhaeddiad gynorthwyo’r 
broses adborth ar gyfer 
athrawon a disgyblion 
mewn lleoliad ysgol 
uwchradd?



Gwnaeth staff a disgyblion Ysgol Gyfun Treforys, ysgol 
a leolir yn Abertawe ar gyfer disgyblion 11-18 mlwydd 
oed, archwilio’r defnydd a wneir o strategaethau asesu 
ffurfiannol. Gwnaethant ganolbwyntio yn arbennig ar 
ddatblygu strategaethau adborth effeithiol er mwyn 
symleiddio baich gwaith athrawon. Mae ymchwil 
yn cydnabod pwysigrwydd adborth effeithiol o ran 
disgyblion, a bod eu hymwneud yn weithredol â’r broses 
ddysgu yn hanfodol. Roedd athrawon Treforys am weld 
sut y gallai defnyddio ysgolion cyrhaeddiad gynorthwyo 
disgyblion i weld eu sefyllfa bresennol mewn perthynas â 
nod dysgu’r wers, ac a ydy’r rhain yn gallu rhoi arweiniad ar 
sut i gau’r bwlch sydd rhwng y ddau. 

Amcanion
The school wanted to explore the impact of attainment ladders 
on teacher workload and pupils’ engagement with their own 
learning. They wanted to see whether the ladders supported 
pupils’ understanding of desired goals, gave them the tools 
to improve their work, and supported teachers by reducing 
marking time. 

Sut dywedodd y disgyblion?
Ar ddechrau’r astudiaeth, gwnaeth disgyblion sôn am 
ddealltwriaeth glir o’r system asesu a’u rôl weithredol 
ynddi. Roeddent, efallai yn llai sicr am y camau 
angenrheidiol sydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni’r 
targedau, a gwnaeth rhai ohonynt fynegi’r farn bod 
adborth gan yr athro yn well ganddynt nag adborth gan 
gymheiriaid.

Erbyn diwedd yr astudiaeth, adroddwyd gan y disgyblion 
fod ganddynt syniad mwy clir o sut y gallant newid eu 
gwaith a’i wella. 

Teimlodd yr athrawon eu bod nhw wedi symud yn 
llwyddiannus tuag at fwy o fodelu targedau a rennir  ar 
gyfer y dosbarth cyfan  - a theimlodd y disgyblion fod hyn 
yn rhan ddefnyddiol o repertoire o fecanweithiau adborth 
sy’n cael eu defnyddio yn yr ysgol. 

Dywedodd un o’r disgyblion a gymerodd rhan yn y prosiect 
‘Rwy’n teimlo bod gennyf well syniad yn awr o sut i wella 
fy ngwaith;  - y math o bethau y gallaf eu gwneud er mwyn 
gwella’. Atseiniwyd y teimlad hwn ymhlith y grŵp, gydag 
eraill yn dweud ‘Rwy’n gwybod mwy am yr hyn y gallaf 

ei wneud – yn enwedig ar ôl i’r athro ddangos i ni sut i’w 
wneud. Felly, rwy’n teimlo’n gryfach fy mod innau yn gallu 
ei ddefnyddio wedyn ar fy liwt fy hun’. 
 

Beth oedd barn yr athrawon?
Cyn cynnal yr astudiaeth, gwnaeth athrawon adrodd eu 
bod nhw, fel arfer, yn treulio nifer sylweddol o oriau bob 
wythnos yn marcio. Roedd rhai yn ansicr a oedd yr oriau 
a dreuliwyd yn marcio wedi’u hadlewyrchu gan welliant 
cydredol. Roedd eisoes gan yr ysgol system asesu yr oedd y 
disgyblion a’r staff yn ei deall.  

Yn ystod yr astudiaeth, mynegodd yr athrawon ddiddordeb 
mewn archwilio sut i ddarparu arweiniad mwy clir ar 
ddatblygu agweddau allweddol o waith disgyblion mewn 
ffordd hydrin. 

Ar ôl yr astudiaeth, teimlwyd gan athrawon eu bod nhw’n 
defnyddio modelu ac enghreifftiau yn fwy nag o’r blaen, 
gan gynnwys modelu gwrthdro – lle mae disgyblion 
yn datblygu ar y cyd, gyda’u hathro, enghraifft ‘dda’ o 
enghraifft ‘wan’ – wrth fynd i’r afael â thargedau yn y 
gwaith sy’n gyffredin. 

Fel y nodwyd gan un o’r athrawon a wnaeth gymryd rhan,  
‘Mae marcio bob amser yn mynd i gymryd amser, ond 
mae mynd i’r afael fel dosbarth cyfan â rhai elfennau sy’n 
gyffredin, darparu strategaethau ac ati, yn arbed amser am 
ein bod ni’n mynd i’r afael â’r agwedd benodol honno gan 
wneud un ymdrech fawr’. 
 

Beth oedd yn arbennig o gofiadwy?
Dangosodd archwilio llyfrau fod marcio llyfrau wedi 
dod yn fwy canolbwyntiedig yn ystod yr astudiaeth. 
Roedd athrawon yn gallu nodi sgiliau penodol a oedd 
angen eu datblygu, a gosod targedau perthnasol er 
mwyn eu cyflawni. Gwelwyd tystiolaeth gynyddol bod 
disgyblion yn ymgysylltu â thargedau personol, ac yn 
yr enghreifftiau gorau, gwelwyd tystiolaeth ar sail yr 
ymatebion a’r sylwadau a wnaed, o ddeialog rhwng 
disgyblion ac athrawon.  Gwnaeth yr ysgolion cyrhaeddiad 
helpu disgyblion i ddelweddu eu siwrne tuag at darged. 
Y rheswm am hyn yn bennaf  oedd defnydd medrus o’r 
ysgolion gan athrawon wrth osod targedau a ffocysu sylw’r 
disgyblion. Dechreuodd athrawon ddefnyddio modelu’r 
anghenion datblygu cyffredinol ar gyfer y dosbarth cyfan 
er mwyn darparu modelau yn ogystal â, ac mae hyn yn 
bwysig, defnyddio llai o amser ar roi adborth i unigolion. 
Gwnaeth hyn hefyd helpu sicrhau bod y ‘beth?’ a’r ‘sut?’ o 
osod targedau yn cael eu harchwilio. Mae’n debyg roedd y 
disgyblion yn teimlo bod ganddynt well syniad o sut mae 
darn o waith da yn edrych a sut i ddatblygu eu sgiliau 
eu hunain. 

Beth oedd y prif heriau?
Roedd heriau amser a chydlynu amserlenni’r staff yn her 
go iawn i’r prosiect hwn. 

Ffeithiau allweddol 
Lleolir Ysgol Gyfun Treforys, ysgol ar gyfer disgyblion 
11-18 mlwydd oed, yn nwyrain Abertawe. 

Mae ganddi bron â bod 945 o ddisgyblion ar y gofrestr, 
ac mae gan ryw 20.7% ohonynt yr hawl i gael prydau 
am ddim yn yr ysgol. 

Gwnaeth y prosiect hwn gynnwys tri aelod o’r staff 
addysgu, a disgyblion o un dosbarth blwyddyn 8. 

‘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 disgybl 
ac / neu’r athro am berfformiad y disgybl 
mewn perthynas â’r nodau dysgu,  sydd 
yna, yn ailgyfeirio neu yn ail-ganolbwyntio 
gweithredoedd er mwyn cyflawni’r nod’ 
(Sutton Trust report (2011). 



Crynodeb
Er bod angen i athrawon ddangos rhywfaint o farcio 
gwaith yn ysgrifenedig, mae ymchwil yn dangos mai’r 
adborth mwyaf effeithiol yw’r math a roddir ar unwaith 
ac sy’n gwneud prosesau ‘anweladwy’ yn weladwy.   Mae 
pwysigrwydd dangos i ddisgyblion sut y gallant wella eu 
gwaith yn rhan bwysig o adborth effeithiol. Mae adborth 
ffurfiannol yn ffurfiannol dim ond os yw’n achosi newid. 
Mae’r prosiect hwn, sydd yn un cyfredol, yn canolbwyntio 
ar sut y gellir gwneud y newid hwnnw. 

Fel y nodwyd yn gynharach, yn Ysgol Gyfun Treforys, mae 
gan symud o ddefnyddio sylwadau ysgrifenedig manwl, a 
defnyddio yn ei le adborth sydd wedi’i fodelu ac a rennir 
gan ddefnyddio ysgolion cyrhaeddiad i hysbysu’r ffocws 
datblygu,  y potensial i leihau baich gwaith yr athrawon 
a helpu’r plant deimlo eu bod nhw wedi deall yn well 
sut i wella eu gwaith. Mae dod yn gynyddol gyfarwydd 
â’r systemau asesu sydd wedi’u sefydlu yn yr ysgol wedi 
gweld disgyblion ac athrawon yn adrodd bod ganddynt 
ddealltwriaeth fwy cyffredin ac a rennir o sut i  wella 
gwaith – yn enwedig pan gaiff gwelliannau eu hesbonio 
neu eu rhannu gan yr athro fel rhan o’r broses.

Cafwyd peth tystiolaeth glir yn y llyfrau a’r ffeiliau fod 
cynnydd disgyblion wedi datblygu wrth iddynt ymateb
i adborth.
 

 Argymhellion
• Gall modelu sydd wedi’i seilio ar y dosbarth cyfan   
 ddarparu ar gyfer disgyblion arweiniad gwerthfawr ar 
 sut i achosi newid i’w gwaith. 

• Gall hyn, o ganlyniad, achosi’r athro i dreulio llai o amser  
 ar dargedau dro ar ôl tro, a mwy o amser ar ddatblygu  
 dealltwriaeth y dosbarth cyfan ar sut i fodloni 
 targedau cyffredin. 

• Gall y defnydd a wneir o bolisi asesu a set o arferion a  
 rennir ac y cytunwyd arnynt achosi disgyblion i deimlo  
 eu bod nhw’n chwarae rhan fwy yn y broses asesu, a gall  
 hyn newid eu persbectif o sut i wella gwaith. 

Cyfeiriadau
Clarke, S. (2017) Outstanding Formative Assessment: Culture 
and Practice London: Hodder Education

Sutton Trust (2011) Pecyn cymorth Addysgu a 
Dysgu – gallwch ei gyrchu drwy ymweld â:  https://
educationendowmentfoundation.org.uk/resources/
teaching-learning-toolkit

Clywed oddi wrth y tîm a wnaeth ymchwilio’r ysgol:  

Linc i fideo
Linc i fideo
Linc i fideo

Tîm a wnaeth ymchwilio’r prifysgol: Angella Cooze, 
Helen Lewis, Elaine Sharpling Yr Athrofa, University of 
Wales Trinity Saint David

Awduron yr adroddiad hwn:  

Ms Angella Cooze http://www.uwtsd.ac.uk/staff/angella-cooze/

Dr Helen Lewis http://www.uwtsd.ac.uk/staff/helen-lewis/

https://youtu.be/Y7eqHyc5YdY
https://youtu.be/35xD0VaFC2o
https://youtu.be/6uRnIVi1Uzo

