Datblygu cyd-ddealltwriaeth o gynnydd
• Canllawiau LlC ac Estyn
- GwE
• Model Cynnydd Hattie-Donahue
- Tracy Jones, Pennaeth Ysgol Merllyn
• Dysgu Drwy Ymholi, Cynnydd a Deialog Proffesiynol
- Ceri Halley, Dirprwy Bennaeth Ysgol Acrefair

•
•
•

3 diben aseu:
Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i
ddydd
Adnabod, dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr
unigol dros amser
Deall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer

Cyfleoedd rheolaidd (o bosibl yn ystod
cyfarfodydd PPA a chyfarfodydd staff er
enghraifft) ar gyfer deialog broffesiynol rhwng
ymarferwyr o fewn a rhwng ysgolion i adlewyrchu,
rhannu a thrafod cynnydd dysgwyr a datblygu cydddealltwriaeth o ddilyniant a sut mae dilyniant yn
edrych trwy'r ysgol a'r clwstwr gan ddefnyddio:

•

enghreifftiau o cwricwlwm ysgol,

•

cynllunio ystafell ddosbarth,

•

enghreifftiau o weithgareddau dysgu ac addysgu,

•

enghreifftiau o ddysgu - prosesau a chanlyniadau

•

ac enghreifftiau o gefnogaeth ychwanegol a ddarperir

Cwestiynnau Allweddol:
Beth sydd ei angen ar yr asesiad canlynol?
Dysgwyr, ymarferwyr, arweinwyr a rhieni /
gwarcheidwaid

Ffocws clir ar y Côd Cynnydd:

Pa arferion asesu cyfredol sydd eu hangen arnoch
i gadw / ailfeddwl / newid / dileu?

Adeiladu darlun cyfannol o gynnydd gan
gynnwys yr ystod o sgiliau ehangach / annatod
a ddatblygwyd dros gyfnod o amser

• ehangder a dyfnder gwybodaeth;
• dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau mewn
meysydd;
• mireinio a soffistigedigrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a
chymhwyso sgiliau;
• gwneud cysylltiadau
• a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd a chynyddu
effeithiolrwydd y dysgwr

Canllaw Llywodraeth Cymru
Ni fydd asesu yn ddigwyddiad unwaith yn unig. Bydd yn barhaus ac yn rhoi golwg gyfannol
o gyflawniadau'r disgyblion trwy gydol y continwwm 3-16

Cyfarfodydd wedi'u cynllunio i drafod cynnydd dysgwyr rhwng athrawon
dosbarth, cyfoedion ac arweinwyr canol / uwch gan gynnwys ffocws ar:
Eu lles a'u hagwedd gyffredinol at ddysgu;

Gallai enghreifftiau o asesu fod: asesiad athrawon, adborth, arsylwadau, asesiad
cymheiriaid, hunanasesiad, data o unrhyw asesiadau yn yr ysgol.

Eu cynnydd wrth ddysgu ar draws ehangder y cwricwlwm;

Bydd asesu yn llywio cynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn cefnogi cynnydd disgyblion.

Y camau nesaf sy'n ofynnol i gefnogi eu dilyniant;

Bydd dilyniant o fewn gwersi a thros amser.

Cofnodi canlyniadau'r cyfarfodydd mewn fformat syml, parhaus;

Mae partneriaeth ddysgu effeithiol gyda dysgwyr a rhieni yn bwysig.

Prif ganlyniadau sy'n bwydo i mewn i hunanarfarniad ysgol a CDY.

Beth mae Estyn yn ei ddweud am
gynnydd ac asesu
Bydd arsylwi disgyblion yn ofalus mewn gwersi
a siarad â disgyblion yn darparu tystiolaeth o'u
sgiliau gwrando a siarad, eu sgiliau rhifedd a'u
gwybodaeth fathemategol, a'u sgiliau
metawybyddiaeth.

Maes Arolygu 1: Safonau a chynnydd mewn dysgu a sgiliau
Ym mhob ysgol a PRU, wrth werthuso datblygiad gwybodaeth, sgiliau a
chyflawniad disgyblion, dylai arolygwyr seilio eu gwerthusiadau ar
dystiolaeth uniongyrchol, er enghraifft o:arsylwadau disgyblion mewn
gwersi, teithiau dysgu ,craffu ar waith disgyblion a thrafodaethau gyda
disgyblion.

Bydd craffu ar waith, gan gynnwys gwaith a
grëwyd yn ddigidol, yn darparu tystiolaeth ar ba
mor dda y gall disgyblion ysgrifennu a defnyddio
eu sgiliau darllen ac ysgrifennu, a pha mor dda y
gallant ddefnyddio eu sgiliau rhifedd a digidol
mewn ystod o bynciau.
Lle bo hynny'n briodol, bydd gwrando ar
ddisgyblion yn darllen yn uchel a thrafod y
testun gyda nhw yn helpu arolygwyr i ddeall pa
mor dda y gall disgyblion ddarllen er mwyn
deall.

Wrth werthuso dysgu, cynnydd a chyflawniad disgyblion, dylai
arolygwyr ystyried pa mor dda y mae’r ysgol yn gwneud yn
gyffredinol, y safonau y mae disgyblion yn eu cyflawni, a’r cynnydd
a wneir, gan unigolion a grwpiau o ddisgyblion. Dylai arolygwyr
ystyried pa mor dda y mae disgyblion:
• datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n briodol i'w
hoedran a'u mannau cychwyn
• gwneud cynnydd ar draws yr ysgol, yn enwedig ers dechrau'r
ysgol, o un cam i'r llall ac yn ystod y flwyddyn ysgol
• dwyn i gof ddysgu blaenorol, caffael gwybodaeth, dealltwriaeth a
sgiliau newydd, a datblygu eu sgiliau meddwl a datrys problemau
• cymhwyso eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i
sefyllfaoedd newydd, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth

Wrth werthuso cynnydd grwpiau penodol o
ddisgyblion, dylai arolygwyr ystyried:
• a yw grwpiau penodol o ddisgyblion yn
gwneud cymaint o gynnydd ag y gallent
mewn perthynas â'u mannau cychwyn
• faint o gynnydd y mae disgyblion ag
anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn ei
wneud mewn perthynas â'u targedau
unigol a'u mannau cychwyn, gan ystyried
eu hanghenion individua
• cynnydd disgyblion â sgiliau cymharol wan
nad ydynt yn derbyn cefnogaeth ar gyfer
anghenion dysgu ychwanegol

Maes Arolygu 2.2: Agweddau at ddysgu
Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau y mae disgyblion yn datblygu'r agweddau a'r ymddygiadau allweddol a fydd
yn eu helpu i ddysgu trwy gydol eu bywydau.
Dylai arolygwyr ystyried:
• pa mor dda y mae disgyblion yn gwerthfawrogi ac yn ymateb i adborth gan oedolion a'u cyfoedion
• pa mor effeithiol y mae disgyblion yn defnyddio adborth i symud eu dysgu ymlaen

Maes Arolygu 3.2: Addysgu ac Asesu
Wrth werthuso addysgu ac asesu, dylai arolygwyr nodi nad oes unrhyw fethodoleg ddewisol y dylai athrawon ei dilyn, ac y gall athrawon ddefnyddio ystod o wahanol ddulliau dros
amser. Yr ystyriaeth allweddol yw a yw arfer ystafell ddosbarth yn llwyddo i ymgysylltu â'r holl ddisgyblion a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i lefel briodol o
uchel wrth iddynt symud trwy'r ysgol.
Wrth werthuso ansawdd yr adborth gan athrawon ac ymarferwyr eraill, dylai arolygwyr
ystyried pa mor dda y mae adborth llafar ac ysgrifenedig yn helpu disgyblion i wybod pa
mor dda y maent yn gwneud a beth sydd angen iddynt ei wneud i wella. Dylent werthuso
effeithiolrwydd yr adborth y mae disgyblion yn ei gael am waith y maent wedi'i gwblhau arlein neu'n ddigidol. Dylai arolygwyr ystyried:
• i ba raddau y mae athrawon yn datblygu meddwl a dealltwriaeth disgyblion trwy
gwestiynu medrus a monitro dysgu disgyblion
• pa mor effeithiol y mae athrawon ac ymarferwyr eraill yn ymateb i ddysgu disgyblion yn
ystod gwersi a gweithgareddau ac yn addasu eu dull yn unol â hynny
• pa mor llwyddiannus y mae athrawon yn darparu cyfleoedd perthnasol, pwrpasol i
ddisgyblion asesu eu dysgu eu hunain a'u cyfoedion lle bo hynny'n briodol

Dylai arolygwyr werthuso pa mor dda y mae athrawon yn datblygu cydddealltwriaeth o gynnydd i sicrhau bod eu hasesiadau yn ddilys, yn gywir ac
yn ddibynadwy.
Wrth werthuso defnydd athrawon o ganlyniadau eu hasesiadau eu hunain ac
allanol, dylai arolygwyr ystyried pa mor dda y maent yn defnyddio'r
wybodaeth hon i:
• gynllunio gwersi a’r camau nesaf yn nysgu disgyblion
• llywio addysgu a dysgu, ac i helpu disgyblion i ddeall eu rhai eu hunain
• cryfderau a meysydd i'w gwella

•

pa mor dda y mae addysgu ac asesu yn cefnogi cyflwyno cwricwlwm yr ysgol

•

i ba raddau y mae gan athrawon ac ymarferwyr eraill ddisgwyliadau uchel o bob disgybl

•

a yw gwybodaeth bwnc athrawon yn ddigon arbenigol o fewn y meysydd o'r
cwricwlwm y maent yn eu haddysgu

•

i ba raddau y mae gan athrawon ac ymarferwyr eraill amcanion clir ar gyfer dysgu
disgyblion ac yn defnyddio ystod o ddulliau ac adnoddau i ymgysylltu a chefnogi pob
disgybl i gyflawni cystal ag y gallant

Wrth werthuso addysgu ac asesu, dylai arolygwyr ddefnyddio'r ystod lawn o
dystiolaeth sydd ar gael iddynt. Mae hyn yn debygol o gynnwys:

•

pa mor effeithiol y mae athrawon yn gwneud eu dosbarthiadau yn lleoedd ysgogol ac
atyniadol lle gall pob grŵp o ddisgyblion, gan gynnwys y rhai mwyaf a lleiaf galluog,
ddysgu'n gynhyrchiol

• cynllunio athrawon,

•

eglurder esboniadau athrawon ac ymarferwyr a pha mor dda y maent yn cefnogi
datblygiad sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion

•

pa mor dda y mae athrawon ac ymarferwyr eraill yn rheoli ymddygiad disgyblion ac a
ydynt yn trin pob disgybl yn gyfartal a chyda pharch priodol

•

pa mor llwyddiannus y mae athrawon yn defnyddio staff eraill i gefnogi dysgu disgyblion

• asesu cynnydd a datblygiad unigolion a grwpiau penodol, er enghraifft y
disgyblion hynny sydd mewn perygl o dangyflawni neu'r rhai sy'n fwy abl

• tystiolaeth o waith disgyblion (gan gynnwys yr hyn a gwblhawyd ar-lein),

• cofnodion asesu,
• gwybodaeth am gynnydd disgyblion a thrafodaethau gyda disgyblion a
staff,
• yn ogystal ag arsylwadau gwersi a theithiau cerdded dysgu a gynhaliwyd
gan aelodau o'r tîm arolygu.

Cwricwlwm
Blaengar
CYNLLUNIO AR GYFER Y
CWRICWLWM I GYMRU
TRACY JONES – YSGOL MERLLYN

Source Hattie and Donoghue 2016

Wrth gynllunio pynciau / unedau gwaith, mae tystiolaeth ymchwil gwybodus
yn awgrymu dulliau sydd â'r potensial i gynyddu cyflawniad yn sylweddol

Cyn-gynllunio
Mae’r adran “sgil” (skill) yn y
model yn adlewyrchu
cyflawniad blaenorol y myfyriwr
(strategaethau i nodi'r hyn y
mae'r disgyblion yn ei wybod
eisoes)
Mae'r “ewyllys” (will) yn cysylltu
â gwahanol agweddau'r
myfyriwr tuag at ymddwyn yn
ddeallus wrth wynebu
problemau sy'n gysylltiedig â
dysgu (nodi eu cymhelliant).
Mae'r adran “gwefr” (thrill) yn
cynrychioli cymhellion y
myfyriwr i ddysgu (pleser
cynhenid, gwybyddol,
anghynhenid).

Dysgu arwynebol (surface learning)
Un syniad
Llawer o syniadau
Datblygu gwybodaeth

Dysgu dwfn
Y nod yw datblygu dealltwriaeth a gwneud
synnwyr o'r hyn maen nhw'n ei ddysgu,
gwneud synnwyr a chreu syniadau eu hunain.
Mae hyn yn golygu eu bod yn canolbwyntio
ar ystyr yr hyn maen nhw'n ei ddysgu, yn
anelu at ddatblygu eu dealltwriaeth eu
hunain, cysylltu syniadau a gwneud
cysylltiadau â phrofiadau blaenorol

Trosglwyddo Dysgu
Y broses o ddatblygu digon o
wybodaeth arwynebol i symud
wedyn i ddealltwriaeth ddyfnach
fel y gall rhywun drosglwyddo'r
dysgu hwn yn briodol i dasgau a
sefyllfaoedd newydd

Asesu
Yr allbynnau:
Asesu yn dilyn dysgu ac
addysgu
Mae’r adran “sgil” yn y model
yn adlewyrchu cyflawniad y
myfyriwr - beth all ei wneud /
beth mae yn ei wybod yn awr
Mae'r “ewyllys” yn cysylltu â
gwahanol ymateb y myfyriwr
wrth ddysgu - beth wnaeth pan
oedd yn wynebu problem?
Mae'r adran “gwefr” yn
cynrychioli cymhellion y
myfyriwr i ddysgu. Sut oedd
dysgu yn teimlo? Beth oedd
eich llwyddiant mwyaf?

Casgliad
Rhaid i ddisgyblion a dysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth yn gyntaf, ac mae hyn yn
hanfodol cyn ichi ofyn iddynt drosglwyddo sgìl benodol.
Mae angen treulio amser yn datblygu eu gwybodaeth - gall symud yn rhy gyflym i’r
dwfn / trosglwyddo sgiliau arwain o bosib at fethiant a llai o gymhelliant gan na
fydd gan y dysgwyr ddigon o wybodaeth i gwblhau tasgau.
Mae tacsonomeg SOLO yn adnodd gwych ar gyfer cynllunio ar gyfer cynnydd
Mae www.pamhook.com yn adnodd gwych rhad ac am ddim i ddatblygu
cynnydd trwy gynllunio dan arweiniad.
Gellir gweld yr holl ymchwil a ddyfynnir yn y cyflwyniad hwn yn
www.visiblelearningmetax.com

Ail-ddelweddu'r Cwricwlwm - Ffocws ar Ddilyniant ac Asesu
Ceri Halley – Ysgol Acrefair

Camau cychwynnol – Cyn 2020
• Sefydlu gweledigaeth a rennir ar gyfer y cwricwlwm yn
Ysgol Acrefair - gan nodi egwyddorion a phwrpas ein
cwricwlwm
• Sefydlu Gweledigaeth a Rennir ar gyfer Rhestr Chwarae'r
Cwricwlwm – Taith Ddysgu Proffesiynol
• Datblygu dealltwriaeth o'r fframwaith a gwahanol
elfennau’r Cwricwlwm i Gymru gan gynnwys y Pedwar
Diben, sgiliau cyfannol ac egwyddorion addysgeg.
• Wrth archwilio'r egwyddorion addysgeg rydym yn rhoi
pwyslais penodol ar greu cyd-destunau addas ar gyfer
dysgu, gwneud cysylltiadau rhwng meysydd dysgu a
phrofiad a defnyddio asesu ar gyfer dysgu i gyflymu
cynnydd.

Cynllunio
Cwricwlwm
Symud ymlaen o
egwyddorion a
phwrpas; ystyried
cynnwys y
cwricwlwm.

Archwilwyr

Anturwyr

Meithrin, Derbyn, Year 1

Blwyddyn 2, 3 a 4

Arloeswyr
Blwyddyn 5 a 6

• Penodwyd Arweinydd Dysgu ar gyfer pob ‘Cyfnod’; Mae Arweinwyr
Dysgu yn gyfrifol am gefnogi Dylunio Cwricwlwm yn eu cyfnod gan
gynnwys sicrhau fod sylw priodol yn cael ei roi i Faes Dysgu a Phrofiad y
Dyniaethau a pharhad a dilyniant priodol yn eu cyfnod.
• Yna mae Arweinwyr Dysgu yn gweithio gyda CH i gyfrannu at y ‘darlun
ehangach’, gan sicrhau parhad a dilyniant drwy’r ysgol gyfan.
Leader of Learning TLR 2- Playlist

Cyfnod Arloeswyr
Blwyddyn 5 a 6
• Pynciau sy'n cael eu gyrru gan Nodau Datblygu
Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig
• Yn flaenorol buom yn gweithio ar y cyd i ddatblygu
pwnc yn ymwneud â ‘Nod 16- Heddwch a
Chyfiawnder’
• 2021-22 Ffocws ar y dyniaethau- ‘Nod 9- Diwydiant
ac Arloesi’
• Defnyddio'r dull Dysgu Seiliedig ar Ymholiad ar lefel
sy'n briodol i'n grwpiau blwyddyn ein hunain - gan
ganolbwyntio ar symud o ymholiad strwythuredig i
ymholiad mwy agored dan arweiniad y plant

• Caniatáu i blant arwain y dysgu o fewn y maes
ffocws

Cwestiynau ymholi a gynhyrchwyd o'n pwnc ffocws:
Blwyddyn 5- A oedd mwy o swyddi yn Wrecsam yn awr yntau yn y gorffennol?
Blwyddyn 6- Allwch chi ddwyn mynydd? Beth yw cost glo?
•

Cyfarfodydd anffurfiol i gefnogi cynllunio o fewn yr ymholiad - rhannu gwybodaeth ac arbenigeddau
mewn gwahanol feysydd / testunau y gallem eu defnyddio / lleoedd o ddiddordeb ac ati

•

Cefnogi cynllunio ar draws y cwricwlwm a gwneud cysylltiadau rhwng Meysydd Dysgu a Phrofiad h.y.
gwyddoniaeth ac ynni adnewyddadwy

•

Defnyddio'r cyfarfodydd cyfnod i ystyried y Datganiadau o Beth sy'n Bwysig a beth mae'r rhain yn ei
olygu mewn gwirionedd / a yw cwestiynau ein hymchwiliad yn rhoi sylw digonol i’r Maes Dysgu a
Phrofiad hwn

•

Deialog broffesiynol barhaus a rhannu gwaith y plant sydd ar ei hanner / wedi'i gwblhau

•

Rhannu ein taflenni gwerthuso wythnosol sy'n dangos ymgysylltiad a chynnydd pob disgybl defnyddir y rhain hefyd i lywio ein cyfarfodydd cynnydd disgyblion.

•

Gweithio gydag arweinydd y Dyniaethau yn Ysgol Rhiwabon i rannu'r gwaith yr oeddem yn ei wneud
a chael mewnwelediad i'r disgwyliadau ym Mlwyddyn 7/8 er mwyn llywio'r camau nesaf ar gyfer
disgyblion Blwyddyn 6.

•

Ail-lunio cwestiynau ymholiad yn seiliedig ar ryngweithio ag Ysgol Rhiwabon gan ystyried defnyddio
geirfa, ee arwyddocâd, rhagfarn, tystiolaeth, achos a chanlyniad yn enwedig ym Mlwyddyn 6.

Adnabod a defnyddio canlyniad yr asesiadau / y cynnydd a
wnaed
Taflenni gwerthuso / asesu yn cael eu defnyddio fel dogfennau gwaith trwy gydol unedau gwaith / ymholiadau
neu dasgau ffocws.
Cysylltu gyda bwriadau dysgu / meini prawf llwyddiant
Dogfennau gwaith yn gysylltiedig ag asesiadau
dyddiol parhaus
Pwrpasol
Ystyrlon
Yn hawdd eu defnyddio!
Helpu gyda newidiadau i gynllunio
Helpu i adnabod y camau nesaf
Defnyddir y rhain i lywio'r wybodaeth a rennir
mewn cyfarfodydd cynnydd disgyblion

