Arfarniad o Effaith Darpariaeth y Gronfa
Ysgolion Gwell ar gyfer TGCh mewn Ysgolion

Mawrth 2007

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau
addysg lleol (AALlau);
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 gwasanaethau cymorth ieuenctid;
 AALlau;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd; ac
 elfennau addysg, arweiniad a hyfforddiant y Ganolfan Byd Gwaith.
Mae Estyn hefyd:
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gsi.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg)
‰ Hawlfraint y Goron 2007: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl y ddogfen/cyhoeddiad.
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Cyflwyniad
1

Diben y cyngor hwn yw rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru am effaith
darpariaeth y ‘Gronfa Ysgolion Gwell’ (CYG) ar gyfer TGCh mewn ysgolion. Fodd
bynnag, oherwydd nad yw AALlau ac ysgolion yn gwahanu’r CYG oddi wrth unrhyw
gyllid arall a ddefnyddir ar gyfer darpariaeth TGCh, mae’r canfyddiadau yn yr
adroddiad hwn yn berthnasol i’r holl gyllid TGCh, ond gwneir pwyntiau penodol yn
ymwneud â’r CYG lle bo’n berthnasol. Mae’r adroddiad yn adeiladu ar adroddiad
2003 Estyn ‘Adolygiad o Ddarpariaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn
Ysgolion a’i Heffaith ar Wella Safonau’.

2

Mae sail y dystiolaeth yn cynnwys:
• dadansoddiad o adroddiadau arolygu ysgolion ar gyfer 357 o ysgolion cynradd
ac 85 o ysgolion uwchradd dros y cyfnod rhwng mis Medi 2002 a mis Mehefin
2006;
• dadansoddiad o dueddiadau mewn safonau technoleg gwybodaeth yng
nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 rhwng 2002 a 2006;
• ymweliadau â naw awdurdod addysg lleol (AALlau); ac
• ymweliadau ag wyth ysgol gynradd, naw ysgol uwchradd ac un ysgol arbennig.
Mae’r ysgolion a’r AALlau a ddewiswyd ar gyfer ymweliadau yn cynnwys sampl o
ardaloedd gwledig a threfol sydd â lefelau amrywiol o amddifadedd cymdeithasol
ledled Cymru.
Terminoleg

3

Defnyddir y term ‘Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’ (TGCh) yn yr adroddiad
hwn i olygu’r offer cyfrifiaduro a chyfathrebu (caledwedd a meddalwedd) sy’n cefnogi
addysgu, dysgu ac ystod o weithgareddau mewn addysg.

4

Mae’r term ‘Technoleg Gwybodaeth’ (TG) yn cyfeirio at bwnc y Cwricwlwm
Cenedlaethol (CC) sy’n ymdrin â’r wybodaeth, y medrau a’r ddealltwriaeth sydd eu
hangen ar ddisgyblion i wneud defnydd effeithiol o TGCh ar draws y cwricwlwm.
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Cefndir
5

Yn 2001, cyflwynwyd fframwaith strategol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru o’r enw
‘Cymru Ar-lein’ i wneud Cymru yn wlad lle mae cymunedau lleol yn gwneud defnydd
gweithredol o TGCh i gael gwared ar rwystrau corfforol, daearyddol ac ieithyddol, ac i
ddatblygu cynhwysiad cymdeithasol.

6

Amlinellwyd lle TGCh mewn addysg a hyfforddiant yn 2001 yn ‘Y Wlad sy’n Dysgu’.
Yn yr un flwyddyn, buddsoddodd y Gronfa Cyfleoedd Newydd bron i £27 miliwn i roi
pob llyfrgell gyhoeddus ar-lein, i ddigido deunyddiau dysgu, ac i hyfforddi athrawon,
llyfrgellwyr ysgol a llyfrgellwyr cyhoeddus.

7

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi parhau i fuddsoddi mewn TGCh mewn
ysgolion. Rhoddodd gyllid trwy raglen ‘Grantiau ar gyfer Cefnogi Addysg a
Hyfforddiant’ (GCAH) tan 2004-2005, ac yna’r rhaglen a ddaeth yn ei lle, sef y
rhaglen ‘Cronfa Ysgolion Gwell’ (CYG). Nod y cyllid hwn yw datblygu defnydd
effeithiol o TGCh i wella addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm.

8

Yn 2005-2006, dyrannodd Llywodraeth Cynulliad Cymru £49.43 miliwn ar gyfer y
Gronfa Ysgolion Gwell (CYG). O’r cyfanswm hwn, roedd £7.6 miliwn ar gyfer TGCh
mewn ysgolion. Rhannwyd y gweddill rhwng meysydd gweithgaredd cwricwlwm
ysgol, hyfforddi llywodraethwyr, cymorth disgyblion, anghenion addysgu ychwanegol,
Iaith Pawb mewn Ysgolion a sefydlu/datblygiad proffesiynol cynnar.

9

Yn 2005-2006, roedd y CYG ar gyfer TGCh mewn ysgolion yn cefnogi tri phrif faes:
• Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (GCaD Cymru);
• defnydd effeithiol o TGCh mewn ysgolion; a’r
• rhwydwaith band eang ar gyfer dysgu gydol oes/technolegau rhwydweithio.

10

Gwasanaeth dwyieithog ar y we i ysgolion a cholegau yng Nghymru yw’r Grid
Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (GCaD) Cymru. Mae’r wefan yn darparu ystod o
wasanaethau gan gynnwys canolfan athrawon rithwir ac mae’n rhoi mynediad at
ddeunyddiau addysgu a dysgu dwyieithog.

11

Mae defnydd effeithiol o TGCh mewn ysgolion wedi’i fwriadu i wella profiadau dysgu
disgyblion. Defnyddiwyd GCAH a CYG i ariannu hyfforddiant ar gyfer uwch reolwyr
ysgol, athrawon dosbarth a staff cymorth.

12

Yn 2002, cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y Rhwydwaith Dysgu Gydol Oes
(RhDGO). Rhoddodd hwn rwydwaith cyflymdra uchel ledled Cymru i gyflwyno
rhyngrwyd band eang i ysgolion, llyfrgelloedd, canolfannau dysgu TGCh a
swyddfeydd corfforaethol pob un o’r 22 awdurdod lleol ledled Cymru. Erbyn mis
Tachwedd 2005, roedd 100% o ysgolion uwchradd, 96% o ysgolion cynradd a 93% o
ganolfannau dysgu TGCh wedi’u cysylltu.
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Prif ganfyddiadau
Safonau
13

Mae safonau cyflawniad mewn medrau allweddol TGCh a TG y Cwricwlwm
Cenedlaethol yn dal i amrywio’n ormodol o un ysgol i’r llall a rhwng dosbarthiadau yn
yr un ysgol. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ysgolion uwchradd. Mae safonau
mewn ysgolion cynradd wedi gwella ar gyfradd gyflymach na’r rheiny mewn ysgolion
uwchradd.

14

Mae data TGAU yn gyffredinol yn adlewyrchu poblogrwydd cynyddol technoleg
gwybodaeth yng nghyfnod allweddol 4, ond nid yw safonau yn y pwnc hwn wedi
cynyddu’n sylweddol.

15

Mae defnydd da o TGCh mewn gwersi wedi gwella cymhelliant, canolbwyntio a hyder
disgyblion.

16

Nid yw ysgolion ac AALlau yn gallu dangos cyswllt uniongyrchol rhwng dangosyddion
cyflawniad disgyblion mewn pynciau ar draws y cwricwlwm, fel asesiadau’r
Cwricwlwm Cenedlaethol a chanlyniadau arholiadau, a defnyddio TGCh i gefnogi
dysgu ac addysgu.
Addysgu a Dysgu gan ddefnyddio TGCh

17

Mae ysgolion ac AALlau yn gyffredinol wedi defnyddio’r Gronfa Ysgolion Gwell yn
effeithiol i roi hyfforddiant ychwanegol i athrawon ar gymhwyso TGCh mewn
gwahanol bynciau. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn ychwanegu at yr incwm hwn i
gyflawni eu nodau.

18

Mae gwasanaethau ymgynghorol AALl yn rhoi amrywiaeth dda o gymorth a
hyfforddiant i athrawon a staff eraill ar agweddau ar TGCh, a’i defnydd yn yr ystafell
ddosbarth.

19

Mae rhai AALlau ac ysgolion yn sylwi ar yr effaith gadarnhaol y mae TGCh wedi’i
chael ar wella cymhelliant yr athrawon hynny y mae eu gwaith wedi dod yn undonog
ac yn ddifflach.

20

Mae ysgolion yn dechrau datblygu Amgylcheddau Dysgu Rhithwir 1 i alluogi
disgyblion i gael mynediad hyblyg at ddeunyddiau ac adnoddau dysgu.

21

Ers ein hadroddiad blaenorol yn 2003, mae’r rhan fwyaf o ysgolion ac AALlau wedi
cynyddu eu defnydd effeithiol o TGCh ac maent yn dangos gwelliannau mewn
addysgu a dysgu.

1

System feddalwedd sydd wedi’i dylunio i alluogi athrawon i reoli cyrsiau ac adnoddau addysgol ar
gyfer disgyblion yw Amgylchedd Dysgu Rhithwir (ADRh). Mae’r system yn caniatáu mynediad
diogel i ddefnyddwyr cofrestredig o unrhyw le sydd wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd.
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Cynllunio ysgol gyfan gan ddefnyddio TGCh
22

Mae’r cynlluniau ysgol gyfan a’r cynlluniau gwaith gorau yn dangos yn glir y
gweithgareddau lle bydd disgyblion yn datblygu ac yn defnyddio eu medrau TGCh,
dilyniant clir ar gyfer disgyblion ac yn ystyried galluoedd a gwybodaeth flaenorol
disgyblion.

23

Mae darparu parhad effeithiol mewn TGCh rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod
allweddol 3 yn parhau i fod yn broblem i lawer o ysgolion.
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Argymhellion
24

Er mwyn sicrhau gwelliant parhaus yn effaith y CYG ar gyfer TGCh mewn ysgolion,
mae angen cymryd y camau canlynol:
Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru:
A1

barhau i ddarparu’r CYG ar gyfer TGCh mewn ysgolion a sicrhau ei bod yn cael
ei blaenoriaethu tuag at wella cyflawniad mewn ysgolion uwchradd; a

A2

darparu canllawiau clir i ysgolion ac AALlau ar sut gallant arfarnu effaith
defnyddio TGCh ar ddysgu disgyblion yn gywir ym mhob maes o’r cwricwlwm ac
wrth ddatblygu medrau allweddol.

Dylai Awdurdodau Addysg Lleol:
A3

weithio gydag ysgolion i sicrhau mwy o gysondeb mewn safonau mewn TGCh o
un ysgol i’r llall, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd;

A4

sicrhau bod parhad a dilyniant mewn datblygu medrau TGCh disgyblion rhwng
Blwyddyn 6 a 7; a

A5

rhoi arweiniad i ysgolion i’w galluogi i ddatblygu mwy o gysondeb wrth iddynt
gynllunio ar gyfer datblygu TGCh mewn cynlluniau datblygu ysgol.

Dylai ysgolion:
A6

ddatblygu mwy o gysondeb mewn safonau cyflawniad mewn TGCh rhwng
dosbarthiadau yn yr un ysgol, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd; a

A7

sicrhau bod parhad a dilyniant mewn datblygu medr TGCh rhwng cyfnod
allweddol 2 a chyfnod allweddol 3.

5

Arfarniad o effaith Darpariaeth y Gronfa Ysgolion Gwell ar gyfer TGCh mewn Ysgolion
Mawrth 2007

Safonau Cyflawniad
Safonau cyflawniad ym medr allweddol TGCh a thechnoleg gwybodaeth y
Cwricwlwm Cenedlaethol
25

Roedd safonau cyflawniad mewn defnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn
radd 1 neu’n radd 2 mewn 66% o’r ysgolion cynradd a arolygwyd yn ystod 20052006. Cyfran yr ysgolion lle'r oedd safonau yn radd 3 neu’n well oedd 97%. Mae’r
ffigurau hyn yn dangos rhywfaint o welliant o 2004-2005, pan oedd y ffigurau
cymharol yn 59% a 94%. Mae’r ffigurau yn llawer gwell na’r rheiny ar gyfer 20012002 pan ganfuwyd safonau da neu dda iawn mewn tua 50% o ddosbarthiadau, gyda
safonau boddhaol neu well mewn ychydig llai na 90%. Mae’r gwelliant hwn yn
adlewyrchu gwaith caled athrawon a staff ymgynghorol AALl wrth ddatblygu’r defnydd
o TGCh mewn ysgolion. Fodd bynnag, mae lle o hyd i wella mwy, yn enwedig yn yr
ysgolion hynny lle'r oedd nodweddion da mewn safonau a gyflawnwyd yn gorbwyso
diffygion.

26

Roedd safonau yn radd 1 neu’n radd 2 mewn 51% o’r ysgolion uwchradd a arolygwyd
yn ystod 2005-2006. Roedd safonau yn radd 3 neu’n well yn 92% o’r ysgolion. Mae’r
ffigurau hyn yn dangos gwelliant o 2004-2005, pan oedd y ffigurau cymharol yn 50%
ac 84%. Mae’r ffigurau yn llawer gwell na’r rheiny ar gyfer 2001-2002 pan oedd y
safonau yn dda neu’n dda iawn mewn ychydig dros 20% o achosion, gyda safonau
boddhaol neu well mewn ychydig dros 60%. Er gwaethaf y gwelliannau hyn, mae
safonau cyflawniad mewn TGCh mewn ysgolion uwchradd yn parhau yn is na mewn
ysgolion cynradd. Mae safonau mewn TGCh hefyd yn is nag ym mhob un o’r medrau
allweddol eraill.

27

Yn yr ysgolion hynny lle'r oedd safonau yn radd 1 neu’n radd 2, roedd disgyblion yn
gyffredinol yn gallu:
• defnyddio offer TGCh yn hyfedr ac yn hyderus mewn ystod eang o gyddestunau;
• cymhwyso’u dealltwriaeth o TGCh i wella’u dysgu mewn llawer o agweddau ar y
cwricwlwm;
• cyfuno testun, graffeg a, lle bo’n briodol, sain o ffynonellau amrywiol i gynhyrchu
gwaith cwrs wedi’i strwythuro’n dda a’i gyflwyno’n dda;
• ymgymryd ag ymchwil yn bwrpasol gan ddefnyddio’r rhyngrwyd mewn modd
diogel a chyfrifol;
• defnyddio ystod eang o feddalwedd i gyfathrebu syniadau a chanfyddiadau; a
• defnyddio meddalwedd priodol i drin gwybodaeth a’i modelu i helpu i ddatrys
problemau.
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Yn yr ysgolion hynny lle'r oedd safonau yn radd 3 neu’n is, roedd y ffactorau sy’n
cyfrannu at dangyflawni yn cynnwys y canlynol:
• roedd yr ystod o gyfleoedd i ddefnyddio TGCh wedi’i chyfyngu i ddosbarthiadau
penodol neu bynciau penodol;
• nid oedd y profiadau TGCh yr oedd athrawon yn eu cynllunio ar gyfer disgyblion
wedi cael eu gweithredu’n llawn oherwydd diffyg hyder athrawon gydag
agweddau penodol ar TGCh;
• nid oedd digon o ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddefnydd disgyblion o TGCh, a’i
gwybodaeth amdani, y tu allan i’r ysgol wrth gynllunio sesiynau gan ddefnyddio
TGCh;
• roedd disgyblion yn gweithio’n ddi-dor yn rhy hir wrth gyfrifiadur heb ymyrraeth
gan yr athro i ysgogi trafodaeth am y gwaith; ac
• nid oedd gan athrawon bob amser ddisgwyliadau digon uchel o ran lefel y
medrau y gallai disgyblion eu cyflawni.

29

Mae asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn dangos bod safonau yn gwella mewn
TG yng nghyfnod allweddol 3. Rhwng 2002 a 2006, cynyddodd cyfran y disgyblion
sy’n ennill lefel 5 neu’n uwch mewn asesiadau athro ar gyfer TG o 64% i 73%.
Siart 1: 2004-2005 Safonau mewn gwersi TG yng nghyfnodau
allweddol 1, 2, a 3
Arolygiadau yn 2004-2005: Cyfran y gwersi TG lle’r oedd safonau
yn raddau 1 a 2, gradd 3 a gradd 4
safonau yn CA 3

graddau 1 a 2
gradd 3
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Siart 2: 2005-2006 Safonau mewn gwersi TG yng nghyfnodau
allweddol 1, 2, a 3
Arolygiadau yn 2005-2006: Cyfran y gwersi TG lle’r oedd safonau
yn raddau 1 a 2, gradd 3 a gradd 4
safonau yn CA 3
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Mae safonau yn foddhaol neu’n well yn y rhan fwyaf o wersi ar draws cyfnodau
allweddol 1, 2 a 3. Mae Siartiau 1 a 2 uchod yn dangos safonau gwersi technoleg
gwybodaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnodau allweddol 1 i 3 yn 20042005 ac yn 2005-2006. Mae’r siartiau yn dangos canlyniadau tebyg ar gyfer
cyfnodau allweddol 1 a 2 ond gyda rhywfaint o welliant o gyfnod allweddol 1 i gyfnod
allweddol 2. Maent hefyd yn dangos gostyngiad mewn safonau rhwng cyfnod
allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 gyda llai o waith da iawn neu dda yng nghyfnod
allweddol 3 yn 2004-2005, a chyda mwy o waith anfoddhaol yn 2005-2006.

31

Mae’r ffigurau cyffredinol yn dangos bod safonau mewn TGCh a TG yn gwella ym
mhob un o gyfnodau allweddol 1 i 3. Fodd bynnag, mae safonau cyflawniad yn
amrywio’n ormodol o hyd o un ysgol i’r llall a rhwng dosbarthiadau yn yr un ysgol.
Mae hyn yn arbennig o wir mewn ysgolion uwchradd.

32

Ffactorau pwysig sy’n cyfrannu at y safonau is cyffredinol mewn TGCh mewn
ysgolion uwchradd o’i gymharu ag ysgolion cynradd a’r safonau is mewn TG yng
nghyfnod allweddol 3 yw:
• y pwyslais mwy y mae rhai gwasanaethau ymgynghorol AALl yn ei roi ar gefnogi
datblygiad TGCh mewn ysgolion cynradd nag mewn ysgolion uwchradd;
• y sylw annigonol a roddir mewn llawer o ysgolion uwchradd i adeiladu’n raddol ar
brofiadau disgyblion o TGCh mewn ysgolion cynradd; a’r
• amrywiad eang mewn ysgolion uwchradd a rhyngddynt, yn y graddau y mae
adrannau pwnc yn datblygu medrau TGCh disgyblion yn effeithiol.

33

Ni ellir cymharu data arolygu ar gyfer technoleg gwybodaeth ar gyfer cyfnod
allweddol 4 â data o’r cyfnodau allweddol eraill. Y rheswm am hyn yw ei fod yn
cynnwys gwersi y mae disgyblion yn dewis eu cymryd fel un o’u hopsiynau, fel
arholiad TGAU, yn ogystal â gwersi ar wahân y mae mwyafrif o ysgolion yn eu
darparu i helpu pob un o ddisgyblion cyfnod allweddol 4 i ddatblygu eu medrau
TGCh.
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Mae data TGAU yn gyffredinol yn adlewyrchu poblogrwydd cynyddol technoleg
gwybodaeth yng nghyfnod allweddol 4. Yn 2005 a 2006, safodd ychydig dros 33%
o’r garfan blwyddyn 11 yr arholiad technoleg gwybodaeth TGAU llawn 2 , sy’n gynnydd
o dri phwynt canran er 2002. Yn 2005 a 2006, safodd ychydig o dan 45% o
ddisgyblion blwyddyn 11 arholiad technoleg gwybodaeth TGAU neu’r cwrs byr TGAU
mewn technoleg gwybodaeth. Mae perfformiad yn yr arholiad technoleg gwybodaeth
TGAU llawn wedi cynyddu ychydig rhwng 2002 a 2006. Llwyddodd tua 63% o’r
disgyblion a safodd arholiad i ennill graddau A*-C yn 2006 o’i gymharu â 61% yn
2002.
Safonau cyflawniad mewn pynciau trwy ddefnyddio TGCh a medrau allweddol
eraill

35

Yn ystod y cyfnod y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gweithredu’r
strategaethau cyllid TGCh, gan gynnwys y CYG, a amlinellir yn y cyflwyniad o 2002 i
2006, gwelwyd gwelliannau sylweddol ym mhrif ddangosyddion cyrhaeddiad
disgyblion cenedlaethol ym mhob cyfnod allweddol. Fodd bynnag, nid yw ysgolion ac
AALlau yn gallu dangos cyswllt uniongyrchol rhwng dangosyddion cyflawniad
disgyblion mewn pynciau ar draws y cwricwlwm, fel asesiadau’r Cwricwlwm
Cenedlaethol a chanlyniadau arholiadau, a defnyddio TGCh i gefnogi dysgu ac
addysgu.

36

Yn y cyfnod 2003-2006, mae athrawon a rheolwyr wedi cynyddu monitro ac arfarnu
profiadau disgyblion mewn gwersi, yn aml fel rhan o weithdrefnau hunanarfarnu
ysgol. Mae ysgolion ac AALlau yn monitro ac yn arfarnu gwaith disgyblion, ac yn
defnyddio tystiolaeth o arolygiadau i nodi ffyrdd y mae defnyddio TGCh yn dylanwadu
ar agweddau pwysig ar ddysgu disgyblion, ac mae’n cyfrannu at godi safonau.

37

Er gwaethaf y monitro hwn, fodd bynnag, nid yw ysgolion ac AALlau yn gallu dangos
cyswllt uniongyrchol rhwng dangosyddion cyflawniad disgyblion mewn pynciau ar
draws y cwricwlwm, fel asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol a chanlyniadau
arholiadau, a defnyddio TGCh i gefnogi dysgu ac addysgu.

38

Mewn gwersi lle arsylwodd arolygwyr ddefnydd effeithiol o TGCh i gefnogi addysgu a
dysgu ar draws y cwricwlwm, fe wnaethant ganfod bod defnydd da o TGCh:
• yn gwella cymhelliant ac awydd disgyblion i ymgysylltu â chynnwys y wers yn
sylweddol;
• yn gwella lefel canolbwyntio disgyblion a faint o amser yr oeddent yn rhoi sylw i
rannau allweddol o’r wers;
• yn ennyn trafodaeth, rhwng disgyblion a rhwng disgyblion a staff, am y syniadau
allweddol a gyflwynwyd yn y wers;
• yn darparu profiadau rhithwir i helpu disgyblion i egluro eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth o destunau y maent yn eu hastudio; ac
2

Yn cynnwys cymhwyster galwedigaethol technoleg gwybodaeth yn 2006 ac astudiaethau
gwybodaeth yn 2002.
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• yn hwyluso gweithgareddau dysgu ysgogol a fyddai’n rhy hir neu’n rhy gymhleth
heb ddefnyddio TGCh.
39

Mewn gwersi lle arsylwodd arolygwyr y broses o ddefnyddio bwrdd gwyn
rhyngweithiol, canfuwyd bod defnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol:
• yn rhoi’r sbardun ar gyfer cwestiynu treiddgar gan athrawon ac ymatebion
meddylgar gan ddisgyblion;
• yn annog disgyblion i wrando ar hyn sydd gan eraill i’w ddweud ac yn eu helpu i
ddysgu esbonio eu syniadau eu hunain i weddill y dosbarth;
• yn datblygu gallu disgyblion i adrodd eu canfyddiadau o ymchwil ac
ymchwiliadau i’r dosbarth; ac
• yn ymestyn dealltwriaeth disgyblion o syniadau allweddol o rifedd ac yn meithrin
eu medrau mewn mathemateg pen.

40

Canfu arolygwyr fod gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus ar gyfer
unigolion, parhau neu grwpiau bach o ddisgyblion, sydd â mynediad da at adnoddau
TGCh yn yr ystafell ddosbarth neu’r ystafell TGCh, yn datblygu gallu disgyblion i:
• arfarnu eu hysgrifennu yn feirniadol a’i wella trwy ailddrafftio gan ddefnyddio
pecyn prosesu geiriau;
• casglu, arddangos a dadansoddi data gan ddefnyddio taenlenni a diagramau a
graffiau a luniwyd ar y cyfrifiadur;
• ymchwilio am wybodaeth ar y rhyngrwyd, oddi ar DVD neu CD-ROM;
• gweithio ar y cyd gan ddefnyddio adnoddau TGCh i ymchwilio i atebion i
broblemau; a
• chyflwyno canfyddiadau i gynulleidfa ehangach, gan gynnwys mewn ysgolion
eraill trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir (ADRh).

41

Y diffygion a arsylwodd arolygwyr mewn defnyddio TGCh mewn pynciau ar draws y
cwricwlwm oedd bod disgyblion:
• yn gwneud gweithgareddau TGCh nad oeddent wedi’u cysylltu’n ddigon clir â’r
amcanion dysgu ar gyfer y wers;
• ddim yn bod yn feirniadol o’r canlyniadau ymchwil ac yn argraffu llawer o
wybodaeth amherthnasol;
• yn llunio graffiau a diagramau gan ddefnyddio data a roddwyd iddynt yn hytrach
na data yr oeddent wedi’i gael eu hunain; ac
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• yn defnyddio meddalwedd a gynhyrchwyd yn fasnachol, neu feddalwedd a
ddyluniwyd gan athrawon eraill, nad oedd wedi cael ei haddasu digon i fodloni eu
hanghenion.
Defnyddio TGCh i ddatblygu pynciau ar draws y cwricwlwm ac i ddatblygu
medrau allweddol eraill
Mewn un ysgol gynradd, gweithiodd grŵp bach o ddisgyblion Blwyddyn 6 ar
brosiect yn seiliedig ar waith arlunydd enwog o Gymru. Fe wnaethant
ddefnyddio’r rhyngrwyd yn hyderus i ymchwilio i’r arlunydd. Fe wnaethant lawr
lwytho enghreifftiau o’i waith a pharatoi cyflwyniad a oedd yn cynnwys lluniau,
animeiddiad a thestun a oedd yn disgrifio ei fywyd a’i waith yn eu geiriau eu
hunain. Cyflwynodd y disgyblion eu prosiect i weddill y dosbarth gan ddefnyddio’r
bwrdd gwyn rhyngweithiol. Roedd y disgyblion yn llawn cymhelliant. Fe
wnaethant ddefnyddio eu medrau TGCh tra datblygedig i’w helpu i gael
dealltwriaeth dda iawn o fywyd a gwaith yr arlunydd.
Mewn ysgol arbennig, fe wnaeth disgyblion ag anawsterau dysgu mewn dosbarth
cyfnod allweddol 4 oedran cymysg ddefnyddio TGCh yn dda iawn i atgyfnerthu a
datblygu gwaith roeddent yn ei wneud mewn mathemateg ar siapiau tri
dimensiwn. Ar ymweliad i archfarchnad leol, roeddent wedi tynnu ffotograffau
digidol o ystod o gynwysyddion. Yn y dosbarth, fe wnaethant ddefnyddio’r
ffotograffau i baratoi cyflwyniad gyda sylwebaeth ysgrifenedig wedi’i gyfansoddi’n
dda a oedd yn amlygu enwau a phriodweddau siapiau’r cynwysyddion.
Canolbwyntiodd disgyblion ar y gwaith am gyfnodau sylweddol. Fe wnaethant
ddefnyddio eu medrau TGCh datblygedig i atgyfnerthu ac ymestyn eu
gwybodaeth am siapiau tri dimensiwn.
Manteision allweddol
Fe wnaeth defnyddio TGCh wella’r dysgu oherwydd:
9 cyfrannodd at brif amcanion y gwersi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth
disgyblion mewn celf a mathemateg;
9 fe wnaeth helpu i ddatblygu medrau priodol mewn siarad, gwrando, darllen
ac ysgrifennu; ac
9 anogodd disgyblion i weithio gyda’i gilydd yn ôl nod cyffredin.
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Addysgu a dysgu gan ddefnyddio TGCh
42

Yn gyffredinol, mae ysgolion ac AALlau wedi defnyddio’r CYG yn effeithiol i roi
hyfforddiant ychwanegol i athrawon ar gymhwyso TGCh ar draws gwahanol feysydd
pwnc. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn ychwanegu at yr incwm hwn yn sylweddol i
gyflawni eu nodau.

43

Mae gwasanaethau ymgynghorol AALl yn rhoi amrywiaeth eang o gymorth a
hyfforddiant i athrawon a staff eraill ar agweddau ar TGCh a’i defnydd i gefnogi
addysgu a dysgu. Mae hyn yn cynnwys:
• cyrsiau hyfforddiant a gyflwynir yn ganolog;
• hyfforddiant ar gyfer ysgol gyfan neu glystyrau o ysgolion; a
• chymorth a hyfforddiant ar gyfer athrawon unigol neu adrannau pwnc, sy’n aml
yn cynnwys cyflwyno gwersi enghreifftiol neu fentora un i un yn yr ystafell
ddosbarth.

44

Mae’r rhan fwyaf o AALlau hefyd yn ychwanegu at eu hincwm o’r CYG yn sylweddol i
gyflawni eu nodau.

45

Yn y mwyafrif o ysgolion cynradd ac arbennig, gwnaed cynnydd da ers 2002 wrth
sicrhau bod gan yr holl staff y lefelau priodol o fedrau a hyder i ddefnyddio adnoddau
TGCh addas yn eu haddysgu. Mae uwch reolwyr a chydlynwyr TGCh yn sicrhau bod
athrawon yn defnyddio TGCh i gefnogi dysgu ym mhob dosbarth ac mewn ystod
eang o bynciau ar draws y cwricwlwm. Yn yr arfer orau, cynhelir archwiliad o
brofiadau TGCh disgyblion. Mae staff ysgol, wedi’u harwain gan y cydlynydd TGCh,
yn cynnal y cynllunio cwricwlwm angenrheidiol i sicrhau bod medrau TGCh
disgyblion yn cael eu datblygu yn raddol. Mae uwch reolwyr a chydlynwyr TGCh yn
monitro addysgu a dysgu yn rheolaidd i sicrhau bod athrawon yn gweithredu
cynlluniau yn y dosbarth ac i nodi agweddau a oedd yn llwyddiannus wrth hwyluso
dysgu a’r agweddau nad oeddent yn llwyddiannus. Maent yn defnyddio
canlyniadau’r monitro a’r arfarnu i lywio cynllunio yn y dyfodol.

46

Canfu arolygwyr arfer dda debyg mewn lleiafrif o ysgolion uwchradd. Yn amlach na
pheidio, fodd bynnag, mae arfer dda wedi’i chyfyngu i’r adrannau hynny lle mae’r
athrawon yn deall manteision TGCh, ac yn frwdfrydig ynghylch TGCh yn eu gwersi.
Mewn adrannau eraill, ni cheir arfer dda, neu mae wedi’i chyfyngu i un neu ddau o
athrawon yn nhîm yr adran. Mae penaethiaid adran yn aml yn ddylanwadol iawn
wrth ysgogi’r defnydd o TGCh mewn gwersi, naill ai trwy eu brwdfrydedd a’u
harbenigedd eu hunain, neu drwy annog aelod arall o’r adran i arwain yn yr agwedd
hon ar ei gwaith.

47

O ganlyniad i hyfforddiant, a ariennir yn rhannol trwy’r CYG, mae AALlau, ysgolion ac
athrawon yn sôn am lefelau sydd wedi cynyddu llawer o ran hyder, gwybodaeth a
phrofiad technegol wrth i athrawon ddefnyddio TGCh i gefnogi eu haddysgu mewn
pynciau penodol ac i ddatblygu medrau allweddol disgyblion. Maent yn adrodd
defnydd cynyddol o TGCh ar draws pob un o feysydd y cwricwlwm ers 2003. Mae
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medrau athrawon wedi gwella o ran gwneud defnydd effeithiol o offer fel byrddau
gwyn rhyngweithiol, taflunyddion data, cyfrifiaduron a gliniaduron personol. Mae
athrawon yn defnyddio’r adnoddau hyn ym mhob maes pwnc. Gwnânt ddefnydd da
o ddelweddau fideo a chamera digidol i ddarparu cofnodion o brofiadau disgyblion ac
i weithredu fel sbardun ar gyfer trafodaeth ddosbarth neu grŵp. Yn yr ysgolion yr
ymwelwyd â hwy, gwelodd arolygwyr ddefnydd da o’r rhyngrwyd gan athrawon a
disgyblion. Ni wnaeth arolygwyr arsylwi unrhyw athrawon yn defnyddio GCaD
(Cymru).
Gwasanaeth ymgynghoriaeth Awdurdod Addysg Lleol
Mae un AALl yn darparu gwasanaeth ‘ymgynghoriaeth TGCh’ i’w ysgolion.
Cysylltodd yr AALl â rheolwyr un ysgol a nododd fod angen gwella hyder ac
arbenigedd staff wrth ddefnyddio TGCh i gefnogi addysgu a dysgu. Yn sgil nifer
o sesiynau mewnol o hyfforddiant TGCh ar gyfer staff yn yr ysgol, ysgogwyd
diddordeb, brwdfrydedd a hyder.
Wedyn, defnyddiodd rheolwyr yr ysgol yr athrawon TGCh mwyaf effeithiol i
hyfforddi staff eraill. Dadansoddwyd anghenion pob aelod o staff yn ofalus a
threfnodd rheolwyr fod digon o amser ar gael i athrawon eu cefnogi gyda
hyfforddiant uniongyrchol neu gyda chymorth yn y dosbarth gan gydweithwyr.
Yna, fe wnaeth rheolwyr fonitro ac arfarnu effaith yr hyfforddiant hwn ar waith yn
yr ystafell ddosbarth a bwydo’r canlyniadau i gynlluniau pellach ar gyfer datblygu’r
defnydd o TGCh ar draws yr ysgol. Mae’r ysgol wedi defnyddio athrawon
ymgynghorol ar gyfer mwy o sesiynau mewnol wrth i fedrau a diddordeb
athrawon gynyddu. Mewn cyfnod o ryw dair blynedd, mae safonau mewn TGCh
wedi codi ar draws yr ysgol ac mae’r ysgol yn cyflawni parhad a dilyniant da iawn
mewn datblygu medrau TGCh disgyblion.
Manteision allweddol
Mae athrawon a rheolwyr yn elwa oherwydd:
9 bod yr Awdurdod Addysg Lleol yn canolbwyntio ar ddefnyddio TGCh i wella
addysgu a dysgu;
9 bod yr Awdurdod Addysg Lleol yn nodi arfer orau ac yn ei defnyddio i wella
medrau TGCh athrawon eraill; a
9 bod monitro ac arfarnu effaith yr hyfforddiant yn arwain at gynlluniau wedi’u
gwella ymhellach ar gyfer datblygu TGCh ar draws yr ysgol.
Mae disgyblion yn elwa oherwydd:
9 bod eu gwersi pwnc yn cynnwys defnydd mwy effeithiol o TGCh; a’u
9 bod yn dod yn fwy hyddysg wrth ddefnyddio TGCh.
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48

Yn ychwanegol, mae addysgu a dysgu mewn meysydd pwnc penodol yn elwa ar
ddefnydd ystyriol, cynlluniedig o feddalwedd ac offer penodol gan athrawon a
disgyblion. Mae enghreifftiau yn cynnwys:
• microsgopau digidol a chofnodi data mewn gwyddoniaeth;
• peiriannau gwnïo digidol mewn tecstilau;
• pecynnau gweithgynhyrchu a dylunio gyda chymorth cyfrifiadur mewn dylunio a
thechnoleg;
• meddalwedd cyfansoddi cerddorol ac allweddellau digidol mewn cerddoriaeth; a
• chamerâu fideo digidol mewn Addysg Gorfforol i wella perfformiad disgyblion
trwy arfarnu cyfoedion a hunanarfarnu.
Defnyddio’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i wella addysgu a dysgu
Mewn un ysgol iau, fe wnaeth athro dosbarth Blwyddyn 6 ddefnyddio bwrdd gwyn
rhyngweithiol yn fedrus yn ffocws sesiwn dosbarth cyfan ar luosi hir. Defnyddiodd
yr athro’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i adolygu’r ddau ddull a addysgwyd i’r
disgyblion. Cyflwynodd broblemau i’r disgyblion, a drafododd eu syniadau am y
problemau hyn mewn grwpiau bach. Gofynnodd yr athro gwestiynau pen agored
i’r disgyblion, lle'r oedd angen iddynt gyfiawnhau’r atebion roeddent yn eu rhoi i
broblemau a gyflwynwyd ac esbonio’u dulliau i’r dosbarth. Yn ddiweddarach,
defnyddiodd yr athro’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i arwain gweithgaredd asesu ar
ffurf cwis gyda phwyntiau teilyngdod dosbarth yn wobrau. Holwyd y disgyblion yn
fedrus am yr atebion roeddent yn eu rhoi gyda’r athro yn annog gyda sylwadau
fel, “Esboniwch pam mae hynny’n bwysig” a “Pam mae’n rhaid i chi wneud
hynny?” Cymerodd disgyblion ran fywiog yn y wers. Fe wnaethant ddangos
amgyffrediad trylwyr iawn o’r medrau a ddysgwyd ac roedd eu dealltwriaeth o’r
egwyddorion a oedd yn sylfaen i’r gwaith yn rhagorol.
Manteision allweddol
Fe wnaeth y wers wella ansawdd yr addysgu oherwydd:
9 defnyddiodd yr athro TGCh i’w helpu i ddyfeisio cyfres ddychmygus o wersi
ar destun allweddol yng nghyfnod allweddol 2 mewn mathemateg;
9 roedd yn cyfuno TGCh yn dda â gweithgareddau addysgu pwysig eraill fel
trafodaeth disgyblion, holi’r athro ac asesu dysgu; ac
9 roedd yn cyfoethogi profiad disgyblion o ddysgu lluosi hir, gyda TGCh yn
cefnogi cyflawni amcanion y wers yn hytrach na’u disodli.
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49

Mae sawl AALl ac ysgol wedi arsylwi’r effaith gadarnhaol a gafodd TGCh ar wella
cymhelliant yr athrawon hynny y mae eu gwaith wedi mynd yn undonog ac yn
ddifflach. Maent hefyd yn amlygu enghreifftiau o athrawon sydd wedi goresgyn
anawsterau yr oeddent yn eu cael yn rheoli rhai gweithgareddau ystafell ddosbarth
trwy ddefnydd cynyddol o’r bwrdd gwyn rhyngweithiol a chyfrifiaduron personol.

50

Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr athrawon sy’n defnyddio’r bwrdd gwyn
rhyngweithiol ers y buddsoddiad gwreiddiol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn
2002 a ddarparodd o leiaf un bwrdd gwyn rhyngweithiol i bob ysgol. Yn yr arfer orau,
defnyddir y bwrdd gwyn rhyngweithiol gydag amrywiaeth o ddyfeisiadau (fel
cofnodwyr data, camerâu digidol a chamerâu fideo) i roi symbyliad ar gyfer
gweithgareddau dysgu newydd, i ganolbwyntio trafodaeth a galluogi athrawon a
disgyblion i rannu arfer dda.
Defnyddio meddalwedd rwydweithio mewn ysgol gynradd
Mae gan un ysgol offer da sy’n cynnwys gliniaduron a byrddau gwyn
rhyngweithiol sydd wedi’u cysylltu â rhwydwaith diwifr. Mae athrawon yn gwneud
defnydd da o feddalwedd rhwydweithio yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r
feddalwedd yn galluogi i sgrin pob defnyddiwr gael ei dangos fel ffenestr ar y
bwrdd gwyn rhyngweithiol yn nhu blaen y dosbarth. Mae’r athro yn defnyddio’r
cyfleuster hwn i fonitro cynnydd pob disgybl ar y dasg dan sylw a gallant nodi
materion wrth iddynt godi, rhoi cymorth ychwanegol a nodi gwaith da a’i ddangos
ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol er mwyn i’r dosbarth cyfan allu ei weld.
Manteision allweddol
Mae defnyddio TGCh yn gwella dysgu oherwydd:
9 ei bod yn galluogi’r athro i fonitro gwaith pob disgybl yn agos;
9 gall yr athro rannu enghreifftiau da o waith gyda’r dosbarth cyfan; a
9 gall disgyblion weld a thrafod gwaith ei gilydd.

51

Arloesedd diweddar a ariennir trwy TGCh CYG oedd hyfforddi athrawon mewn
defnyddio camerâu digidol a meddalwedd gysylltiedig.
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Defnyddio camerâu digidol
Mewn un ysgol gynradd, fe wnaeth yr AALl hyfforddi rhai athrawon mewn
defnyddio camerâu digidol a’r feddalwedd gysylltiedig. Yna, ffurfiodd yr athrawon
glwb animeiddio ar gyfer y disgyblion hynny oedd eisoes â medrau TGCh
datblygedig. Gwnaeth disgyblion ddefnydd effeithiol o’r camerâu digidol a’r
feddalwedd i gynhyrchu animeiddiadau da.
Wedyn, rhoddodd yr athrawon hyfforddedig gyfarwyddyd i athrawon eraill yn yr
ysgol ar sut i ddefnyddio’r camerâu a’r feddalwedd ac mae’r defnydd o’r
cymhwysiad TGCh hwn yn tyfu mewn sawl un o feysydd y cwricwlwm. Er
enghraifft, mae disgyblion Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn ei defnyddio i baratoi
fideos ar gyfer bwrdd gwyn rhyngweithiol eu gweithgareddau Addysg Gorfforol ac
i ddatblygu eu gallu i arfarnu eu perfformiad eu hunain yn erbyn meini prawf
penodol. Mewn dosbarthiadau eraill, mae disgyblion yn gwneud dyfyniadau ffilm
o’i gilydd yn siarad ac yn gwrando, ac maent yn defnyddio tafluniadau o’r rhain ar
y bwrdd gwyn i’w helpu i arfarnu a gwella’u medrau llafar.
Manteision allweddol
9 mae’r gwaith hwn nid yn unig wedi datblygu medrau TGCh disgyblion, ond
mae wedi gwella’u medrau llafar, eu gallu i weithio gydag eraill a’u gallu i
ddatrys problemau, yn sylweddol.
52

Mae rhai athrawon yn defnyddio systemau ymateb pleidleisio disgyblion yn effeithiol
yn eu gwersi. Mae systemau o’r fath yn annog pob disgyblion i gymryd rhan yn
weithredol mewn gwersi. Pan gânt eu defnyddio yn dda, gallant greu mwy o
drafodaeth a rhoi asesiad uniongyrchol o ddealltwriaeth neu farn disgyblion i
athrawon. Mae’r feddalwedd yn galluogi athrawon i gynhyrchu cwestiynau sy’n
cynnwys hyd at chwe ateb posibl. Yna, gall athrawon ddatblygu’r rhain i fodloni
canlyniadau dysgu penodol y wers. Gall y dewisiadau i ddisgyblion hefyd gynnwys
camddealltwriaeth cyffredin i ennyn trafodaeth. Mae disgyblion yn ateb ar ddyfais
llaw pleidleisio unigol. Caiff y canlyniadau eu dadansoddi yn awtomatig a’u dangos
ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer trafodaeth i atgyfnerthu dysgu a mynd i’r afael
ag atebion anghywir unigol.

53

Mae lleiafrif o ysgolion uwchradd ac AALlau yn datblygu Amgylcheddau Dysgu
Rhithwir (ADRhau). Mae’r rhain yn galluogi athrawon, disgyblion a rhieni i gael
mynediad at ddeunyddiau a gwybodaeth addysgu berthnasol ar unrhyw adeg, mewn
ysgolion ac mewn mannau eraill. Mae hyn yn ei gyfnodau datblygu cynnar ac nid
oes tystiolaeth glir o’i effaith ar addysgu a dysgu eto. Nid oes cynlluniau manwl ar
waith ar hyn o bryd mewn ysgolion nac Awdurdodau Addysg Lleol i arfarnu eu
heffeithiolrwydd.

54

Er gwaethaf y ffaith fod mwy o gysylltiadau rhyngrwyd cyflymdra uchel ar gael mewn
ysgolion, ychydig iawn o dystiolaeth a geir o fideo gynadledda mewn addysgu a
dysgu.
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55

Yn yr achosion gwaethaf, mae hyn yn gyffredinol oherwydd un neu fwy o’r ffactorau
canlynol:
• diffyg adnoddau dynodedig priodol mewn ysgolion;
• cost defnyddio’r adnoddau hyn mewn ysgolion eraill neu gyfleusterau Awdurdod
Addysg Lleol;
• anhygyrchedd adnoddau dynodedig mewn rhai meysydd; ac
• adnoddau yn dyddio ac yn ddrud i gael adnoddau yn eu lle.

56

Mewn nifer fach iawn o ysgolion, gwneir defnydd da o fideo gynadledda i gyflwyno
addysgu ar y cyd rhwng ysgolion, er enghraifft, mewn Cymraeg lefel uwch ac
Ieithoedd Tramor Modern (ITM).
Ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar ddefnyddio TGCh i gefnogi addysgu a
dysgu

57

Ers ein hadroddiad blynyddol yn 2003, mae’r rhan fwyaf o ysgolion ac AALlau wedi
cynyddu eu defnydd effeithiol o TGCh ac yn dangos gwelliannau mewn addysgu a
dysgu. Yn yr ysgolion hynny sydd â’r gwelliannau mwyaf, mae llawer neu bob un o’r
ffactorau allweddol canlynol yn bresennol:
• ffocws clir gan y pennaeth ar TGCh i gefnogi addysgu a dysgu yn flaenoriaeth
allweddol ar gyfer gwella ysgol;
• cymorth a chefnogaeth gref gan uwch reolwyr i athrawon sy’n gyfrifol am gydlynu
TGCh ar draws y cwricwlwm;
• defnydd effeithiol o addysgu’r cydlynydd TGCh, athrawon eraill sy’n gwneud
defnydd da o TGCh yn eu gwersi, ac athrawon sydd newydd gymhwyso sydd
wedi dysgu defnyddio TGCh yn effeithiol yn ystod eu hyfforddiant, i roi modelau
ar gyfer athrawon sy’n llai hyderus neu nad oes ganddynt arbenigedd;
• mynediad da at gymorth a hyfforddiant amserol ar gyfer staff sy’n cydlynu eu
brwdfrydedd ar gyfer defnyddio TGCh mewn addysgu gyda datblygiad medrau
TGCh personol priodol a’r gallu i integreiddio’r rhain yn eu haddysgu;
• defnydd da o gofnodion o gynnydd mewn medrau TGCh a wnaed gan
ddisgyblion unigol i lywio cynllunio gwersi, er mwyn i athrawon allu adeiladu’n
raddol ar y medrau hyn;
• mentrau sy’n cysylltu gwaith ysgolion uwchradd a’u hysgolion cynradd cyfrannol
fel bod y medrau TGCh a ddatblygwyd yng nghyfnod allweddol 3 yn adeiladu ar
y rheiny y gwnaeth disgyblion eu caffael yng nghyfnod allweddol 2;
• mynediad at adnoddau TGCh ansawdd da, dibynadwy;
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• cynllunio tymor hir, cynaliadwy, effeithiol gan ysgolion ac AALlau ar gyfer
buddsoddi mewn offer a meddalwedd;
• rheolwyr mewn ysgolion yn rhoi ystyriaeth briodol i’r cyfleoedd sy’n bodoli ar
gyfer athrawon i wneud y defnydd gorau o adnoddau TGCh sydd ganddynt ar
hyn o bryd, ochr yn ochr â chynllunio ar gyfer caffael offer ychwanegol; ac
• mae cymorth technegol ansawdd da ar gyfer ysgolion sy’n helpu i osgoi namau
rhag datblygu, yn galluogi ysgolion i ddelio â diffygion bach iawn eu hunain, a
chywiro namau eraill yn gyflym pan fyddant yn digwydd.
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Cynllunio ysgol gyfan ar gyfer TGCh
Cynlluniau Datblygu Ysgol
58

Mae gan bron bob ysgol y gwnaed arolwg ohonynt fanylion o’u proses arfaethedig ar
gyfer datblygu TGCh yn eu cynlluniau datblygu ysgol. Mae’r cynlluniau hyn yn
amrywio’n helaeth o ran ansawdd a manylder. Yn y mwyafrif o achosion, mae
ysgolion yn datblygu cynlluniau ansawdd da ar wahân ar gyfer TGCh. Penaethiaid,
uwch dimau rheoli neu’r cydlynydd TGCh sydd fel arfer yn llunio’r rhain. Mewn llawer
o achosion, cynlluniau tair blynedd yw’r rhain. Yn briodol, mae’r rhan fwyaf o
ysgolion yn monitro’r cynlluniau hyn bob blwyddyn, yn mesur cynnydd ar dargedau
ac yn defnyddio’r canfyddiadau i lunio cynlluniau gweithredu ar gyfer cynnydd.

59

Nid oes cynlluniau ar wahân ar gyfer TGCh gan rai o’r ysgolion yr ymwelwyd â hwy,
ond maent yn integreiddio’r gofynion TGCh i gynlluniau datblygu ysgol gyfan. Uwch
dimau rheoli sydd fel arfer yn llunio’r cynlluniau hyn ac maent yn eu rhannu â staff a
llywodraethwyr. Yn gyffredinol, nid yw’r cynlluniau hyn mor effeithiol â chynlluniau ar
wahân ar gyfer TGCh.

60

Mae penaethiaid pwnc a chydlynwyr TGCh yn paratoi eu cynlluniau eu hunain o
gynlluniau datblygu ysgol tair blynedd.

61

Er bod llawer o AALlau yn rhoi arweiniad da ar baratoi’r cynlluniau hyn, ac yn aml yn
darparu templedi addas i ysgolion eu defnyddio, ychydig iawn o AALlau yn unig sy’n
rhoi adborth defnyddiol ar ansawdd ac addasrwydd y cynlluniau. Fe wnaeth rhai
AALlau ddangos arfer dda trwy ryddhau cyllid ar gyfer TGCh dim ond ar ôl derbyn y
cynlluniau ysgol. Lle mae ysgolion yn gweithio tuag at y marc safon TGCh, maent yn
ystyried bod y cymorth a roddir gan eu AALlau yn dda.
Cynlluniau gwaith

62

Bron ym mhob ysgol yr ymwelwyd â hwy, ceir cyfeiriadau clir at TGCh mewn
cynlluniau gwaith a baratowyd gan gydlynwyr, athrawon a rheolwyr. Mae’r rhain naill
ai mewn cynlluniau gwaith ar wahân ar gyfer TGCh neu wedi’u hamlygu mewn
cynlluniau gwaith ar gyfer pynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mewn llawer o
achosion, lle mae cynlluniau gwaith ar gyfer TGCh ar wahân, mae penaethiaid
adrannau a chydlynwyr pwnc yn gwybod pryd fydd disgyblion yn datblygu medrau
TGCh penodol a phryd y gellir eu cymhwyso i’w pynciau. Mae cydlynwyr TGCh yn
mapio’r datblygiadau ar draws yr ysgol yn effeithiol i wneud yn siŵr nad oes unrhyw
fylchau ym mhrofiad y disgyblion. Yn yr achosion gorau, mae’r cynlluniau yn gwneud
yn siwr bod disgyblion yn datblygu ac yn cymhwyso eu medrau mewn gwahanol gyddestunau i’r rheiny y maent wedi’u bodloni o’r blaen.

63

Mae’r cynlluniau gwaith gorau yn yr ysgolion yr ymwelwyd â hwy yn dangos yn glir y
gweithgareddau lle bydd disgyblion yn datblygu ac yn defnyddio’u medrau TGCh;
llwybrau dilyniant clir ar gyfer disgyblion; ac maent yn ystyried galluoedd a
gwybodaeth flaenorol disgyblion.
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64

Mae darparu parhad rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 yn parhau i fod
yn broblem i lawer o ysgolion. Mae cynllunio ar gyfer parhad wrth ddatblygu TGCh
rhwng Blwyddyn 6 a Blwyddyn 7 yn aml yn wael. O ganlyniad, mae disgyblion yn
aml yn ailadrodd medrau y maent wedi’u meistroli yng nghyfnod allweddol 2 a
chyfnod allweddol 3. Fodd bynnag, mewn nifer gynyddol o ardaloedd, mae
disgyblion yn gweithio gyda’i gilydd yn eu grwpiau clwstwr i sicrhau dilyniant o gyfnod
allweddol 2 i gyfnod allweddol 3. Mae cydlynwyr TGCh mewn ysgolion uwchradd yn
gweithio gyda’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i addasu eu cynlluniau gwaith i
adlewyrchu’r medrau a enillwyd yn flaenorol yng nghyfnod allweddol 2 er mwyn
sicrhau dilyniant i gyfnod allweddol 3 ac i osgoi ailadrodd gwaith yn ddiangen ym
Mlwyddyn 7.
Cynllunio gwersi

65

Mae ymgynghorwyr AALl yn rhoi cyngor ac arweiniad da ar gynllunio gwersi, ac yn
aml mae enghreifftiau da o gynlluniau gwersi ar gael ar-lein. Mae’r cynlluniau gorau
yn gosod nodau ac amcanion clir ar gyfer pob gwers ac yn nodi’n glir lle mae
gweithgareddau TGCh yn briodol a sut bydd disgyblion yn datblygu ac yn defnyddio’r
medrau. Mae llawer o athrawon yn gwneud defnydd effeithiol o gynlluniau gwersi
sy’n gysylltiedig â phecynnau meddalwedd neu gynlluniau addysgu penodol. Mae
llawer o ysgolion yn adolygu cynlluniau gwersi yn ystod arsylwadau ystafell
ddosbarth fel rhan o’u prosesau hunanarfarnu. Mae cydlynwyr TGCh yn y rhan fwyaf
o ysgolion yn monitro cynlluniau gwersi yn dda er mwyn mesur effaith defnyddio
TGCh ar addysgu a dysgu.
Effeithiolrwydd ymateb ysgolion i faterion diogelwch ar-lein

66

Mae gan bron bob ysgol gynradd ac uwchradd bolisïau a chanllawiau clir ar
ddefnyddio TGCh yn ddiogel a’r ymddygiad priodol i ddisgyblion. Mae gan rai
ysgolion gytundeb rhyngrwyd neu TGCh gyda’u disgyblion ac mae nifer fach ohonynt
yn gwahodd rhieni i arwyddo’r cytundeb a chymeradwyo defnyddio’r rhyngrwyd.

67

Mae gan bob ysgol yr ymwelwyd â hwy systemau effeithiol ar waith i fonitro defnydd
disgyblion o’r rhyngrwyd. Mewn rhai ysgolion, mae disgyblion yn defnyddio TGCh yn
effeithiol i baratoi eu harweiniad a’u cyngor eu hunain ar faterion yn ymwneud â
defnydd diogel o’r rhyngrwyd, yr e-bost a bwlio seiber, ac maent yn trefnu bod hyn ar
gael ar wefan neu fewnrwyd yr ysgol. Mae hyn yn helpu disgyblion i wneud yn siŵr
eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd mewn modd diogel a phriodol.

68

Mae pob ysgol yn dibynnu’n briodol ar y cyfleusterau ffiltro ac atal a ddarperir gan
systemau eu AALl i atal mynediad at ddeunyddiau’r we, a defnydd anawdurdodedig
ohonynt, gan gynnwys e-bost a blogio 3 . Mae rhai ysgolion hefyd yn darparu
sesiynau effeithiol ar gyfer rhieni ar ddelio â diogelwch a diogeledd ar y rhyngrwyd.

3

Dyddiadur personol a gyhoeddir ar y rhyngrwyd yw ‘blog’.
20

Arfarniad o effaith Darpariaeth y Gronfa Ysgolion Gwell ar gyfer TGCh mewn Ysgolion
Mawrth 2007

Defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel
Mewn un AALl, mae pob cyfrifiadur a ddefnyddir gan bobl ifanc mewn ysgolion,
clybiau ieuenctid a llyfrgelloedd yn cael mynediad at y rhyngrwyd trwy’r system
ffiltro a reolir gan yr AALl, gan ddefnyddio meddalwedd a gydnabyddir yn
rhyngwladol. Caiff y feddalwedd ei diweddaru gan y darparwr ac mae’n
gwahardd mynediad at wahanol gategorïau o wefannau. Mae’r rhain yn
cynnwys safleoedd sy’n cynnwys pornograffi, hiliaeth, trais, gwybodaeth
bersonol a gwybodaeth am fynd allan gyda chariad. Mae’r cwmni meddalwedd
yn diweddaru’r rhestr o safleoedd wedi’u gwahardd bob dydd. Gall ysgolion ac
AALlau ychwanegu at y rhestr hon pan fyddant yn nodi unrhyw safleoedd
anaddas. Ceir meddalwedd ychwanegol i wirio am destun a lluniau anaddas
yng nghorff ac atodiadau negeseuon e-bost. Nid yw staff a disgyblion yn cael
mynediad at e-bost ar y we. Mae’r AALl yn darparu gweithdai ar gyfer ysgolion
ar ddiogelwch a defnydd derbyniol o gyfathrebu electronig. Caiff pob ysgol
arweiniad ysgrifenedig a disgwylir iddynt gael polisi defnydd derbyniol. Rhaid i
hwn gael ei gymeradwyo yn flynyddol gan y Corff Llywodraethol ac mae’n faes
sy’n cael ei archwilio gan yr AALl.
Manteision allweddol
Mae’r ysgol yn elwa ar fentrau awdurdod addysg lleol trwy:
9 drefnu bod ganddi’r feddalwedd ffiltro ddiweddaraf ar gael;
9 gwybod bod y rhestr ffiltro yn cael ei diweddaru bob dydd; a
9 chael hyfforddiant gan yr Awdurdod Addysg Lleol mewn arfer orau wrth
ddefnyddio’r rhyngrwyd.
Mae disgyblion yn elwa trwy:
9 gael eu diogelu rhag cynnwys anaddas ar y rhyngrwyd.
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Atodiad
Grwpiau blwyddyn a chyfnodau allweddol
Mae ysgolion yn defnyddio system gyffredin o rifo grwpiau blwyddyn o ddechrau
addysg ysgol orfodol i 18 oed. Mae’r system hon yn pwysleisio pwysigrwydd parhad
ac yn hwyluso cyfathrebu ymhlith ysgolion, cyrff llywodraethol, rhieni ac AALlau.
Mae’r term ‘Derbyn’ (D) yn cyfeirio at grŵp blwyddyn o ddisgyblion mewn ysgol
gynradd sy’n cyrraedd 5 oed yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae Blwyddyn 1 yn
cyfeirio at y grŵp blwyddyn o ddisgyblion sy’n cyrraedd 6 oed yn ystod y flwyddyn
academaidd, ac ati. Blwyddyn 13 yw’r grŵp blwyddyn o fyfyrwyr sy’n cyrraedd 18
oed yn ystod y flwyddyn academaidd.
Sector cynradd:
Blwyddyn
D
B1 B2 B3 B4 B5 B6
Oedrannau 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11
Sector uwchradd:
Blwyddyn
B7
B8
B9
Oedrannau 11-12 12-13 13-14

B 10
14-15

B 11
15-16

B 12
16-17

B 13
17-18

Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cwmpasu pedwar cyfnod allweddol fel a ganlyn:
Cyfnod allweddol 1
Cyfnod allweddol 2
Cyfnod allweddol 3
Cyfnod allweddol 4

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2
Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6
Blwyddyn 7 i Flwyddyn 9
Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11

