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Defnyddio’r Craffwr
Ystyriaethau ac ymchwil
Mae’r craffwr, neu offeryn dosbarth tebyg, yn offeryn addysgu hynod bwerus. Gellir ei ddefnyddio ar 
gyfer llawer o strategaethau asesu ffurfiannol, e.e. cyd-greu Meini Prawf Llwyddiant, modelu rhagoriaeth, 
arddangos sgil, adborth dosbarth cyfan, trafodaeth ac adborth gan gymheiriaid, hunanasesu.

Ymchwil John Hattie - maint effaith:

Assessment literate students 1.44
Providing Formative evaluation 0.9
Classroom discussion 0.82
Feedback 0.72

“Pupils can look at pieces of work completed by their peers. Being able to show a piece 
of ongoing work directly onto the screen helps pupils in various ways.
1. Modelling excellence as an aid to support others. If pupils see a piece of a high 

standard covering all the success criteria, pupils are aware of what to aim for.
2. Identification of the elements of the success criteria.
3. Highlighting areas of excellence/ areas to develop
4. As part of a mini-plenary to support and develop pupils’ work, whatever the subject 

area” - Shirley Clarke, 2018

“Mid lesson stops and cooperative marking enable pupils to actively improve their work 
by seeing excellent examples and dicussing possible improvements”

“This two-step practice discussions leads to pupils working much harder than they 
used to,” - Shirley Clarke, Outstanding Formative Assessment - Culture and Practice 

Egwyddorion ‘cau’r bwlch’ adborth Sadler a sut mae egwyddorion asesu ffurfiannol yn gweddu iddynt.

“Three conditions for effective feedback
1. Posess a concept of the goal being aimed for

[DD, MPLl wedi eu llunio ar y cyd, gwêl mwy nag un enghraifft ardderchog]

2. Compare the actual level of performance with the goal
[Partneriaid trafod yn hunan asesu ac asesu cyfoedion, seibiannau canol gwers, trafod a gwella gwaith 
eu gwaith eu hunain a benthyg syniadau]

3. Engage in some appropriate action which leads to some closure of the gap
[Dilyn y seibiannau dysgu i gydweithio ar welliannau yn eu gwaith fel partneriaid trafod, gwneud 
addasiadau yn syth]”



💻 www.gwegogledd.cymru

Defnyddio’r Craffwr

rhesymau dros ddefnyddio’r craffwr [neu offeryn cyffelyb]

• Mae’n atgyfnerthu’r defnydd o Asesu Ffurfiannol effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. 
• Mae defnydd cyson o’r craffwr wedi bod yn gaffaeliad mawr ar gyfer hybu hunan- hyder disgyblion a’u 

hannog i ddathlu rhagoriaethau a chamgymeriadau yn eu gwaith.
• Mae edrych ar enghreifftiau o wahanol ddarnau o waith o dan y craffwr yn arwain disgyblion i bennu 

Meini Prawf Llwyddiant yn annibynnol ac egluro beth sydd angen i wella un darn i gyrraedd yr un safon 
â darn arall 

• Mae’n meithrin disgyblion i fod yn ‘barod’ a hyderu  i ddangos eu gwaith o dan y craffwr- defnyddir 
offeryn dewis ar hap i ddewis unigolion , e.e. preniau lolipop

• Mae’n meithrin gallu disgyblion i drafod a chymharu ansawdd eu gwaith a gwaith eraill yn aeddfed 
• Mae’n cynnig cyfleoedd gwerthfawr  i rannu a dathlu llwyddiannau a chamgymeriadau ymarfer datrys 

problemau
• Mae trefniadaeth ddosbarth sy’n cynnwys defnydd o’r crafwr yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer 

siarad, gwrando a dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  
• Mae athrawon yn siarad llai ac mae ganddynt fwy o amser i wrando ar ddisgyblion, asesu eu  

dealltwriaeth a’u dysgu presennol ac adnabod unrhyw gamdybiaethau yn syth. 
• Mae disgyblion dosbarth cyfan yn cael adborth, yn hunan asesu ac yn gallu gwella eu gwaith yn syth.  
• Mae’n arwain at adborth mwy uniongyrchol ac yn galluogi athrawon  i addasu’r addysgu i sicrhau 

cynnydd disgyblion yn y wers. 
• Mae’n rhoi mwy o amser i ddisgyblion feddwl, ac yn annog mwy o annibyniaeth mewn disgyblion i allu 

gwella eu gwaith 
• Mae’n  grymuso disgyblion ac yn datblygu eu hannibyniaeth fel dysgwyr
• Mae’n hybu gwaith tîm a chydweithio effeithiol
• Mae’n  datblygu aeddfedrwydd mewn perthynas waith  disgyblion yn y dosbarth. Mae’r disgyblion yn 

dysgu llawer  oddi wrth ei gilydd a datblygir ethos  o barch at ymdrechion ei gilydd yn y dosbarth.

y craffwr ar waith

• Gweithredu drwy’r ysgol 
• Sicrhau’r hinsawdd dosbarth cywir ar gyfer ei weithredu 
• Trafodaeth ddosbarth yn esbonio gan gynnwys dewis darnau o waith  ar hap  i roi adborth/ trafod 

llwyddiannau  gwelliannau  - nodi pwysigrwydd rhannu eu dysgu
• Hyfforddi disgyblion  a digon o gyfleoedd i ymarfer.
• Sicrhau seibiannau dysgu mewn  gwersi wrth gynllunio

Mae sawl defnydd y gellir ei wneud o’r craffwr:
• I gychwyn gwersi  -  dangos enghreifftiau gwahanol o waith disgyblion, camgymeriadau ar gyfer 

trafodaeth gychwynnol ac asesu gwybodaeth a dysgu ‘r disgyblion hyd yma

• Pennu MPLl ar y cyd ar gyfer cyflawni tasg yn effeithiol, 
 − dangos mwy nag un enghraifft i ddisgyblion eu trafod . Gall rhain fod yn enghreifftiau o waith ‘go 

iawn’ disgyblion/ cyn ddigyblion neu yn ddarnau y bydd yr athro wedi eu paratoi ei hun.  
 − Parau i drafod rhagoriaethau’r gwaith neu fannau angen gwelliant, rhannu syniadau fel grwpiau/ 

dosbarth
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defnydd llwyddiannus o’r craffwr

arferion gorau:
• Defnydd rheolaidd o’r craffwr bron ymhob gwers er mwyn modelu, dangos gwaith, techneg 

arbennig , camgymeriad, pennu MPLl, asesu a gwella gwaith
• Partneriaid trafod ar waith ymhob dosbarth trwy’r ysgol
• Darnau o waith effeithiol yn cael eu rhannu gyda disgyblion ar gyfer trafodaeth e.e. casglu 

darnau cyn ddisgyblion i’w defnyddio, athrawon yn llunio enghreifftiau eu hunain 
• Dysgwyr yn rhan o arwain y gwaith craffu yn annibynnol ac yn annog eu cyfoedion i ystyried rhagoriaethau 

a chamau gweithredu yn y gwaith
• Defnydd rheolaidd o’r craffwr bron ymhob gwers er mwyn modelu, dangos gwaith, techneg arbennig 

camgymeriad, pennu MPLl, asesu a gwella gwaith
• Dysgwyr yn rhan o arwain y gwaith craffu yn annibynnol ac yn annog eu cyfoedion i ystyried rhagoriaethau 

a chamau gweithredu yn y gwaith.

lle bo angen datblygu ymhellach:
• Dim trefn pendant i ddefnyddio partneriaid trafod na chraffwr yn y dosbarth,
• Defnydd achlysurol ac arwynebol i ddangos gwaith yn unig e.e. trafodaethau byr ar 

ddechrau neu ddiwedd gwers
• Disgyblion heb eu hyfforddi i asesu a thrafod gwaith yn effeithiol , felly unrhyw adborth yn 

isel ei effaith
• Dewis gwael o enghreifftiau gan yr athro i graffu arnynt 
• Dim trafodaeth am ragoriaethau a chamau gwella
• Cyfleoedd prin i ddisgyblion ymateb i unrhyw drafodaeth am waith a welwyd dan y craffwr a gwella eu 

gwaith eu hunain.
• Dim defnydd digon effeithiol o ganfyddiadau am ddysgu a dealltwriaeth disgyblion gan oedolion i symud 

y dysgu yn ei flaen yn syth.

 − Ffrwyth y drafodaeth yw’r MPLl

Seibiannau canol gwersi (dull posib o weithredu)
 − dewis  darnau o waith disgyblion  ar hap -  dosbarth cyfan i edrych arno
 − trafod fel partneriaid y rhannau gorau yn unol â’r MPLl, trafod fel dosbarth. Athro yn tanlinellu o 

dan y craffwr
 − nodi fel partneriaid unrhyw welliannau posib - trafodaeth ddosbarth. Eto, yr athro yn nodi sylwadau 

ar waith y disgyl o dan y craffwr 
 − Y dosbath i gyd wedyn yn newid/ gwella eu gwaith eu hunain mewn ymateb i’r adborth drafodwyd. 

Gall hyn ddigwydd yn unigol neu mewn parau.


