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
lleol (ALlau);
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 gwasanaethau cymorth ieuenctid;
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymuned;
 ALlau;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd;
 dysgu troseddwyr; ac
 elfennau addysg, arweiniad a hyfforddiant y rhaglenni hyfforddi a ariennir gan yr
Adran Gwaith a Phensiynau.
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 2009: 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
Diben yr adroddiad hwn
1

Diben yr adroddiad hwn yw hysbysu Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch sut mae
Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yn ymwneud
â Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn 1 .

2

Gallai’r adroddiad fod yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer staff mewn ysgolion a darparwyr
eraill wrth adolygu eu gweithdrefnau hunanarfarnu ac ystyried a yw plant a phobl
ifanc yn cymryd rhan yn ddigonol yn y broses. Gyda’i gilydd, mae Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc a Fframwaith Arolygu
Cyffredin Estyn yn gyfrwng defnyddiol ar gyfer arfarnu graddau ac effeithiolrwydd
cyfranogiad dysgwyr.
Cefndir

3

Mae Estyn wedi cyhoeddi cyfres o adroddiadau ar gyfranogiad plant a phobl ifanc yn
y blynyddoedd diwethaf:
• adroddiad yn 2006 ar gyfleoedd i bobl ifanc 11-25 oed gymryd rhan mewn
gwneud penderfyniadau mewn gwasanaethau cymorth ieuenctid 2 ;
• adroddiad yn 2007 ar gyfranogiad mewn ysgolion cynradd 3 ; ac
• adroddiad yn 2008 ar gyfranogiad a chynghorau ysgol mewn ysgolion
uwchradd 4 .

4

Mae’r diffiniad o gyfranogiad a ddefnyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a
Chonsortiwm Cyfranogiad Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 5 fel a ganlyn:
‘Mae cyfranogiad yn golygu bod gennyf hawl i gael fy nghynnwys yn y broses o
wneud penderfyniadau neu gynllunio ac adolygu gweithred a allai effeithio arnaf.
Cael llais, cael dewis.’ 6

1
2
3
4
5

6

http://www.estyn.gov.uk/publications/cy_CommonInspectionFramework.pdf
http://www.estyn.gov.uk/publications/cy_Young_Peoples_remit_report.pdf
http://www.estyn.gov.uk/publications/cy_Remit_report_Decision_making.pdf
http://www.estyn.gov.uk/publications/cy_Having_your_say_young_people_participation_and_
school_councils.pdf
Grŵp strategol amlasiantaethol yw’r Consortiwm Cyfranogiad sy’n gweithio ar lefel genedlaethol i
ddatblygu gallu ac arfer o ran cyfranogiad plant a phobl ifanc (0-25 oed) wrth wneud
penderfyniadau yng Nghymru. Dechreuwyd y consortiwm yn 2003 gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru ac fe gaiff ei gadeirio gan aelod o Achub y Plant.
Hwn oedd y datganiad bachog buddugol mewn cystadleuaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar
gyfer pobl ifanc. Mae LlCC a’r Consortiwm Cyfranogiad wedi mabwysiadu hwn i esbonio beth mae
‘cyfranogiad’ yng Nghymru yn ei olygu.
1
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Crynodeb
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
5

Datblygwyd Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
gan y Consortiwm Cyfranogiad a’r Uned Cyfranogiad 7 . Cymeradwywyd y safonau
hyn gan y Ddraig Ffynci 8 yn 2005. Cafodd y safonau eu datblygu a chynhaliwyd
peilot ohonynt mewn partneriaeth â phlant a phobl ifanc ledled Cymru ac wedyn fe’u
cadarnhawyd gan is-bwyllgor Cabinet Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn 2006. Bwriad Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a
Phobl Ifanc yw helpu ysgolion a sefydliadau eraill i roi agweddau a gweithgareddau
cyfranogol ar waith ar draws sbectrwm eang o fywyd cymunedol. Lansiwyd y
safonau gan y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ym mis Ionawr
2007.

6

Dangosir y saith safon sy’n ffurfio Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer
Plant a Phobl Ifanc yn llawn yn Atodiad 1. Dyma deitlau’r safonau:
1)

Gwybodaeth;

2)

Chi sydd â’r dewis;

3)

Dim gwahaniaethu;

4)

Parch;

5)

Byddwch yn elwa arno;

6)

Adborth; a

7)

Gwella’r modd yr ydym yn gweithio.

7

Cyfeirir at y safonau fel safonau 1 i 7 yn yr adroddiad hwn.

8

Fe wnaeth y Consortiwm Cyfranogiad ddrafftio Pecyn Hunanasesu ar gyfer Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc yn 2007 9 . Mae’r pecyn yn cynnwys
arweiniad ar y modd y gall darparwyr hunanarfarnu eu harfer mewn perthynas â’r
safonau. Cynhelir peilot o’r pecyn mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys mewn
ysgolion, yn ystod 2008-2009.

7

8

9

Caiff yr Uned Cyfranogiad ei llywyddu gan Achub y Plant ar ran y Consortiwm Cyfranogiad, caiff ei
llywio gan y consortiwm, ac mae’n gweithredu fel ‘cangen’ cyflwyno a man cydlynu ar gyfer y
consortiwm.
Y Ddraig Ffynci yw Cynulliad Cymru ar gyfer Pobl Ifanc. Nod y Ddraig Ffynci yw sicrhau bod
safbwyntiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed, yn enwedig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, a
chefnogi cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol.
Gellir lawrlwytho’r pecyn hunanasesu o
http://www.participationworkerswales.org.uk/participation?diablo.lang=cym
2
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Y Fframwaith Arolygu Cyffredin
9

Defnyddiwyd Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn am y tro cyntaf ym mis Medi 2002
ar gyfer arolygu hyfforddiant cychwynnol i athrawon a sefydliadau addysg bellach.
Fe’i defnyddiwyd ar gyfer arolygiadau ysgolion o fis Medi 2004. Disgwylir i’r cylch
cyfredol o arolygiadau orffen yn 2010. Mae Estyn wedi dechrau ymgynghori â’r
cyhoedd ynglŷn ag arolygiadau yng Nghymru yn y dyfodol ac mae’r canfyddiadau
wedi’u cyhoeddi mewn adroddiad ar wefan Estyn 10 .

10

Mae’r fframwaith yn cynnwys saith cwestiwn allweddol sy’n berthnasol i’r darparwr yn
gyffredinol, yn ogystal ag agweddau ar ei waith fel meysydd dysgu, pynciau, cyrsiau,
rhaglenni a meysydd galwedigaethol. Dyma’r cwestiynau allweddol:
1)

Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?

2)

Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?

3)

Pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion a diddordebau
dysgwyr a’r gymuned ehangach?

4)

Pa mor dda yw’r cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i ddysgwyr?

5)

Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth strategol?

6)

Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a
safonau? a

7)

Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth ddefnyddio adnoddau?

11

Mae’r gofynion adrodd wedi’u hamlinellu ar gyfer pob cwestiwn allweddol (gweler y
colofnau ar yr ochr chwith yn Atodiad 2). Ar gyfer pob arfarniad y mae’n rhaid i bob
arolygydd ei wneud, cynhwysir y materion y mae’n rhaid iddynt eu hystyried i helpu
arolygwyr lunio’u barnau (mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn y colofnau ar yr ochr dde
yn Atodiad 2). Nid gofynion adrodd yw’r ystyriaethau hyn, ond maent yn disgrifio
arfer dda. Nid ydynt yn hollgynhwysfawr ac nid ydynt yn berthnasol yn yr holl
amgylchiadau. Mae arolygwyr yn defnyddio eu barn i benderfynu pryd fyddant yn
berthnasol.

12

Cyfeirir at yr ‘ystyriaethau’ yn yr adroddiad hwn yn y ffurf ‘Cwestiwn 1.1’, a’r rhif
cyntaf yw’r cwestiwn allweddol. Mae’r ail rif yn dangos y drefn y mae’r ystyriaeth yn
ymddangos ynddi.

13

Ceir rhagor o arweiniad ar sut y defnyddir yr ystyriaethau mewn gwahanol sectorau
yn y llawlyfrau arweiniad ar gyfer pob sector. Mae’r llawlyfrau hyn yn dangos sut
bydd y fframwaith yn cael ei gymhwyso ym mhob cyd-destun. Mae’r llawlyfrau hyn ar
gael ar wefan Estyn 11 .

10
11

http://www.estyn.gov.uk/about_estyn/cy_estyn_2010_ymgynghoriad_rhanddeiliaid_cyhoeddus_
am_fethodoleg_arolygu_yn_y_dyfodol_adroddiad_cryno.pdf
http://www.estyn.gov.uk/dynpages/cy_publications_a_to_z.asp#InspectionGuidance
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Yn ogystal ag arolygu cyfranogiad dysgwyr ar gyfer pob darparwr, yn unol â’r
fframwaith arolygu cyffredin, mae Estyn yn ei gwneud yn ofynnol i arolygwyr ystyried
safbwyntiau dysgwyr wrth lunio barnau am bob darparwr. Er mwyn cefnogi
arolygwyr i ystyried safbwyntiau dysgwyr yn effeithiol, mae Estyn wedi cyhoeddi
arweiniad atodol ar wrando ar ddysgwyr yn 2004 12 .
Sut mae’r Fframwaith Arolygu Cyffredin yn ymwneud â’r safonau

15

Mae cyfranogiad yn nodwedd hanfodol, annatod o addysgu a dysgu da. Dylai
cyfranogiad fod yn rhan o ddiwylliant dysgu sefydliad a dylai’r berthynas gynhyrchiol
rhwng yr athro a’r dysgwr fod yn ganolog iddo. Mae’r safonau yn rhoi fframwaith y
gellir ei ddefnyddio gan ysgolion a sefydliadau eraill i arfarnu ystod eang o
agweddau, gwerthoedd, prosesau, strwythurau a gweithgareddau. Maent wedi’u
bwriadu i fod yn hyblyg a gellir eu cymhwyso i weithgareddau unigol a phrosesau,
ethos a pholisi ysgol gyfan. Bwriedir i blant a phobl ifanc gael rhan ganolog wrth
ddefnyddio a gweithredu’r safonau. Bydd mwy o arweiniad ar sut y gall ysgolion
ddefnyddio’r safonau yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn
pecyn hunanasesu y cynhelir peilot ohono mewn ysgolion yn 2008-2009.

16

Cyhoeddwyd y Fframwaith Arolygu Cyffredin cyn y Safonau Cyfranogiad
Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, ac nid yw’n gwneud unrhyw gyfeiriad
uniongyrchol atynt. Fodd bynnag, mae Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn a’r
llawlyfrau arweiniad cysylltiedig ar gyfer gwahanol sectorau addysg yn rhoi
cyfarwyddyd i arolygwyr arfarnu cyfranogiad dysgwyr ac mae cysylltiadau niferus â
chyfranogiad, fel y dangosir ym mhrif ganfyddiadau’r adroddiad hwn.

17

Mae’r egwyddorion sy’n sylfaen i’r safonau yn greiddiol i arolygu, er na ddisgwylir i
arolygwyr gasglu tystiolaeth fanwl ar bob un o’r safonau. Efallai bod y darparwr wedi
hunanarfarnu yn erbyn y safonau, o bosibl yn defnyddio’r offeryn hunanasesu a
ddarparwyd gan y consortiwm arolygu. Os felly, byddai arolygwyr yn ystyried hyn yn
rhan o’u tystiolaeth wrth lunio barnau am gyfranogiad dysgwyr.

18

Ceir mwy o gyfeiriadau at gyfranogiad yn y llawlyfrau arweiniad ar gyfer arolygu
ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion na mewn
llawlyfrau ar gyfer sectorau eraill. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i ysgolion
gydymffurfio â deddfwriaeth benodol, gan gynnwys Rheoliadau Cynghorau Ysgolion
(Cymru) 2005, er bod cyfranogiad dysgwyr yn llawer ehangach na gweithgareddau
statudol y cyngor ysgol.

19

Mae Atodiad 3 yn cynnwys tabl sy’n crynhoi’r cysylltiadau rhwng y Fframwaith
Arolygu Cyffredin a’r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

12

http://www.estyn.gov.uk/publications/cy_Listening_to_Learners_July2004.pdf
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Sut yr ymdrinnir â’r safonau ym mhob cwestiwn allweddol
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
20

O dan Gwestiwn Allweddol 1, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar y safonau a
gyflawnir gan ddysgwyr, gan gynnwys:
• eu llwyddiant wrth gyrraedd nodau dysgu cytûn;
• eu cynnydd wrth ddysgu; a
• datblygiad eu medrau personol, cymdeithasol a dysgu.

21

Mae’r safonau cyfranogiad yn gysylltiedig â Chwestiwn Allweddol 1 trwy ystyried
datblygiad dysgwyr o ran dealltwriaeth, agweddau a medrau perthnasol er mwyn
iddynt allu cymryd rhan yn effeithiol.

22

Mae cwestiynau 1.1 i 1.9 yn ymwneud â llwyddiant dysgwyr wrth gyrraedd nodau
dysgu cytûn a’u cynnydd wrth ddysgu. Gall cwricwlwm neu gwrs dysgwyr gynnwys
elfennau penodol sy’n berthnasol i’r safonau, trwy’r canlyniadau a fwriedir ar eu cyfer.

23

Mae’r cwricwlwm statudol mewn ysgolion yn cynnwys addysg bersonol a
chymdeithasol (ABCh) ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed. Mae’r
fframwaith ar gyfer ABCh yn cynnwys canlyniadau dysgu penodol ar gyfer pob
cyfnod allweddol. Bydd arolygwyr yn arfarnu cyflawniad a chynnydd dysgwyr yn
erbyn y canlyniadau hyn. Mae’r canlyniadau canlynol yn arbennig o berthnasol i’r
safonau:
• dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddeall pwysigrwydd gwneud penderfyniadau
democrataidd (cyfnod allweddol 2);
• dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddeall sut y gall pobl ifanc sicrhau bod eu barn yn
cael ei chlywed a dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau (cyfnod
allweddol 3);
• dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddeall y cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan yn y
broses o wneud penderfyniadau, yn lleol ac yn genedlaethol (cyfnod allweddol
4);
• dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddeall pwysigrwydd cymryd rhan mewn
etholiadau democrataidd a’r cysylltiadau rhwng penderfyniadau gwleidyddol a’u
bywydau eu hunain (cyfnod allweddol 4); a
• dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddeall sut y gall unigolion a grwpiau gwirfoddol
ysgogi newid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol (ôl-16).

5
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Un o’r pum thema yn y fframwaith ABCh yw ‘dinasyddiaeth weithredol’ a disgrifir hyn
yn yr astudiaeth achos isod:
Dinasyddiaeth weithredol
Gellir helpu dysgwyr i fwynhau perthynas lwyddiannus yn eu teuluoedd a’u grwpiau o
ffrindiau, a gellir eu hannog i fod yn ddinasyddion gweithredol yn eu cymunedau, yn
lleol ac yn fyd-eang. Dylent ddatblygu dealltwriaeth ymarferol o’u hawliau ac o’r
cysylltiadau rhwng penderfyniadau gwleidyddol a’u bywydau eu hunain.
Mae angen medrau rhyngbersonol cymwys, parodrwydd i werthfawrogi eraill a
pharchu gwahaniaeth i gael perthynas lwyddiannus. Mae perthynas dda yn digwydd
o ganlyniad i ofal a chymorth, cyfathrebu a pharodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb. Mae
angen i ddysgwyr allu gwneud ffrindiau a chynnal cyfeillgarwch, delio â gwrthdaro,
herio stereoteipio a rhagfarn ac ymdopi â dylanwad cyfoedion a dylanwadau eraill.
Yn fwy cyffredinol, bydd byd gwaith a chyflogaeth yn gofyn am gydweithredu a
gwaith tîm.
Mae dysgwyr yn aelodau o gymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang, a gellir eu
helpu i ymgymryd â rhan ystyrlon a gweithredol ynddynt. Mae dinasyddiaeth
weithredol o’r fath yn awgrymu nifer o ystyriaethau. Mae angen cael dealltwriaeth o
natur y cymunedau yng Nghymru a thu hwnt a’r rolau, y berthynas, y gwrthdaro a’r
anghydraddoldeb sy’n effeithio ar ansawdd bywyd. Dylai dysgwyr archwilio eu
hawliau mewn cymdeithas ddemocrataidd fel y maent wedi’u hategu gan Gonfensiwn
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae ganddynt hawl i gymryd rhan yn y
broses o wneud penderfyniadau, a chynllunio ac adolygu unrhyw weithredoedd a
allai effeithio arnynt. Dylai dysgwyr hefyd ystyried eu cyfrifoldebau fel dinasyddion
ifanc a chael eu paratoi i gymryd rhan mewn bywyd cymunedol trwy wasanaeth a
gweithredu sy’n hyrwyddo lles y gymuned honno.
Yn olaf, mae angen i ddysgwyr ddatblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol sy’n galluogi
iddynt wneud penderfyniadau a llunio barnau effeithiol ym myd systemau gwleidyddol
a chyfreithiol.

25

Mae llawlyfr arweiniad Estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau cymorth ieuenctid yn
rhoi arweiniad i arolygwyr arsylwi gwaith ymgynghori a chyfranogi a gwrando ar bobl
ifanc wrth farnu Cwestiwn 1.1. Dylai arolygwyr arfarnu datblygiad addysgol, personol
a chymdeithasol pobl ifanc o ganlyniad i’r gweithgaredd y maent yn cymryd rhan
ynddo.

26

Mae Cwestiwn 1.11 yn gofyn i arolygwyr ystyried y graddau y mae dysgwyr yn
ymddwyn yn gyfrifol ac yn dangos parch at ei gilydd. Ar draws pob sector, mae
cyswllt clir rhwng y cwestiwn hwn a Safon 4 (Parch). Mae agweddau dysgwyr tuag
at ei gilydd yn dangos pa mor llwyddiannus y mae’r darparwr yn hyrwyddo ethos o
barch. Mae Safon 4 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr wrando ar bobl
ifanc a chymryd eu barn o ddifrif yn unol â chadarnhad Llywodraeth Cynulliad Cymru
o Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.
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27

Mae’r llawlyfrau arweiniad ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion
arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion ac ysgolion annibynnol yn annog arolygwyr i
ganfod a yw disgyblion yn cymryd rhan weithredol ym mywyd a gwaith yr ysgol wrth
farnu Cwestiwn 1.13. Mae hyn yn cysylltu â Safon 2 (Chi sydd â’r dewis).

28

Mae Cwestiwn 1.15 yn gofyn i arolygwyr ystyried y graddau y mae dysgwyr yn
dangos ymwybyddiaeth o gyfle cyfartal a pharch at amrywiaeth mewn cymdeithas.
Ar draws pob sector, mae cyswllt clir rhwng y cwestiwn hwn a safon 3 (dim
gwahaniaethu). Mae agweddau’r dysgwyr yn dangos pa mor llwyddiannus y mae’r
darparwr yn hyrwyddo diwylliant sy’n gwrthwynebu gwahaniaethu. Mae Safon 3
hefyd yn golygu bod sefydliadau’n ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i bob plentyn a
pherson ifanc gael eu cynnwys yn weithredol mewn gweithgareddau cyfranogol, beth
bynnag fo’u hoedran, eu gallu neu’u hamgylchiadau.
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?

29

O dan Gwestiwn Allweddol 2, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• ba mor dda y mae addysgu a hyfforddi yn bodloni anghenion dysgwyr a gofynion
y cwricwlwm neu’r cwrs; a
• pha mor drylwyr yw’r asesu a’r defnydd a wneir ohono wrth gynllunio a gwella
dysgu.

30

Mae cyfranogiad dysgwyr ar lefel unigol, a lle bo’n berthnasol, ar lefel grŵp, yn
ganolog i arfer dda wrth addysgu, hyfforddi ac asesu. Mae Cwestiwn Allweddol 2
felly yn cysylltu â phob un o’r safonau.

31

Wrth farnu Cwestiwn 2.2 mewn ysgolion, dylai arolygwyr arfarnu’r ffyrdd y mae’r
athro yn ceisio ennyn diddordeb disgyblion a’i gynnal. Bydd arolygwyr yn ystyried y
graddau y mae athrawon yn galluogi dysgwyr i lywio eu dysgu eu hunain.

32

Mae Cwestiynau 2.5 a 2.7 yn ymwneud â Safonau 4, 5, 6 a 7, sy’n ymwneud â
dysgwyr yn cymryd rhan yn weithredol mewn adolygu ac asesu dulliau addysgu a
dysgu a hygyrchedd iaith a chynnwys. Mae gweithredu’r safonau yn helpu
sefydliadau i ddeall gwerth cynnwys dysgwyr mewn prosesau adolygu a rhoi adborth
ynglŷn â’r modd y maent yn dysgu.

33

Mae Cwestiwn 2.8 yn ei gwneud yn ofynnol i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae
athrawon yn darparu’n briodol ar gyfer dysgu disgyblion o bob gallu, ac yn sicrhau
cyfranogiad llawn pob disgybl.

34

Wrth farnu asesu o dan Gwestiwn 2.11, mae arolygwyr yn arfarnu:
• ansawdd yr adborth i ddisgyblion, gan gynnwys marcio, ac yn benodol, y
graddau y mae asesiadau o bob math yn cael eu defnyddio yn sylfaen ar gyfer
hyrwyddo gwelliant mewn dysgu;
• a yw asesu yn galluogi disgyblion i ddeall beth mae angen iddynt ei wneud i
wella eu gwaith a gwneud cynnydd; ac
• a yw’r adborth i ddisgyblion yn eu hannog i asesu eu perfformiad eu hunain ac
ymdrechu i wella.

7

Arolygu cyfranogiad
Chwefror 2009

Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag
anghenion a diddordebau dysgwyr a’r gymuned
ehangach?
35

O dan Gwestiwn Allweddol 3, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• y graddau y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion a diddordebau
dysgwyr; a’r
• graddau y mae profiadau dysgu yn ymateb i anghenion cyflogwyr a’r gymuned
ehangach.

36

Gan fod Cwestiwn Allweddol 3 yn ymwneud â chyflwyno’r cwricwlwm, mae’r
sylwadau a wnaed uchod am y cwricwlwm ABCh ym mharagraffau 20 a 21 hefyd yn
berthnasol yma. O dan Gwestiwn Allweddol 3, gallai arolygwyr roi sylwadau ar y
modd y mae darparwyr yn gofyn am farn dysgwyr ac yn ei hystyried wrth
hunanarfarnu pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion a
diddordebau’r dysgwyr eu hunain a’r gymuned ehangach. Mae Safonau 4, 5, 6 a 7
yn darparu fframwaith ar gyfer arfarnu cyfranogiad disgyblion mewn addysgu a dysgu
yng nghyd-destun cyflwyno’r cwricwlwm.
Cwestiwn Allweddol 4: Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i
ddysgwyr?

37

O dan Gwestiwn Allweddol 4, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• ansawdd y gofal, y gefnogaeth a’r arweiniad i ddysgwyr;
• ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol; ac
• ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer cyfle cyfartal.

38

Wrth ofalu am ddysgwyr, eu harwain a’u cefnogi, mae’n hanfodol bod arolygwyr yn
gwrando ar farn dysgwyr ac yn ei hystyried. Ceir cysylltiadau cryf iawn rhwng y
cwestiwn allweddol hwn a’r holl safonau.

39

Mae’r llawlyfrau arweiniad ar gyfer arolygu ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig
ac unedau cyfeirio disgyblion yn ei gwneud yn ofynnol i arolygwyr holi disgyblion a
ydynt yn teimlo bod gan yr ysgol drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer rhoi cyfle
iddynt fyfyrio ar eu profiadau, a chymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau a
datblygiad yr ysgol. Mae arolygwyr yn disgwyl bod gan yr ysgol drefniadau ar waith
ar gyfer ymateb i safbwyntiau a phryderon disgyblion, er enghraifft, trwy’r cyngor
ysgol.

40

Mae’n ofynnol yn benodol i arolygwyr ystyried cyfranogiad ac adrodd ar y cyngor
ysgol o dan Gwestiwn 4.2. Dyma lle mae arolygwyr yn arfarnu ar y graddau y mae’r
ddarpariaeth yn ystyried barn disgyblion a pha mor dda y mae’r ysgol yn cynnwys
disgyblion yn y broses o wneud penderfyniadau trwy’r cyngor ysgol. Dangosir yr
arweiniad yn y llawlyfrau ar gyfer arolygwyr ar Gwestiwn 4.2 yn y blwch isod:
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Mae arolygu yn rhoi pwyslais ar bwysigrwydd anghenion a diddordebau dysgwyr wrth
hyrwyddo rhagoriaeth i bawb. Mae gan ddisgyblion hawl i fynegi barn ar y modd y
caiff eu hanghenion eu diwallu yn ogystal â hawl glir i ddylanwadu ar y
gwasanaethau sy’n effeithio arnynt.
Mae’r cyngor ysgol yn ffordd bwysig iawn i ddisgyblion allu cael eu cynnwys yn y
broses o wneud penderfyniadau sy’n rhoi cyfrifoldeb iddynt ac yn gwneud iddynt
deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Dylai arolygwyr ystyried y cyngor ysgol yn
un o’r dulliau o gynnwys disgyblion wrth wneud penderfyniadau. Dylai arolygwyr
hefyd fod yn ymwybodol o’r rheoliadau o ran cynghorau ysgol ac adrodd nid yn unig
o ran eu bodolaeth ond hefyd eu heffeithiolrwydd.
41

Mae’r llawlyfr arweiniad ar gyfer ysgolion annibynnol yn datgan, er nad yw’n ofyniad
mewn ysgolion annibynnol, bod cyngor ysgol yn ffordd bwysig y gall disgyblion gael
eu cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau, ac mae hyn yn rhoi cyfrifoldeb
iddynt ac yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Os oes gan
ysgol gyngor ysgol, gofynnir i arolygwyr ei arfarnu fel un ffordd o gynnwys disgyblion
wrth wneud penderfyniadau.

42

Mae Cwestiwn 4.9 yn ei gwneud yn ofynnol i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae gan
ddarparwyr weithdrefnau effeithiol ar gyfer amddiffyn plant a phobl ifanc ac ar gyfer
delio ag apeliadau a chwynion. Mae’r arweiniad ar gyfer arolygiadau ysgol yn dweud
bod gan yr ysgolion gorau ethos lle mae plant yn teimlo’n ddiogel, bod eu barn yn
cael ei gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu hannog i siarad a bod pobl yn gwrando
arnynt. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i Safon 4 (Parch), Safon 6 (Adborth) a
Safon 7 (Gwella’r modd yr ydym yn gweithio). Mae Safon 4 yn cynnwys ymrwymiad
gan y darparwr i gymryd plant a phobl ifanc o ddifrif, eu trin yn deg a gweithredu ar y
materion y maent yn dweud eu bod yn bwysig. Mae Safon 6 yn cynnwys ymrwymiad
i roi adborth mewn modd hygyrch ac amserol. Mae Safon 7 yn cynnwys ymrwymiad
gan y darparwr y bydd yn gwneud yn siŵr bod barn plant a phobl ifanc yn gwneud
gwahaniaeth i’r ffordd y maent yn gwneud penderfyniadau ac yn eu cynllunio.

43

Mae Cwestiynau 4.10 i 4.18 yn ymwneud â chynhwysiad a chyfle cyfartal ac yn
cysylltu’n gryf â Safon 3 (Dim gwahaniaethu) a Safon 4 (Parch). Ym mhob sector,
rhoddir arweiniad i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae darparwyr:
• yn rhoi cymorth ychwanegol i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, gan
gynnwys dysgwyr ag anableddau dysgu a/neu gorfforol, anhwylderau
synhwyraidd ac anghenion arbennig eraill a dysgwyr ag anawsterau ymddygiad;
• yn ystyried cefndiroedd cymdeithasol, addysgol, ethnig ac ieithyddol dysgwyr;
• yn hyrwyddo cydraddoldeb rhyw ac yn herio stereoteipiau;
• yn hyrwyddo cysylltiadau hiliol da;
• wedi rhoi mesurau effeithiol ar waith i gael gwared ar ymddygiad gormesol, gan
gynnwys gwahaniaethu ar sail hil, bwlio a phob math o aflonyddwch;
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• yn sicrhau bod dysgwyr anabl yn cael eu trin yn gyfartal ac yn gwneud
addasiadau rhesymol er mwyn osgoi eu rhoi dan anfantais sylweddol; ac
• yn cydnabod ac yn parchu amrywiaeth.
Cwestiwn Allweddol 5: Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth
strategol?
44

O dan Gwestiwn Allweddol 5, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• y graddau y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion a diddordebau
dysgwyr; a
• pha mor dda y mae llywodraethwyr neu gyrff goruchwylio eraill yn cyflawni eu
cyfrifoldebau.

45

Mae Cwestiwn 5.2 yn gofyn i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae gan arweinwyr a
rheolwyr nodau a gwerthoedd eglur sy’n hyrwyddo cydraddoldeb i bawb, ac yn cael
eu hadlewyrchu yng ngwaith y darparwr. Mae hyn yn cysylltu â Safon 3 (Dim
gwahaniaethu). Mae’r llawlyfrau arweiniad ar gyfer ysgolion yn cynnig mwy o
arweiniad ar gyfer arolygwyr ac yn ymarfer hyrwyddo cyfle cyfartal, gan farnu a yw
staff a disgyblion yn cael cyfle cyfartal, a nodi unrhyw achosion lle nad yw grwpiau
neu unigolion penodol yn cael cyfleoedd.

46

Mae’n ofynnol i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae arweinwyr a rheolwyr yn ystyried
blaenoriaethau cenedlaethol a phartneriaethau lleol a chytundebau consortia o dan
Gwestiwn 5.3. Mewn ysgolion uwchradd, mae arolygwyr yn ystyried pa mor dda y
mae’r ysgol yn edrych ar Lwybrau Dysgu 14-19 o safbwynt y dysgwyr yn hytrach na
dim ond edrych ar y modd y mae’n effeithio ar yr ysgol ei hun. Mae hyn yn ymwneud
yn benodol â Safonau 4, 6 a 7 a’r angen i ofyn i bobl ifanc beth sydd wedi mynd yn
dda a beth sydd angen newid a sicrhau bod eu barn yn effeithio ar y ffordd y mae’r
ysgol yn gwneud cynlluniau a phenderfyniadau.

47

Mae Cwestiwn 5.9 yn ymwneud â’r graddau y mae llywodraethwyr a chyrff
goruchwylio eraill yn bodloni gofynion rheoleiddio a chyfreithiol. Mewn ysgolion
cynradd, uwchradd ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion, dylai arolygwyr asesu,
er enghraifft, a yw’r llywodraethwyr yn cyflawni’r dyletswyddau a osodir arnynt gan
Reoliadau Cynghorau Ysgolion (Cymru) 2005. Mae’r rheoliadau hyn yn ymwneud â’r
holl safonau.
Cwestiwn Allweddol 6: Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac
yn gwella ansawdd a safonau?

48

O dan Gwestiwn Allweddol 6, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• ba mor effeithiol y caiff perfformiad y darparwr ei fonitro a’i arfarnu; ac
• effeithiolrwydd y cynllunio ar gyfer gwella.

49

Mae’n hanfodol bod darparwyr yn ystyried barn dysgwyr wrth arfarnu ansawdd a
safonau yn eu sefydliad. Er bod y cwestiwn allweddol hwn yn berthnasol i’r holl
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safonau, mae cyswllt cryf iawn â Safonau 4, 6 a 7 (Gwella’r modd yr ydym yn
gweithio).
50

Mae Cwestiwn 6.3 yn gofyn i arolygwyr ym mhob sector farnu a yw arweinwyr a
rheolwyr yn gofyn am farn dysgwyr, staff a chyfranogion eraill, ac yn eu hystyried.
Mae Safon 7 yn datgan y bydd y darparwr:
• yn edrych ar y ffordd y maent yn gweithio gyda dysgwyr a sut i wella;
• yn gofyn i ddysgwyr beth sydd wedi mynd yn dda a beth sydd angen ei newid; ac
• yn gwneud yn siwr bod barn dysgwyr yn gwneud gwahaniaeth i’r ffordd y maent
yn gwneud cynlluniau a phenderfyniadau.

51

Mae’r paragraffau sy’n dilyn yn dangos sut y caiff Cwestiwn 6.3 ei ystyried mewn
gwahanol sectorau.

52

Yn achos ysgolion, mae’r llawlyfrau arweiniad yn rhoi cyfarwyddyd i arolygwyr asesu
a yw hunanarfarnu yn ystyried barn disgyblion. Mae’r arweiniad yn nodi y bydd
hunanarfarnu effeithiol yn defnyddio barn disgyblion, a bod angen i arolygwyr arfarnu
a yw hunanarfarniad yr ysgol yn rhoi digon o ystyriaeth i’w barn.

53

Mae’r llawlyfrau arweiniad ar gyfer arolygu sefydliadau addysg bellach a darparwyr
dysgu yn y gwaith yn gofyn i arolygwyr arfarnu pa mor effeithiol y mae arweinwyr a
rheolwyr wrth wneud y canlynol mewn modd systematig:
• gofyn am, ac yn ystyried barn dysgwyr;
• defnyddio arolygon a holiaduron i gael barn dysgwyr ar ansawdd yr hyfforddiant;
• dadansoddi’r arolygon a’r holiaduron sy’n cael eu dychwelyd i nodi cryfderau a
meysydd i’w gwella; a
• defnyddio’r wybodaeth hon i wella safonau cyflawniad ac ansawdd y
ddarpariaeth.

54

Mae’r llawlyfr arweiniad ar gyfer arolygiadau gwasanaethau cymorth ieuenctid
awdurdodau lleol yn nodi y dylai partneriaethau fod yn datblygu strategaethau
cyfranogiad lleol. Mae arolygwyr yn ystyried:
• sut caiff ymgynghori ei drefnu mewn ardal, a pha mor effeithiol ydyw;
• pa mor gynrychioliadol yw’r fforwm ieuenctid;
• bodolaeth fforymau ardal lleol;
• a ydynt yn cael eu rhedeg a’u rheoli gan oedolion neu gan bobl ifanc;
• y defnydd a wneir o dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) i ymgynghori
â phobl ifanc;
• lefelau llywodraethu amrywiol;
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• pa mor effeithiol y mae’r awdurdod lleol yn cynnwys pobl ifanc yn ei brosesau
ymgynghori; a
• pha mor effeithiol y mae pobl ifanc yn cael cymorth a hyfforddiant i ddatblygu eu
gallu i ymgynghori ag eraill ac ymateb i ymgynghori mewn ffordd ystyrlon.
55

Mae Cwestiwn 6.5 yn arwain arolygwyr i arfarnu’r graddau y mae darparwyr yn
defnyddio gwybodaeth o’r hunanarfarniad i gynllunio ar gyfer gwella. Mae arolygwyr
yn edrych i weld a yw ymgynghori â dysgwyr, er enghraifft, yn llywio’r cynllunio neu a
yw’n symbolaidd.

56

Mae Cwestiwn 6.7 yn gofyn i arolygwyr arfarnu’r graddau y mae arweinwyr a
rheolwyr yn gallu dangos bod y camau a gymerwyd (o ganlyniad i ddadansoddi
hunanarfarnu) wedi arwain at welliannau mesuradwy. Mae arolygwyr yn arfarnu a
yw’r camau a gymerwyd wedi cael effaith gadarnhaol ac wedi arwain at welliannau
mesuradwy mewn safonau. Yn ystod arolygiadau, bydd arolygwyr yn gofyn barn
dysgwyr yn uniongyrchol ynghylch a yw eu cyfranogiad wedi arwain at unrhyw
welliannau sylweddol ac yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan y darparwr yn
ogystal.
Cwestiwn Allweddol 7: Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?

57

O dan Gwestiwn Allweddol 7, mae arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar:
• ddigonolrwydd, addasrwydd a’r defnydd a wneir o staffio, adnoddau dysgu ac
adeiladau; a
• pha mor effeithlon y caiff adnoddau eu rheoli i gyflawni gwerth am arian.

58

O dan Gwestiwn Allweddol 6, byddai arolygwyr yn disgwyl gofyn ac ystyried barn
dysgwyr wrth hunanarfarnu digonolrwydd, addasrwydd a’r defnydd a wneir o staffio,
adnoddau dysgu ac adeiladau.
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Atodiad 1
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
Dyma safonau cyfranogiad cytûn Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae ‘ni’ yn
golygu unrhyw un sy’n gofyn i blant a phobl ifanc gymryd rhan. Mae ‘chi’ yn
cynrychioli’r person ifanc, sydd â’r hawl i ddisgwyl y safonau hyn.
Safon 1: Gwybodaeth
Mae hyn yn golygu:
• bod y wybodaeth yn hawdd ei deall i
bawb; ac
• oedolion sy’n gweithio gyda chi sy’n
gwybod beth sy’n digwydd ac sy’n
agored a chlir.

Safon 2: Chi sydd â’r dewis
Mae hyn yn golygu:
• eich bod yn dewis a ydych am gymryd
rhan ai peidio;
• eich bod yn dewis gweithio ar bethau
sy’n bwysig i chi; a’ch bod
• yn dewis beth rydych yn ei wneud a
sut.
Safon 3: Dim gwahaniaethu
Mae hyn yn golygu:
• bod plant a phobl ifanc i gyd yn
wahanol ond bod gennych yr un hawl i
fynegi barn am y pethau sy’n bwysig i
chi; a
• bod arnom eisiau i bawb deimlo’n
gartrefol a’u bod yn gallu cymryd rhan
os ydynt yn dymuno gwneud hynny.
Safon 4: Parch
Mae hyn yn golygu:
• bod pawb yn cael cyfle i fynegi barn;
mae eich barn yn bwysig a byddwn yn
ei pharchu.

Byddwn:
• yn sicrhau bod pawb yn cael digon o
wybodaeth i gymryd rhan yn briodol;
• yn rhoi gwybod i chi pa wahaniaeth y
byddwn yn ei wneud trwy gymryd
rhan; ac
• yn rhoi gwybod i chi pwy sydd am
wrando a gwneud newidiadau.
Byddwn:
• yn rhoi digon o wybodaeth ac amser i
chi benderfynu a yw hyn yn rhywbeth y
mae arnoch eisiau ei wneud.

Byddwn:
• yn herio unrhyw wahaniaethu;
• yn cysylltu â phlant a phobl ifanc
mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd;
ac
• yn eich annog i gymryd rhan mewn
pethau yr ydych yn dymuno’u gwneud.

Byddwn:
• yn gwrando ar eich syniadau, eich
barn a’ch profiadau;
• yn eich cymryd o ddifrif ac yn eich trin
yn deg;
• yn gweithio gyda chi i wneud rhywbeth
am y pethau yr ydych yn dweud eu
bod yn bwysig; ac
• yn gweithio gyda chi i helpu newid
pethau er gwell.

Safon 5: Byddwch yn elwa arno
Mae hyn yn golygu:
• bod arnom eisiau i chi fwynhau cymryd
rhan ac elwa arno;
• ein bod yn gwybod bod gennych
bethau eraill i’w gwneud yn eich
bywydau hefyd; ac
• mai profiad cadarnhaol nid negyddol
yw cymryd rhan.

Safon 6: Adborth
Mae hyn yn golygu:
• ei bod yn bwysig iawn i chi wybod y
gwahaniaeth rydych wedi’i wneud a
sut y defnyddiwyd eich syniadau.

Byddwn:
• yn gweithio mewn ffyrdd diogel,
hwyliog a difyr;
• yn gwneud y gorau o’r hyn yr ydych yn
gwybod;
• yn gwneud pethau cadarnhaol sy’n
adeiladu eich hyder;
• yn cyfarfod mewn mannau cyfeillgar
sy’n hawdd i bob person ifanc eu
defnyddio; ac
• yn gwerthfawrogi ac yn parchu’r hyn
sydd gennych i’w gynnig.

Byddwn:
• yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
ynglŷn â beth sy’n digwydd; ac
• yn rhoi adborth cyn gynted ag y bo
modd ac mewn ffyrdd sy’n hawdd eu
deall i bawb.
Safon 7: Gwella’r modd yr ydym yn gweithio
Mae hyn yn golygu:
Byddwn:
• bod arnom eisiau dysgu a gwella’r
• yn edrych ar y ffordd yr ydym yn
ffordd yr ydym yn gweithio gyda chi.
gweithio gyda chi a sut i’w wella;
• yn gofyn i chi beth sydd wedi mynd yn
dda a beth sydd angen ei newid; ac
• yn gwneud yn siwr bod eich barn yn
gwneud gwahaniaeth i’r ffordd yr ydym
yn gwneud cynlluniau a
phenderfyniadau.

Atodiad 2
Y Fframwaith Arolygu Cyffredin
Safonau
1 Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd
ar y safonau a gyflawnir gan
ddysgwyr, gan gynnwys:
• eu llwyddiant wrth gyrraedd
nodau dysgu cytûn

Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
bo’n berthnasol, y graddau y mae dysgwyr:
1.1

yn cyflawni safonau da yn eu gwybodaeth,
eu dealltwriaeth a’u medrau;

1.2

yn cyflawni targedau dysgu a nodau cytûn;

1.3

yn cyrraedd lefelau priodol mewn medrau
allweddol, gan gynnwys cymhwysedd
dwyieithog; ac

1.4

yn llwyddo beth bynnag fo’u cefndir
cymdeithasol, ethnig neu ieithyddol;

a’r graddau y mae:

• eu cynnydd wrth ddysgu

1.5

canlyniadau a chyfraddau cadw yn
cymharu’n dda â chyfartaleddau
cenedlaethol a meincnodau lleol a
chenedlaethol; ac y mae

1.6

tueddiadau mewn perfformiad yn dangos
gwelliant parhaus neu fod safonau uchel yn
cael eu cynnal;

1.7

yn caffael gwybodaeth neu fedrau newydd,
yn datblygu syniadau ac yn cynyddu eu
dealltwriaeth;

1.8

yn deall beth maent yn ei wneud, pa mor
dda y maent yn dod yn eu blaenau a beth
mae angen iddynt ei wneud i wella; ac

1.9

yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni eu
potensial a symud ymlaen i gyfnod nesaf y
dysgu;

• datblygiad eu medrau
personol, cymdeithasol a
dysgu

1.10 yn dangos cymhelliant, yn gweithio’n
gynhyrchiol ac yn defnyddio’u hamser yn
effeithiol;
1.11 yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn dangos parch
at eraill;
1.12 yn cyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a
phrydlondeb;
1.13 yn datblygu’r gallu i weithio’n annibynnol,
gan gynnwys y medrau sydd eu hangen i
gynnal dysgu gydol oes;
1.14 yn dod yn eu blaenau’n dda yn eu
datblygiad personol, cymdeithasol, moesol
ac ehangach;
1.16 yn dangos ymwybyddiaeth o faterion cyfle
cyfartal a pharch at amrywiaeth mewn
cymdeithas; ac
1.17 yn barod ar gyfer cyfranogiad effeithiol yn y
gweithle a’r gymuned.

Ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant
2 Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd
ar:
• ba mor dda y mae’r
addysgu a’r hyfforddi yn
bodloni anghenion dysgwyr
a gofynion y cwricwlwm
neu’r cwrs

• pa mor drylwyr yw’r asesu
a’r defnydd a wneir ohono
wrth gynllunio a gwella
dysgu

Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
bo’n berthnasol, y graddau y mae athrawon a
hyfforddwyr:
2.1

yn ysgogi ac yn herio dysgwyr i gyflawni
rhagoriaeth;

2.2

yn sefydlu perthynas waith dda sy’n
meithrin dysgu;

2.3

yn dangos gwybodaeth bwnc dda a’u bod
yn gyfarwydd â datblygiadau diweddar yn
eu maes;

2.4

yn cynllunio’n effeithiol a bod ganddynt
amcanion clir ar gyfer sesiynau sy’n cael
eu haddysgu a phrofiadau dysgu eraill y
mae dysgwyr yn eu deall;

2.5

yn defnyddio ystod o ddulliau ac adnoddau
addysgu a hyfforddi sy’n sicrhau
ymglymiad gweithredol y dysgwyr;

2.6

yn hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn mynd i’r
afael yn weithredol â materion rhyw,
cydraddoldeb hiliol a chydraddoldeb i bobl
anabl;

2.7

yn bodloni anghenion iaith y dysgwyr, gan
gynnwys rhoi mynediad i addysgu a
hyfforddiant dwyieithog; ac

2.8

yn cynllunio i fodloni anghenion unigol
dysgwyr yn hyblyg a monitro ac adolygu eu
cynnydd;

2.9

yn asesu cyflawniadau a chynnydd
dysgwyr yn deg, yn gywir ac yn rheolaidd;

2.10 yn bodloni gofynion statudol, a gofynion
cyrff rheoleiddio, ar gyfer cofnodi ac
achredu cyflawniadau dysgwyr;
2.11 yn sicrhau bod dysgwyr yn deall diben
asesu a’u bod yn ymwneud â chynllunio eu
cynnydd a’u gwelliant eu hunain; ac
2.12 yn rhoi gwybod i’r rheiny sydd â diddordeb
dilys am gynnydd a chyflawniadau
dysgwyr.

3 Pa mor dda y mae profiadau dysgu yn cwrdd ag anghenion a diddordebau
dysgwyr a’r gymuned ehangach?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
ar:
bo’n berthnasol, y graddau y mae profiadau
dysgu:
• y graddau y mae profiadau
dysgu yn bodloni
anghenion a diddordebau
dysgwyr

• y graddau y mae profiadau
dysgu yn ymateb i
anghenion cyflogwyr a’r
gymuned ehangach

3.1

yn bodloni dyheadau dysgwyr, a lle bo’n
briodol, yn rhoi cyfle iddynt gyflawni
achrediad;

3.2

yn darparu cydbwysedd, ehangder,
hyblygrwydd, cydlyniad a dilyniant;

3.3

yn datblygu medrau sylfaenol ac allweddol
dysgwyr;

3.4

yn ehangu ac yn cyfoethogi profiad
dysgwyr, trwy amrywiaeth o
weithgareddau, gan gynnwys darpariaeth y
tu allan i oriau ac oddi ar y safle;

3.4

yn hyrwyddo datblygiad personol dysgwyr,
gan gynnwys eu datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol;

3.5

yn cael eu cyfoethogi gan bartneriaethau
effeithiol gyda darparwyr eraill a gyda phob
un o’r cyfranogion; ac

3.6

yn bodloni gofynion cyfreithiol a gofynion y
cwrs;

3.7

yn darparu addysg effeithiol sy’n
gysylltiedig â gwaith;

3.8

yn hyrwyddo medrau dwyieithog dysgwyr
ac yn adlewyrchu ieithoedd a diwylliant
Cymru;

3.9

yn mynd i’r afael ag anfantais gymdeithasol
a stereoteipio ac yn sicrhau mynediad a
chyfle cyfartal i bob dysgwr;

3.10 yn hyrwyddo addysg ar gyfer datblygiad
cynaliadwy;
3.11 yn ystyried anghenion cyflogwyr;
3.12 yn datblygu medrau entrepreneuraidd a
medrau eraill sydd eu hangen i gefnogi
datblygiad economaidd; ac
3.13 yn adlewyrchu blaenoriaethau cenedlaethol
ar gyfer dysgu gydol oes ac adfywio
cymunedol.

4 Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i ddysgwyr?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
ar:
bo’n berthnasol, y graddau y mae darparwyr:
• ansawdd y gofal, y
gefnogaeth a’r cyfarwyddyd
i ddysgwyr

4.1

yn cynllunio ac yn rheoli trefniadau gofal a
gwasanaethau cymorth yn effeithiol;

4.2

yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni,
gofalwyr a chyflogwyr, ac yn ystyried eu
barn;

4.3

yn darparu gwybodaeth am yr holl
gyfleoedd sydd ar gael ac arweiniad
diduedd sy’n helpu dysgwyr i ddewis y
cwrs sy’n iawn iddyn nhw;

4.4

yn rhoi rhaglenni sefydlu ar waith sy’n
helpu dysgwyr i ymgyfarwyddo’n gyflym,
deall eu hawliau a’u cyfrifoldebau a
gofynion y cwrs neu’r rhaglen;

4.5

yn rhoi cymorth ac arweiniad personol o
ansawdd uchel ar gyfer dysgwyr, gan
gynnwys mynediad at addysg bersonol a
chymdeithasol, rhaglenni tiwtorial a
gwasanaethau arbenigol;

4.6

yn monitro prydlondeb, presenoldeb,
ymddygiad a pherfformiad dysgwyr, ac yn
gweithredu’n gynnar ac mewn modd
priodol lle bo angen;

4.7

yn darparu addysg ac arweiniad gyrfaoedd
effeithiol sy’n helpu dysgwyr i wneud
dewisiadau gwybodus;

4.8

yn sicrhau datblygiad iach, diogelwch a lles
pob dysgwr; ac

4.9

yn rhoi gweithdrefnau effeithiol ar waith ar
gyfer amddiffyn plant a phobl ifanc, ac ar
gyfer delio ag apeliadau a chwynion;

• ansawdd y ddarpariaeth ar
gyfer anghenion dysgu
ychwanegol

4.10 yn gwneud diagnosis o anghenion dysgu
unigolion mewn modd effeithiol;
4.11 yn rhoi cymorth ychwanegol i fodloni
anghenion unigolion, gan gynnwys y
dysgwyr hynny sydd ag anableddau dysgu
a/neu gorfforol, anhwylderau synhwyraidd
ac anghenion arbennig eraill; ac
4.12 yn rhoi cymorth priodol i ddysgwyr y mae
eu hymddygiad yn atal eu cynnydd nhw a
chynnydd dysgwyr eraill;

• ansawdd y ddarpariaeth ar
gyfer cyfle cyfartal

4.13 yn cefnogi ac yn arwain dysgwyr yn
briodol, gan ystyried eu cefndir
cymdeithasol, addysgol, ethnig neu
ieithyddol;
4.14 yn hyrwyddo cydraddoldeb rhyw ac yn
herio stereoteipiau yn newisiadau a
disgwyliadau dysgwyr;
4.15 yn hyrwyddo cysylltiadau hiliol da ar draws
pob maes gweithgaredd;
4.16 yn rhoi mesurau effeithiol ar waith i gael
gwared ar ymddygiad gormesol, gan
gynnwys gwahaniaethu hiliol, bwlio a phob
math o aflonyddwch;
4.17 yn sicrhau bod dysgwyr anabl yn cael eu
trin yn gyfartal ac yn gwneud addasiadau
rhesymol i osgoi eu rhoi o dan anfantais
sylweddol; ac
4.18 yn cydnabod ac yn parchu amrywiaeth.

Arweinyddiaeth a rheolaeth
5 Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth strategol?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
ar:
bo’n berthnasol, y graddau y mae arweinwyr a
rheolwyr:
• ba mor dda y mae
arweinwyr a rheolwyr yn
rhoi cyfarwyddyd clir ac yn
hyrwyddo safonau uchel

• pa mor dda y mae
llywodraethwyr neu gyrff
goruchwylio eraill yn
cyflawni eu cyfrifoldebau

5.1

yn rhoi cyfarwyddyd clir trwy werthoedd,
nodau, amcanion a thargedau y mae pawb
sy’n ymwneud â darparu addysg,
hyfforddiant a gwasanaethau eraill yn eu
deall yn llawn;

5.2

yn meddu ar nodau a gwerthoedd eglur
sy’n hyrwyddo cydraddoldeb i bawb, ac yn
cael eu hadlewyrchu yng ngwaith y
darparwr;

5.3

yn ystyried blaenoriaethau cenedlaethol a
phartneriaethau lleol a chytundebau
consortia;

5.4

yn gosod ac yn bodloni targedau a nodau
heriol a realistig;

5.5

yn rheoli ac yn gwella perfformiad staff,
timau ac adrannau unigol; ac

5.6

yn cynnal gwerthusiad neu adolygiad staff
effeithiol i hyrwyddo eu datblygiad
proffesiynol a gwella ansawdd y
ddarpariaeth;

a’r graddau y mae llywodraethwyr ac aelodau
eraill o’r bwrdd goruchwylio:
5.7

yn helpu gosod cyfeiriad strategol y
darparwr;

5.8

yn monitro ansawdd y ddarpariaeth yn
rheolaidd; ac

5.9

yn bodloni gofynion rheoleiddio a
chyfreithiol.

6 Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a
safonau?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
ar:
bo’n berthnasol, y graddau y mae arweinwyr a
rheolwyr:
• ba mor effeithiol y caiff
perfformiad y darparwr ei
fonitro a’i arfarnu

• effeithiolrwydd y cynllunio
ar gyfer gwella

6.1

yn wybodus am berfformiad yn y meysydd
y maent yn gyfrifol amdanynt ac yn
defnyddio’r wybodaeth hon yn effeithiol;

6.2

yn sefydlu trefniadau hunanarfarnu sy’n
gynhwysfawr, yn systematig ac yn seiliedig
ar dystiolaeth uniongyrchol;

6.3

yn gofyn, ac yn ystyried barn dysgwyr, staff
a chyfranogion eraill; ac

6.4

yn gwneud yn siŵr bod pob un o’r rheiny
sy’n ymwneud â darparu addysg,
hyfforddiant a gwasanaethau eraill yn deall
y trefniadau hunanarfarnu, a’u bod yn cael
eu cynnwys yn llawn ynddynt;

6.5

yn gosod blaenoriaethau a chamau clir i
ysgogi gwelliant;

6.6

yn gwneud yn siŵr bod blaenoriaethau’n
cael eu cefnogi trwy ddyrannu adnoddau
yn ddigonol; ac

6.7

yn gallu dangos bod y camau a gymerwyd
wedi arwain at welliannau mesuradwy.

7 Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth ddefnyddio adnoddau?
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd Wrth lunio eu barnau, dylai arolygwyr ystyried, lle
ar:
bo’n berthnasol, y graddau y mae:
• ddigonolrwydd,
addasrwydd a’r defnydd a
wneir o staffio, adnoddau
dysgu ac adeiladau

• pa mor effeithlon y caiff
adnoddau eu rheoli i
gyflawni gwerth am arian

7.1

digon o staff addysgu, hyfforddi a staff
cymorth eraill cymwys, arbenigol a
phrofiadol;

7.2

pob dysgwr yn cael mynediad at adnoddau
dysgu priodol sy’n gweddu i ofynion eu
profiadau dysgu; ac

7.3

adeiladau yn darparu lleoliad addas ar
gyfer addysgu, dysgu a chymorth da i bob
dysgwr;

7.4

defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol
yn cael ei wneud o’r adnoddau sydd ar
gael;

7.5

staff addysgu, hyfforddi a chymorth yn cael
eu defnyddio, eu rheoli a’u datblygu’n
effeithiol;

7.6

adnoddau’n cael eu gweddu i
flaenoriaethau’r darparwr ar gyfer datblygu;
a

7.7

y defnydd o adnoddau yn cael ei adolygu’n
rheolaidd er mwyn sicrhau gwerth am
arian.

Atodiad 3
Tabl cryno o’r cysylltiadau rhwng y Fframwaith Arolygu Cyffredin a Safonau
Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
Mae’r tabl isod yn crynhoi’r cysylltiadau rhwng yr ystyriaethau unigol yn y fframwaith
arolygu cyffredin a’r safonau. Mae’r sêr yn nodi lle mae’r ystyriaethau yn cysylltu ag
un neu fwy o’r safonau yn benodol ac a ydynt yn cysylltu â phob un o’r safonau yn
gyffredinol.
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