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1. Cyflwyniad 

Mae goresgyn effeithiau byw mewn tlodi yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol sy’n 

wynebu plant a phobl ifanc wrth ennill y sgiliau a chymwysterau a all wella eu 

cyfleoedd bywyd.  Mae’r rhesymau dros y sefyllfa hon yn gymhleth ond mae 

tystiolaeth oddi wrth Estyn, ymchwil addysgol ac arfer proffesiynol yn awgrymu y gall 

ysgolion sy’n gweithio gyda rhieni, teuluoedd a’r gymuned ehangach lwyddo i 

oresgyn y sefyllfa.1 

Mae’r adroddiad hwn, sydd wedi ei ddatblygu a’i gyflwyno gan Ganolfan Cymru er 

Cydraddoldeb mewn Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn seiliedig 

ar brosiect ar y cyd dan arweiniad Consortiwm Canolbarth y de ar ran y pedwar 

Consortia Addysg Rhanbarthol yng Nghymru2 a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru i sefydlu Arsyllfa Polisi.  

Nod yr Arsyllfa Polisi yw cyfrannu at ddatblygu corff cadarn o dystiolaeth y gellir ei 

defnyddio gan ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, a Llywodraeth Cymru i 

leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad. 

Mae’r Arsyllfa wedi gweithio’n agos gyda’r Adran Addysg a Sgiliau, meysydd polisi 

eraill Llywodraeth Cymru (Cymunedau yn Gyntaf yn arbennig), a’r trydydd sector 

(trwy Dasglu Gwrthdlodi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 3), Estyn a 

sefydliadau eraill.  Mae wedi sicrhau bod ei waith yn cyd-fynd â’r gwerthusiad 

parhaus o’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) sy’n cael ei sicrhau gan 

Lywodraeth Cymru. 

 

  

                                                             
1 Estyn (2012) Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion, Caerdydd: Estyn. Yn fwy 
diweddar mae’r arolygiaeth wedi cyhoeddi defnyddiau hyfforddiant i ysgolion.  Gweler Estyn (2014) Hyrwyddo 
arfer dda wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais, Caerdydd: Estyn;  Egan, D. ( 2012) Communities, Families and 
Schools Together, London, Save the Children; Egan, D. (2013) Poverty and low educational achievement in  
Wales: student, family and community interventions, York: Joseph Rowntree Foundation; Kintrea, K., St Clair, R. 
and Houston, M. (2011) The influence of parents, places and poverty on educational attitudes and aspirations, 
York: Joseph Rowntree Foundation. 
2 Gogledd Cymru, De Orllewin a Chanolbarth Cymru; De Ddwyrain Cymru; a Chanolbarth De Cymru.  
3 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
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2. Cefndir 

Mae Llywodraeth Cymru (2012) yn ymroddedig i atal tlodi yng Nghymru a lleihau ei 

effaith ar fywydau plant a phobl ifanc4. Elfen allweddol o strategaeth y Llywodraeth 

yw cau’r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol sy’n gysylltiedig â thlodi. 

Mae’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau wedi adnabod lleihau effaith tlodi ar 

gyrhaeddiad addysgol fel ei flaenoriaeth fawr ar gyfer addysg yng Nghymru.  Mae’r 

flaenoriaeth genedlaethol hon wedi cael ei symud ymlaen trwy nifer o fentrau polisi 

sy’n rhyngberthyn, gydag ysgolion yn cael eu hariannu i ymgymryd ag ymyriadau 

trwy’r Grant Effeithiolrwydd Ysgol (GEY) a’r Grand Amddifadedd Disgyblion (GAD). 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu fframweithiau ar gyfer ei dwy flaenoriaeth 

addysg genedlaethol arall sy’n canolbwyntio ar lythrennedd a rhifedd.  Mae’r 

fframweithiau hyn yn ymgrynhoi arfer effeithiol a, gyda chymorth Rhaglen Gymorth 

Genedlaethol, mae’n ceisio gwneud yr arfer hwn yn sail ym mhob ysgol. 

Mae cyngor Llywodraeth Cymru (2013) i ysgolion ac awdurdodau lleol ar y ffordd 

orau i fynd i’r afael â’r flaenoriaeth Tlodi, wedi canolbwyntio ar sut i ddefnyddio’r 

grantiau GEY a GAD5 yn y ffyrdd mwyaf effeithiol  Mae’r canllaw’n tynnu ar 

dystiolaeth gan Estyn ac ymchwil addysgol.6 Yn ddiweddar mae ysgolion wedi gallu 

paru eu defnydd o’r GAD gyda chyllid sydd ar gael iddyn nhw trwy Cymunedau yn 

Gyntaf.  Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg hefyd wedi cyhoeddi 

adnodd i ysgolion ac arweinwyr addysg yn ddiweddar ar ddefnydd effeithiol o’r 

GAD.7  

Mae’r Arsyllfa Polisi wedi cael ei datblygu yn unol â’r canllaw hwn ac mae hefyd yn 

tynnu ar waith Grŵp Strategol8 er Lleihau Cyrhaeddiad Isel a sefydlwyd gan 

Gonsortiwm Addysg Canolbarth y De. Mae’r Grŵp hwn o’r farn gadarn y byddai 

ysgolion mewn lle gwell i fynd i’r afael â’r Flaenoriaeth hon petai’r canllaw a ddarparir 

gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth seiliedig ar lwyddiant 

cyfredol yng Nghymru a thrwy dreialu’r ymyriadau addawol, gyda’r nod o brofi eu 

heffeithiolrwydd. 

 

                                                             
4
 Llywodraeth Cymru (2012) Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodin 2012-2016, Caerdydd: Llywodraeth 

Cymru.   
5 Llywodraeth Cymru (2013) Grant Effeithiolrwydd Ysgol a Grant Amddifadedd Disgyblion 2013 –2015, 
Caerdydd: Llywodraeth Cymru. 
6 Estyn (2011) Mynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion: gweithio gyda’r gymuned a gwasanaethau 
eraill, Caerdydd: Estyn;  Estyn (2012) Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfaintais mewn ysgolion, 
Caerdydd: Estyn;  Estyn (2013) Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol, 
Caerdydd: Estyn. 
7 Egan, D, Saunders, D. a Swaffield, L. ( 2014) Gwneud Defnydd Effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion, 
Caerdydd, Prifysgol Cymru. 
8 Mae’r Grŵp hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o ysgolion cynradd, arbennig ac uwchradd, awdurdodau lleol, 
Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a sefydliadau trydydd sector yn y rhanbarth. 
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3. Methodoleg 

3.1 Cynllun yr ymchwil 

Mae’r ymchwil hon wedi ei chynllunio i adnabod, ar sail meini prawf tystiolaeth 

gadarn, arfer effeithiol sy’n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd.  Mae’r Arsyllfa 

Bolisi yn cyflawni dwy elfen wahanol ond cyflenwol: 

Astudiaethau achos o arfer effeithiol ble mae effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad addysgol wedi ei leihau mewn cyd-destun ysgol, 
teulu a chymuned. 

 

 Model ar gyfer treialu ymyriadau addawol yn y dyfodol a all 
arwain at ddatblygu sail tystiolaeth gadarn y gellid ei 
ddefnyddio gan ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol a 
Llywodraeth Cymru. 

Mae’r astudiaethau achos yn cynnwys enghreifftiau o arfer sydd wedi eu tynnu o 

gyd-destun ysgol, teulu a chymuned.  Mae’r rhain mewn fformat cyffredin yn 

Gymraeg a Saesneg ac ar gael ar wefan Dysgu Cymru.  

 

3.2 Themâu astudiaethau achos 

Cafodd yr astudiaethau achos eu hysgrifennu o gwmpas tair thema sydd yn perthyn 

i’w gilydd yn gyffredinol: arweinyddiaeth, addysgu ac ymgysylltu â rhieni (Ffigwr 1). 

Mae’r lleoliadau ar gyfer yr astudiaethau achos yn canolbwyntio’n glir iawn ar wella 

cyrhaeddiad a lles disgyblion.  Roedd defnydd effeithiol o ddata yn is-thema yn codi 

o arweinyddiaeth ac addysgu.  

 

Ffigwr 1.  Prif themâu'r astudiaethau achos 

Mae Tabl 1 yn crynhoi’r pwyntiau canolog sy’n cysylltu â’r prif themâu ym mhob 

astudiaeth achos.  Mae’r arweinwyr ac athrawon ym mhob astudiaeth achos wedi 

Arweinyddiaeth 

Addysgu a 
Dysgu 

Ymgysylltu a 
Rhieni 

 

Cyrhaeddiad a lles 

dysgwyr  
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lleihau a/neu gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am 

ddim (PYADd) a’r rhai sydd ddim (dim PYADd) 

Thema Lleoliad Astudiaeth 

Achos 
Canolbwynt Meini Prawf Dewis 

A
rw

e
in

y
d
d
ia

e
th

 

Ysgol Babanod Glan 

Gele, Conwy 

Cynllunio strategol i fynd 

i’r afael ag effaith tlodi  

 Disgyblion  PYADd yn uwch eu 

cyrhaeddiad na’r cyfartaledd lleol a 

chenedlaethol yn y Dangosydd Cyfnod 

Sylfaen   

 Ysgol Babanod a Meithrin 

Ysgol y Dderi, 

Ceredigion 

Defnyddio data i adnabod 

a rhoi cymorth i 

ddisgyblion sy’n disgyn ar 

ei hôl hi 

 Disgyblion PYADd CA2 yn perfformio’n 

well na disgyblion dim PYADd dros y 5 

mlynedd diwethaf 

 Ysgol cyfrwng Cymraeg 

Ysgol Gyfun Pencoed, 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Defnyddio data i gefnogi 

dyheadau pobl ifanc ac i 

ganfod a rhoi cymorth i 

ddisgyblion sy’n disgyn ar 

ei hôl hi  

 Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion 

PYADd a dim PYADd wedi lleihau’n 

sylweddol yn CA4 

Ysgol Arbennig Hen 

Felin, Rhondda Cynon 

Taf 

Datblygu gweithlu trwy 

hyfforddi staff, hunan 

werthuso ac 

arweinyddiaeth 

ddosbarthedig 

 Gwelliant o 1 dyfarniad ‘GRADDFA P’ o 

leiaf i bob plentyn trwy gydol y flwyddyn 

academaidd  

 Ysgol Arbennig 

Ysgol Uwchradd 

Tywyn, Gwynedd 

Adnabod disgyblion isel 

eu cyrhaeddiad a 

datblygu ystod o 

strategaethau i wella eu 

perfformiad  

 Dros y 5 mlynedd diwethaf disgyblion 

PYADd wedi cyflawni’n llawer uwch na’r 

cyfartaledd lleol a chenedlaethol yn CA3 a 

CA4 

Ysgol Gyfun Oakdale, 

Caerffili 

Datblygu fframwaith i 

gefnogi perthnasau o 

ansawdd uchel a lles 

dysgwyr 

 Mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion 

PYADd a dim PYADd wedi lleihau’n 

sylweddol yn CA3 a CA4 

A
d
d
y
s
g
u
 a

 D
y
s
g
u
 

Ysgol Gyfun Bishop 

Gore, Abertawe 

Cefnogi disgyblion  isel 

eu cyrhaeddiad i 

gyrraedd eu graddau 

targed  

 Dros y 5 mlynedd diwethaf cyrhaeddiad 

disgyblion PYADd yn llawer uwch na’r 

cyfartaledd lleol a chenedlaethol yn CA3 a 

CA4 

Ysgol Gyfun 

Bassaleg, Casnewydd 

Adborth, dysgu gan 

gymheiriaid a sgiliau 

meddwl dysgwyr  

 Dros y 5 mlynedd diwethaf mae’r bwlch 

cyrhaeddiad rhwng disgyblion PYADd a 

dim PYADd wedi ei gau 

Y
m

g
y
s
y
llt

u
 â

 R
h
ie

n
i 

Ysgol Gynradd Mount 

Stuart, Caerdydd 

Ymgysylltu â rhieni a 

theuluoedd i oresgyn 

rhwystrau diwylliannol 

 Disgyblion PYADd CA2 yn perfformio’n 

well na disgyblion dim PYADd dros y 5 

mlynedd diwethaf 

Ysgol Gynradd 

Wirfoddol a 

Gynorthwyir yr Eglwys 

yng Nghymru St. Mark 

Ymgysylltu â  rhieni i 

gefnogi lles plant agored i 

niwed 

 Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae 

disgyblion PYADd y Cyfnod Sylfaen a CA1 

wedi perfformio’n well na disgyblion dim 

PYADd 

Partneriaeth 

Gymunedol Ysgolion 

Ffederasiwn Trelái 

Caerau, Caerdydd 

Cryfhau cysylltiadau gyda 

chymunedau, ymgysylltu 

â’r teulu a rhieni 

 Gwelliannau sylweddol ym mhresenoldeb 

disgyblion 

Strategaeth a 

Chynllun Cyflawni 

Magu Plant Sir y Fflint  

Cryfhau cysylltiadau gyda 

chymunedau, ymgysylltu 

a’r teulu a rhieni 

 Dros y 5 mlynedd diwethaf, cyrhaeddiad 

disgyblion PYADd yn llawer uwch na’r 

cyfartaledd lleol a chenedlaethol yn CA3 a 

CA4 

 

Tabl 1. Crynodeb o bwyntiau canolog astudiaethau achos  
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3.3 Sampl 

Fe dynnodd y Tîm Prosiect ar y corff cadarn o ymchwil sydd wedi ei datblygu trwy 

dystiolaeth ymchwil ac arolygiad o’r ffordd orau o leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad 

addysgol. 

Derbyniodd y tîm ymchwil ddata dechreuol meintiol, cyd-destunol a seiliedig ar 

ganlyniadau ar 1576 o Ysgolion Cynradd ac Uwchradd o bob rhan o Gymru (gweler 

Tabl 2). 

Consortia Addysg Rhanbarthol Nifer ysgolion a gynhwysir yn y 

sampl data dechreuol 

Gogledd Cymru 434 

De Orllewin a Chanolbarth Cymru 449 

De Ddwyrain Cymru 243 

Canolbarth De Cymru 450 

Cyfanswm 1576 

 

Tabl 2: Sampl Data Dechreuol- Ysgolion Cynradd ac Uwchradd 

 

Yn ogystal â’r sampl dechreuol hwn o 1576 ysgol, er mwyn bod yn deg a 

chynhwysol, fe ofynnodd y tîm am ddata cyd-destunol ac arfer gorau gan Ysgolion 

Arbennig a Phrosiectau Addysg Seiliedig yn y Gymuned o bob rhan o Gymru.  

Cafodd ymateb gan 25 lleoliad gan gynyddu cyfanswm y sampl i 1601 (gweler Tabl 

3). 

Math o Ysgol neu Brosiect  Addysg Cyfanswm yr ysgolion 

o fewn y sampl data 

Cynradd 1360 

Uwchradd  216 

Arbennig 2 

Cymunedol  23 

Cyfanswm 1601 

 

Tabl 3: Sampl Data Cynhwysol- Math a Rhif 
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3.4 Y drefn samplu 

Rhoddodd pob un o’r pedwar Consortia Addysg Rhanbarthol ddata cyd-destunol a 

pherfformiad i’r tîm ymchwil a gafodd ei gasglu rhwng blynyddoedd academaidd 

2008/9 a 2012/13. Cafodd pob ysgol - cynradd ac uwchradd ledled Cymru eu 

cynnwys yn yr ymarfer cwmpasu dadansoddol. 

Roedd data’n cynnwys: 

Enw’r Ysgol 

Cyfanswm y disgyblion ar y gofrestr 

% cyfartalog nifer y disgyblion yn derbyn prydau ysgol am 
ddim (PYADd) dros 5 mlynedd 

% cyfartalog nifer y disgyblion ddim yn derbyn prydau ysgol 
am ddim (dim PYADd) yn cyflawni:  
Cyfnod Allweddol 1 DPC 9 2008-2011 a DCS10 2011-2013 
Cyfnod Allweddol 2 DPC 
Cyfnod Allweddol 3 DPC 
Cyfnod Allweddol 4 Trothwy Lefel 2 Cynhwysol11 

 % cyfartalog nifer y disgyblion yn derbyn prydau ysgol am 
ddim yn cyflawni:   
Cyfnod Allweddol 1 DPC 2008-2011 a DCS 2011-2013 
Cyfnod Allweddol 2 DPC 
Cyfnod Allweddol 3 DPC 
Cyfnod Allweddol 4 Trothwy Lefel 2 Cynhwysol 
 

I ddechrau roedd y drefn cwmpasu’n cynnwys didoli ysgolion yn ôl ‘Cyfnod 

Allweddol’ o fewn pob Consortiwm.  Yna cafodd y data meintiol ei brofi yn erbyn tri 

maen prawf sylfaenol: 

1. Rhif canran cyfartalog y disgyblion yn derbyn prydau ysgol 
am ddim 2008/9-2013. 

2. Rhif canran cyfartalog y disgyblion (yn derbyn, neu ddim yn 
derbyn prydau ysgol am ddim) yn cyflawni Dangosyddion 
Pynciau Craidd Cyfnod Allweddol a Throthwy Lefel 2 
Cynhwysol 2008/9-2013. 

3. Y pwynt canran o wahaniaeth rhwng y nifer cyfartalog o 
ddisgyblion (yn derbyn, a ddim yn derbyn prydau ysgol am 
ddim) yn cyflawni Dangosyddion Pynciau Craidd Cyfnod 
Allweddol a Throthwy Lefel 2 Cynhwysol 2008/9-2013.12. 

 

                                                             
9
 DPC, Dangosydd Pynciau Craidd. Disgyblion yn cyflawni’r lefel ddisgwyliedig mewn Cymraeg neu Saesneg 

(iaith gyntaf), mathemateg a gwyddoniaeth mewn cyfuniad. 
10 DCS, Dangosydd Cyfnod Sylfaen. Disgyblion yn cyflawni o leiaf deilliant 5 mewn "Datblygiad personol a 
chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol", "Sgiliau Iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg" / " 
Sgiliau Iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg" a "Datblygiad maethemategol" mewn cyfuniad. 
11 Trothwy Lefel 2 Cynhwysol, 5 TGAU Gradd A*-C yn cynnwys Mathemateg a Cymraeg/Saesneg  
12 2008/9  i 2011/12 i Gonsortia Gogledd Cymru a Chanolbarth y De 
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Ar ôl i’r data gael ei brofi cynhyrchwyd tri adroddiad yn graddio ysgolion oedd yn 

gweddu orau i’r meini prawf sylfaenol. Croesgyfeiriwyd y tri adroddiad er mwyn 

penderfynu pa ysgolion oedd yn cwrdd â’r tri maen prawf orau.   

 

Yna cynhyrchwyd rhestr hir mewn adroddiad terfynol er mwyn archwilio’r 80 uchaf 

oedd yn sefyll allan ar draws y set data cyfan (20 o bob Consortiwm) gan sicrhau 

gwasgariad teg o ysgolion a Chyfnodau Allweddol.  

 

Yna cysylltodd Tîm Prosiect yr Arsyllfa Bolisi â’r Consortia Addysg Rhanbarthol. 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac Estyn i ddefnyddio eu harbenigedd 

ynghylch cyd-destunau lleol ac, mewn cydweithrediad fe gynhyrchwyd rhestr fer er 

mwyn sicrhau cydbwysedd daearyddol priodol.  

 

O’r sampl cyntaf o 1601 ysgol a lleoliad cymunedol, cafodd un deg pedwar eu dewis 

ar gyfer casglu data astudiaeth achos pellach (gweler Tabl 4).  

 

Math o ysgol Nifer yr ysgolion a ddewiswyd ar 
gyfer casglu data astudiaeth 

achos 13 

Cynradd 6 

Uwchradd 5 

Arbennig 1 

Cymunedol 2 

Total 14 

Tabl 4: Sampl Astudiaeth Achos – Math a Rhif 

 

Dewiswyd yr ysgolion a’r lleoliadau hyn trwy broses drwyadl o ddadansoddi ac 

ymgynghori. Mae’r Drefn Casglu Data, Adran 3.9 yn rhoi manylion y broses 

gwmpasu meintiol a gynhaliwyd yn ystod Cam cyntaf y prosiect, oedd yn cynnwys 

cwestiynu data perfformiad oedd yn cael ei ddal yn Uned Safonau Ysgolion 

Llywodraeth Cymru.  Cynhyrchodd hyn ‘restr hir’ o ysgolion posib i’w dewis trwy 

ymgynghoriad pellach. 

 

Yna fe gysylltodd Tîm Prosiect yr Arsyllfa Polisi â’r Consortia Addysg Rhanbarthol, 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac Estyn i ddefnyddio eu harbenigedd ar gyd-

destunau lleol a chytunwyd ar ‘restr fer’.  Yna cafodd ysgolion a lleoliadau ar y rhestr 

fer a nodwyd fel posibilrwydd ar gyfer astudiaethau achos o arfer effeithiol eu 

                                                             
13 Tynnodd un ysgol gynradd yn ol o’r prosiect oherwydd salwch gan uwch staff yn yr ysgol gan leihau nifer yr 

ysgolion cynradd i bump, yr oedd un ohonynt yn Ysgol Babanod.  Roedd hyn yn gwneud cyfansm o 13 

astudiaeth achos terfynol. 
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‘croesgyfeirio’ i sicrhau nad oeddent yn dyblygu’r rhai a ddarparwyd ymlaen llaw gan 

Estyn a’r rhai i gael eu casglu gan Ipsos-Mori (sydd ar hyn o bryd yn gwerthuso’r 

Grant Amddifadedd Disgyblion ar ran Llywodraeth Cymru). 

3.5 Gwahoddiad i gymryd rhan 

I ddechrau cyflwynodd y Consortia Addysg Rhanbarthol y tîm ymchwil i’r ysgolion a 

lleoliadau ar y ffôn ac mewn ebost ac yna estynnodd y tîm ymchwil wahoddiad 

personol iddynt gymryd rhan yn y prosiect.  

3.6 Cyfranogwyr 

Roedd y gwaith maes a arweiniodd at ysgrifennu’r astudiaethau achos yn cynnwys 

ystod o bobl o bob ysgol a lleoliad yn cynnwys: 

 Penaethiaid 

 Aelodau’r Uwch Dîm Rheoli 

 Athrawon 

 Cynorthwywyr Addysgu 

 Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig 

 Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr 

 Aelodau o’r Corff Llywodraethu 

 Disgyblion 

 Rhieni a Gofalwyr 

 Cydlynwyr Prosiectau Cymunedol 

 Gweithwyr Cyswllt â Theuluoedd 

 Gwirfoddolwyr 

 Cynghorwyr Arbenigol 

 

3.7 Moeseg 

Cafodd moeseg ei drafod a’i gytuno gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

gan gadw at Ganllawiau Moesegol i Ymchwilwyr Addysgol (BERA, 2011).14 Roedd y 

gweithdrefnau’n cynnwys cyhoeddi datganiad mewn iaith glir i bob ysgol a lleoliad 

oedd yn cymryd rhan yn eu hysbysu o amcanion a deilliannau disgwyliedig yr 

ymchwil, a ffurflenni cydsyniad gwybodus ysgrifenedig i’r rhai oedd yn cymryd rhan 

yn y casglu data ar gyfer astudiaeth achos. Cynhaliwyd yr hawl i ymatal neu dynnu 

yn ôl o’r prosiect ar unrhyw adeg.  Cafodd data crai a data wedi ei ddadansoddi ei 

gadw mewn system ddiogel benodol i’r prosiect.  

 

                                                             
14 http://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research-
2011 
 

http://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research-2011
http://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research-2011
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3.8 Casglu data astudiaeth achos 

Dyranwyd tîm o dri ymchwilydd i fod yn gyfrifol am faich achosion ysgolion a 

lleoliadau: 

Ymchwilydd Cynradd Uwchradd Arbennig Cymunedol 

1 (LM) 3 3 1 2 

2  (JJ) 1 2   

3 (AM)  1*    

*Ysgol Babanod 

Tabl 5: Dyraniad Astudiaethau Achos 

Ategwyd at gwmpasu data meintiol dechreuol gan ymchwil desg ansoddol i ‘osod y 

cyd-destun’ ymhellach ar gyfer adeiladu’r astudiaethau achos cyfoethog. Roedd hyn 

yn cynnwys casglu gwybodaeth trwy adroddiadau Estyn a gwefan yr ysgol. 

Cafodd ymchwilwyr gopi o’r templed astudiaeth achos (gweler isod) a gafodd ei lunio 

gan y Grŵp Llywio Prosiect, gan osod meini prawf pellach ar gyfer casglu data. 

Enw’r Astudiaeth Achos 

Math o leoliad  
(cyn-ysgol, ysgol gynradd, ysgol arbennig, ysgol uwchradd, 
cymuned, teuluol, arall) 

Crynodeb o’r astudiaeth achos 

Disgrifiad cryno o’r cyd-destun daearyddol/cymunedol 

Disgrifiad o’r ymyriad/ymyriadau yr ymgymerwyd â nhw 

Ariannu’r ymyriad / ymyriadau 

Datblygiad yr ymyriad/ymyriadau (yn cynnwys cynlluniau ar gyfer 
eu cyflwyno i leolaidai eraill, ne’r posibilrwydd o wneud hynny) 

  Tystiolaeth o effaith 

Cyswllt Allweddol 

Tabl 6: Templed Astudiaeth Achos 

 

Yn ystod gwaith maes ymweld â safle, cynhaliodd ymchwilwyr nifer o gyfweliadau a 

grwpiau ffocws anffurfiol gydag ystod eang o gyfranogwyr (gweler Adran 3.7). 

Defnyddiwyd tri dull ar gyfer casglu data: recordiadau llais (wedi eu trawsgrifio), 

nodiadau a myfyrdodau’r ymchwilydd. Rhoddodd nifer o ysgolion a lleoliadau 

cymunedol gopïau o’u prosbectws, taflenni ymyriad, cynlluniau ac adolygiadau Grant 

Amddifadedd Disgyblion, systemau dilyn data, blwyddlyfrau, cyflwyniadau 

PowerPoint, pecynnau cymorth, canllawiau astudio, meini prawf gwersi, cynlluniau 

rhianta a strategaethau cyflenwi cymunedol i’r ymchwilwyr hefyd.  

Casglwyd y cyfoeth hwn o ddata meintiol ac ansoddol at ei gilydd wedyn i ysgrifennu 

astudiaethau achos cyfoethog wedi eu rhannu’n drionglau yn cynnwys safbwyntiau 

lluosog a lleisiau go iawn.  
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3.9 Cywirdeb 

Cynhaliwyd protocolau a gweithdrefnau gan yr ymchwilwyr gan wneud pob cam o’r 

prosiect yn dryloyw ac felly fe geisiodd y tîm prosiect gynnal ansawdd a didwylledd 

yn nhermau hygrededd a dibynadwyedd.  

Yn dilyn drafftio dechreuol, cafodd yr holl astudiaethau achos eu dosbarthu ymysg y 

Grŵp Llywio a’u dychwelyd i’r ysgolion a lleoliadau unigol er mwyn iddynt eu dilysu 

a’u cymeradwyo. 

Gweithredwyd ar bob sylw ac awgrym a dderbyniodd y tîm er mwyn sicrhau bod yr 

astudiaethau achos yn gywir ac yn adlewyrchiad gwirioneddol o’r ffeithiau a’r naratif 

fel y cawsant eu cyflwyno i’r ymchwilwyr. 
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4. Canfyddiadau 

Er bod pob astudiaeth achos yn unigryw, mae nifer o ganfyddiadau cyffredin yn dod 

i’r amlwg sy’n gwneud gwahaniaeth i leihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion yn 

derbyn prydau ysgol a ddim a’r rhai sydd ddim. Mae’r rhain yn cael eu crynhoi yn 

nhabl 7 isod.  

Mae system ticio syml yn dynodi i ba raddau yr oedd yr astudiaethau achos yn 

arddangos ymddygiadau i’r tîm ymchwil. Mae tic dwbl yn dynodi bod y rhain yn 

amlwg iawn ac wedi eu cyflwyno gan yr astudiaeth achos i fod yn ffactorau arbennig 

o bwysig yn lleihau’r bwlch cyrhaeddiad.  Mae un tic yn dynodi bod y rhain yn llai 

amlwg i’r ymchwilwyr yng nghyd-destunau penodol yr astudiaethau achos.  Ble nad 

oes tic o gwbl nid yw hyn yn golygu nad yw’r ymddygiadau yn bresennol yn yr 

astudiaeth achos.  Yn hytrach, nid y rhain oedd canolbwynt yr ymchwil. Mae angen 

methodoleg llawer mwy trwyadl i ymchwilio maint effaith, neu arwyddocâd cymharol, 

y ffactorau amrywiol yn lleihau’r bwlch cyrhaeddiad. Mae Rhan 2 o’r adroddiad hwn 

yn nodi’r cwmpas posib ar gyfer ymchwil pellach. 

Mae’r canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg o’r astudiaethau achos yn awgrymu bod 

cyfuniad o ffactorau’n aml yn cyfrannu at welliannau mewn dysgu i bob disgybl.  Mae 

nifer o’r arweinwyr ac athrawon yn y sampl yn gwneud defnydd effeithiol iawn o 

ddata i ddilyn cynnydd disgyblion, canfod meysydd o dangyflawni a rhoi 

strategaethau cymorth priodol ar waith. Mae’r rhain yn cael eu monitro’n ofalus i 

asesu eu heffaith ac, mewn rhai achosion, mae arweinydd dynodedig yn cymryd 

cyfrifoldeb cyffredinol dros ddadansoddi tueddiadau a gwerthuso effaith 

strategaethau ymyrryd.  Mae’n amlwg felly bod gan arweinyddiaeth ar bob lefel yn yr 

ysgol ran hanfodol i’w chwarae yn datblygu strategaethau cadarnhaol wedi eu 

cynllunio i leihau’r effaith y gall tlodi ei gael ar gyrhaeddiad disgyblion. 

Mae ansawdd addysgu’n ffactor allweddol o ran codi safonau.  Gan hynny mae 

trefnu staff a’u datblygiad proffesiynol yn cael blaenoriaeth uchel yn ysgolion yr 

astudiaethau achos. Mae athrawon yn defnyddio ystod o ddulliau i ddenu diddordeb 

dysgwyr.  Mae’r cwricwlwm, yn cynnwys gweithgareddau allgyrsiol, yn aml yn cael ei 

deilwra i gwrdd ag anghenion, diddordebau a dewisiadau dysgwyr. Mae ysgolion yn 

defnyddio ystod o raglenni dal i fyny, sy’n bennaf yn targedu sgiliau llythrennedd.  Yn 

ddieithriad, rhoddir pwyslais cryf ar wella presenoldeb, ymddygiad ar gyfer dysgu ac 

adeiladu hunan barch, hyder a chryfder disgyblion.  Mae dysgwyr yn derbyn adborth 

sy’n canolbwyntio ar eu cynnydd a sut y gallant wella.  Mewn rhai achosion, ceir 

canolbwynt cryf o fewn yr ysgol ar agweddau ar addysgeg fel hybu sgiliau meddwl 

annibynnol disgyblion.  

Mae’r holl astudiaethau achos yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu â rhieni ac wedi 

mynd o gwmpas hyn mewn gwahanol ffyrdd.  Roedd nifer yn canolbwyntio ar 

ddatblygu hyder a sgiliau sylfaenol rhieni  trwy ddosbarthiadau dysgu oedolion.  

Mae’r rhain yn cael eu gweld fel ffordd o adeiladu deialog gref rhwng y cartref a’r 

ysgol. Roedd nifer o astudiaethau achos hefyd yn dangos arwyddocâd sefydlu, 

cynnal a gwerthuso partneriaethau strategol gyda’r gymuned ehangach.    



 

13 

Themau Ffactorau penodol 

Lleoliadau 

YGG YYD Pen YHF YUT Oak BG YB MS SMC EC FP 

A
rw

e
in

y
d
d
ia

e
th

 
Uwch arweinydd 
dynodedig 

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔         

Defnydd cadarn o 
ddata a hunan 
werthusiad 

✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔   ✔ ✔  

Cynllun strategol yn 
canolbwyntio’n glir ar 
gyrhaeddiad y 
disgyblion sy’n derbyn 
prydau ysgol am ddim 

✔✔            

Hyfforddi a threfnu 
staff yn cynnwys 
arbenigwyr 

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  ✔✔ ✔  ✔ 

Cysylltiad cryf gyda 
llywodraethwyr 

✔ ✔ ✔✔          

A
d
d
y
s
g
u
 a

 D
y
s
g
u
 

Strategaethau 
addysgu aml-
synhwyrol 

✔      ✔✔  ✔✔    

Rhaglenni dal i fyny ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔    ✔✔    

Cwricwlwm wedi ei 
deilwra yn adeiladu ar 
ddiddordebau a 
galluoedd dysgwyr, yn 
cynnwys 
gweithgareddau 
allgyrsiol 

 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔✔  ✔    

Rhaglenni lles ac 
ymddygiad ar gyfer 
dysgu yn cynnwys 
canolbwyntio ar 
bresenoldeb, gwrando 
ar ddysgwyr ac 
adeiladu hunan barch 

 ✔✔ ✔✔ ✔  ✔✔ ✔✔   ✔✔  ✔ 

Adborth ac asesiad 
effeithiol 

✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔✔     

Strategaethau 
metawybyddol  

✔       ✔✔     

Y
m

g
y
s
y
llt

u
 â

 
rh

ie
n
i 
a
’r
 

g
y
m

u
n
e
d
 

e
h
a
n
g
a
c
h
 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔   ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ 

Dysgu oedolion ✔        ✔✔ ✔ ✔ ✔ 

Sefydlu a chynnal 
partneriaethau 
strategol 

✔ ✔✔       ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ 

Tabl 7. Ffactorau sy’n cyfrannu at safonau gwell mewn lleoliadau astudiaeth achos 

 

Key

Lleoliadau 

Meithrin/Babanod  

Cynradd  

Uwchradd  

Arbennig  

Cymunedol  

Ymddygiadau 

Amlwg Iawn ✔✔ 

Presennol ✔ 

Ysgol Babanod Glan Gele YGG 
Ysgol y Dderi YYD 
Ysgol Gyfun Pencoed Pen 
Ysgol Hen Felin YHF 
Ysgol Uwchradd Tywyn YUT 
Ysgol Gyfun Oakdale Oak 
Ysgol Gyfun Bishop Gore BG 
Ysgol Bassaleg YB 
Ysgol Gynradd Mount Stuart MS 
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Ngyumru 
St Mark 

SMC 

Partneriaeth Gymunedol Ysgolion Ffederasiwn Trelái Caerau EC 
Strategaeth a Chynllun Cyflawni Magu Plant Sir y Fflint FP 
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