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Cydnabyddiaethau   

 

Hoffem ddiolch i’r holl bobl broffesiynol hynny a gyfrannodd at y gwaith ymchwil hwn 

drwy ymateb i arolygon, cyfweliadau a thrafodaethau grŵp.  Rydym yn ddiolchgar 

iawn am eu cymorth a’u parodrwydd i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon.   

 

Hoffem hefyd gydnabod y cyfraniadau pwysig i’r astudiaeth a wnaed gan Scott Price 

a Jack Watkins o’r Uned Pobl a Gwaith a Dr Angie Ash.  

 

Yn olaf, hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am gomisiynu a chyllido’r ymchwil.  
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1. Cyflwyniad   

 

1.1. Ym mis Tachwedd 2013 comisiynwyd yr Uned Pobl a Gwaith gan Lywodraeth 

Cymru i gynnal Asesiad o Ofynion Datblygu’r Gweithlu Anghenion Addysgol 

Arbennig (AAA).  

 

Nod ac amcanion yr astudiaeth  

 

1.2. Nod yr asesiad yw canfod beth yw sylfaen sgiliau bresennol y gweithlu 

addysg1 mewn perthynas â chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag AAA 

a hefyd i nodi a blaenoriaethu anghenion datblygu. 

 

1.3. Amcanion yr astudiaeth yw:  

 

 darparu sylfaen dystiolaeth i Lywodraeth Cymru o anghenion datblygu’r 

gweithlu sy’n angenrheidiol er mwyn cynorthwyo plant a phobl ifanc sydd â 

mathau gwahanol o AAA2 o fewn ysgolion prif ffrwd, gan gynnwys sut 

mae’n cyd-fynd â strategaethau a dulliau cenedlaethol presennol; 

 

 cynnal dadansoddiad o sgiliau’r gweithlu addysg cyffredinol presennol 

mewn perthynas â darparu cymorth i blant a phobl ifanc sydd â mathau 

gwahanol o AAA; 

 

 nodi dulliau o fynd i’r afael â bylchau yn y sylfaen sgiliau bresennol, gan 

gynnwys nodi enghreifftiau o arfer gorau y gellir eu defnyddio i annog pobl 

i ymgymryd â hyfforddiant priodol a sicrhau bod strategaethau a dulliau 

cenedlaethol sy’n ymwneud â mathau gwahanol o AAA yn cael eu 

hystyried;   

                                            
1
 Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar yr holl staff addysg cyffredinol a oedd yn rhan o unrhyw agwedd o 

nodi, asesu, ymyrryd a darparu cymorth ar gyfer plentyn neu berson ifanc sydd ag AAA, gan gynnwys 
y Cydlynydd AAA, athrawon, staff cymorth ac arweinwyr ysgol.  
2
 Mae canllawiau i gynorthwyo cofnodi AAA disgyblion ar Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion yn 

nodi categorïau a disgrifyddion bras AAA.  Gellir gweld y ddogfen ganllawiau hon yn: 
http://cymru.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/1979851/?lang=en 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/circulars/1979851/?lang=en
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 adolygu canlyniadau mentrau a phrosiectau blaenorol â’r nod o ddarparu 

cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â mathau gwahanol o AAA, er 

mwyn galluogi ystyried dulliau ysgol gyfan ar gyfer mathau penodol o AAA;  

 

 archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i ysgolion arbennig, athrawon mewn 

ysgolion arbennig a gweithwyr cymorth proffesiynol eraill gael eu 

defnyddio fel adnodd posibl, neu ddarparu gwasanaethau allgymorth i 

gynorthwyo ysgolion prif ffrwd wrth ddiwallu anghenion disgyblion sydd ag 

anawsterau dysgu a phroblemau rheoli ymddygiad. 

 

Yr adroddiad hwn  

 

1.4. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y canfyddiadau mewn perthynas â’r 

pum amcan hwn. Yn dilyn amlinelliad cryno o’r cyd-destun (adran dau) a 

methodoleg yr astudiaeth (adran tri), mae adran pedwar yn trafod 

canfyddiadau’r astudiaeth mewn perthynas â sgiliau’r gweithlu addysg 

cyffredinol (gan ymdrin ag amcanion un a dau) ac mae adran pump yn trafod 

dulliau o fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau (gan ymdrin ag amcanion tri, 

pedwar a phump). Mae adran chwech yn crynhoi casgliadau’r astudiaeth.  

 

1.5. Yn ogystal â’r nod a’r amcanion, nododd manyleb yr astudiaeth hon dri deg 

pedwar o gwestiynau ymchwil manwl. Roedd y rhain yn ymwneud bron yn 

llwyr â’r ddau amcan cyntaf (gan ganolbwyntio ar gadarnhau’r sylfaen sgiliau 

a’r anghenion datblygu). Cynhyrchwyd llawer o ddata sy’n ymdrin â’r 

cwestiynau hyn gan yr arolwg o’r gweithlu addysg, yr ymchwil ansoddol a’r 

adolygiad llenyddiaeth. Mae’r data wedi llywio’r broses o gyhoeddi’r adroddiad 

hwn ac mae’r data wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.    
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2. Cyd-destun  

 

2.1. Mae gan blant AAA os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n golygu bod angen 

darpariaeth addysgol arbennig arnynt. Mae Cod Ymarfer Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2004) yn amlinellu sut y 

dylid diwallu AAA a chyfrifoldebau gwahanol aelodau o staff addysgol, fel 

athrawon ysgol, staff cymorth, cydlynwyr anghenion addysgol arbennig 

(Cydlynwyr AAA) ac arweinwyr ysgol. Serch hynny, mae anghysondeb 

sylweddol ledled Cymru ac mae’r broses o ddiwygio’r fframwaith statudol ar 

gyfer AAA ar y gweill3  (Llywodraeth Cymru, 2014a).  

 

2.2      Mae nifer y disgyblion sydd ag AAA yn cynyddu’n araf ond yn raddol4 ac ar 

hyn o bryd mae gan tua un o bob pump plentyn o oedran ysgol ryw fath o 

AAA. O ganlyniad i hyn, mae nifer y disgyblion sydd ag AAA mewn ysgolion 

prif ffrwd wedi cynyddu ac mae pryderon wedi'u codi ynghylch a oes gan y 

staff mewn ysgolion prif ffrwd y sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y 

disgyblion hyn (Norwich a Nash, 2011;  Feeney et al., 2010; Hodkinson, 2009; 

Clough a Garner, 2003). Er bod llai o bryderon wedi'u codi ynghylch sgiliau 

staff mewn ysgolion arbennig, mae staff yn adrodd bod difrifoldeb a 

chymhlethdod anghenion y disgyblion maent yn gweithio gyda hwy yn 

cynyddu5 (Ellis et al., 2012).  

 

2.3      Mae deilliannau addysgol ar gyfer disgyblion sydd ag AAA yn gwella ac mae 

arolygiadau Estyn o ysgolion yn rhoi asesiad cadarnhaol o ddarpariaeth 

ADY6, yn enwedig mewn ysgolion arbennig, ond mae Estyn hefyd yn nodi 

                                            
3
 Gallwch weld y Papur Gwyn sy’n amlinellu’r cynigion i gyflwyno fframwaith deddfwriaethol newydd ar 

gyfer cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag ADY ar:  
http://cymru.gov.uk/consultations/education/proposals-for-additional-learning-needs-white-
paper/?lang=cy 
4
 Er enghraifft mae cyfran y disgyblion sydd ag AAA wedi cynyddu o 18% yn 2003/04 i 22% yn 

2012/13 (Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion, ar gael ar wefan StatsCymru). 
5
 Nodir hyn gan ymchwil yn Lloegr (Ellis et al., 2012) a chan ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth 

hon yng Nghymru.  
6
 Mae’r categori hwn yn ehangach nag AAA ond caiff ei ddefnyddio am nad yw Estyn yn 

gwahaniaethu rhwng darpariaeth AAA ac ADY yn eu hadroddiadau.  

http://wales.gov.uk/consultations/education/proposals-for-additional-learning-needs-white-paper/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/education/proposals-for-additional-learning-needs-white-paper/?lang=en
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gwendidau ehangach o ran addysgu a dysgu (ar gyfer yr holl ddisgyblion) 

(Estyn, 2012, 2013, 2014, 2015).    
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3. Dull a methodoleg yr astudiaeth   

 

3.1. Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio data a gasglwyd o dair ffynhonnell: 

 

 arolwg o’r gweithlu addysg cyffredinol; 

 ymchwil ansoddol gydag ysgolion a rhanddeiliaid allweddol;  

 adolygiad llenyddiaeth o’r ddesg.  

 

3.2. Mae gweddill yr adran hon yn darparu rhywfaint o fanylion methodolegol 

ynghylch y ffordd y cafodd gwybodaeth ei chasglu o’r tair ffynhonnell hon ac 

yn darparu arweiniad ar sut y dylid dehongli’r canlyniadau a gyflwynir yng 

ngweddill yr adroddiad hwn. 

 

Arolwg o’r gweithlu addysg cyffredinol  

 

Yr holiadur  

 

3.3. Defnyddiodd yr arolwg holiadur hunangwblhau ar-lein yn bennaf (roedd 

fersiwn bapur ar gael ar gais). Y prif feysydd a gwmpaswyd gan yr holiadur 

oedd: 

 

 rôl yr ymatebydd a’r math o ysgol lle mae’n gweithio; 

 cymwysterau, profiad, hyfforddiant ac arweiniad; 

 gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau AAA; 

 hyder mewn perthynas â nodi, asesu a chynorthwyo disgyblion sydd ag 

AAA; 

 hyder mewn perthynas â gwahaniaethu;   

 cwestiynau penodol ar gyfer arweinwyr ysgol, Cydlynwyr AAA a 

chynorthwywyr addysgu. 

 

Gweinyddu’r arolwg  
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3.4. Cafodd yr arolwg ei weithredu mewn tri cham dros wyth wythnos o 2 Mehefin 

2014 tan 25 Gorffennaf 2014.   Anfonwyd gwahoddiad i staff addysg 

gwblhau’r holiadur i tua hanner yr ysgolion cynradd, yr holl ysgolion uwchradd, 

yr holl ysgolion arbennig a’r holl unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru. 

Anfonwyd y gwahoddiad at benaethiaid gyda chopi i’r Cydlynydd AAA, ac 

roedd yn gwahodd pob aelod o staff addysg yn yr ysgol i ymateb i’r arolwg. 

Rhoddwyd dolen unigryw i’r holiadur i bob ysgol er mwyn galluogi’r broses o 

fonitro nodweddion yr ysgolion sy’n ymateb. Ymgysylltwyd â swyddogion 

cynhwysiant awdurdodau lleol ac undebau addysgu a gweithluoedd ysgolion 

er mwyn annog cyfranogiad. Bythefnos yn ddiweddarach, anfonwyd dolen 

gyffredinol i’r holiadur ar-lein i’r holl ysgolion cynradd eraill nad oeddent yn 

rhan o’r grŵp cyntaf a gafodd ei fonitro.  

 

Cyfraddau ymateb ar gyfer grwpiau staff gwahanol  

 

3.5. At ei gilydd, cwblhaodd 2.4% (n=1,226) o’r gweithlu7 yr holiadur. Amcangyfrifir 

bod y staff a gwblhaodd yr holiadur yn deillio o tua 340-370 o ysgolion, yn 

cynrychioli tua 20% o’r holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru (n=1,603).  Mae 

tabl 1 yn amlinellu meintiau’r sampl darged a nodwyd ar gyfer yr arolwg 

ynghyd â maint y samplau gwirioneddol a gyflawnwyd.   

 

3.6. Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r ymatebion i’r arolwg, wedi’u dadansoddi 

mewn pedwar is-grŵp o’r gweithlu cyffredinol: arweinwyr, athrawon, staff 

cymorth a Cydlynwyr AAA (neu lle bo’n berthnasol, Cydlynwyr ADY8). Fodd 

bynnag, o ystyried y cyfraddau ymateb cymharol isel mewn rhai is-grwpiau, 

nid yw’r sampl wedi’i rhannu'n is-grwpiau pellach (er enghraifft arweinwyr 

ysgolion arbennig ac ysgolion prif ffrwd neu athrawon ysgolion cynradd ac 

uwchradd).   

 

 

                                            
7
 H.y. athrawon, staff cymorth, Cydlynwyr AAA/Cydlynwyr ADY ac arweinwyr ysgol mewn ysgolion prif 

ffrwd, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion.  
8
 Mewn rhai lleoliadau, caiff rôl y Cydlynydd AAA ei gyflawni gan y Cydlynydd ADY. 
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Tabl 1. Poblogaethau grwpiau staff, meintiau’r sampl darged a meintiau’r 

sampl a gyflawnwyd.  

Grŵp staff  Cyfanswm y 

boblogaeth  

Maint y sampl (targed) Maint y sampl (a 

gyflawnwyd) 

 Nifer Nifer % Nifer % 

Arweinwyr ysgol 

mewn ysgolion prif 

ffrwd  

3,567 186 5 272 8 

Athrawon ysgol 

mewn ysgolion prif 

ffrwd 

22,791 1,019 4 313 1 

Staff cymorth ysgol 

mewn ysgolion prif 

ffrwd  

21,776 1,017 5 245 1 

Cydlynwyr AAA 

mewn ysgolion prif 

ffrwd  

1,593* 175* 11 235 15 

Arweinwyr mewn 

ysgolion arbennig  
130 Dd/G** Dd/G** 34 26 

Athrawon mewn 

ysgolion arbennig 
568 60 11 31 6 

Staff cymorth mewn 

ysgolion arbennig  
1,889 55 3 38 2 

Arweinwyr ysgol 

mewn unedau 

cyfeirio disgyblion 

Ddim ar gael Dd/G Dd/G 8 Dd/G 

Athrawon / tiwtoriaid 

mewn unedau 

cyfeirio disgyblion 

Ddim ar gael Dd/G Dd/G 9 Dd/G 

Staff cymorth mewn 

unedau cyfeirio 

disgyblion 

Ddim ar gael Dd/G Dd/G 14 Dd/G 

Eraill (dim manylion 

penodol) 
Dd/G Dd/G Dd/G 27 Dd/G 

Cyfanswm  50,721 2,337 4.6 1,226 2.4 

*Amcangyfrif, gan dybio bod un Cydlynydd AAA ym mhob ysgol. D.S. mae poblogaeth gyfan yr 

athrawon prif ffrwd yn cynnwys Cydlynwyr AAA 

**Poblogaeth yn rhy fach i ddatblygu maint sampl sy'n ddilys 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 2014, Arolwg o’r gweithlu AAA UPG 2014 
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Cryfderau a gwendidau’r arolwg  

 

3.7. Roedd gan yr arolwg rai cryfderau pwysig. Er enghraifft, roedd yr holiadur yn 

gynhwysfawr: roedd cyfanswm nifer yr ymatebion (1,226) yn gymharol fawr 

mewn termau absoliwt ac roedd cyfanswm nifer yr ysgolion a gymerodd ran 

(amcangyfrifir bod y nifer rhwng 340 a 370) hefyd yn gymharol fawr. Cafwyd 

ymatebion gan bob un o’r dau ddeg dau o awdurdodau lleol yng Nghymru, 

gan ddarparu cwmpas daearyddol da.  Dangosodd y dadansoddiad o 

nodweddion yr ysgolion a gymerodd ran9 fod y mesurau allweddol, gan 

gynnwys cyfran y disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, cyfran 

y disgyblion ar y gofrestr AAA a chyfrwng iaith yr ysgol, yn debyg ar y cyfan i’r 

holl ysgolion yng Nghymru (neu’n gynrychioliadol ohonynt).  

 

3.8. Serch hynny, mae sawl cafeat a chyfyngiad y mae angen eu hystyried wrth 

ddehongli’r ymatebion i’r arolwg. Mae'r rhain yn cynnwys:  

 

 y gyfradd ymateb gyffredinol isel a gyflawnwyd; 

 y gwahaniaeth cymharol eang o ran cyfyngau hyder (neu’r tebygolrwydd o 

wallau) ar gyfer y pedwar is-grŵp (rhwng 5% a 7%).     

 cofnodi ymatebion cyfunol gan grwpiau staff mewn ysgolion cynradd, 

uwchradd ac arbennig, a allai guddio rhai gwahaniaethau yn ymwneud â’r 

sectorau;  

 tuedd bosibl yn y samplau am ei bod yn debygol y byddai’r staff sy’n 

gweithio agosaf gyda disgyblion sydd ag AAA a/neu sydd â diddordeb 

mewn AAA, yn fwy tebygol o ymateb na’r staff hynny nad oedd yn gweithio 

ym maes AAA/nad oedd â diddordeb mewn AAA;   

 yn ogystal, er y nodwyd bod ymatebion wedi’u cael gan bob un o’r dau 

ddeg dau o awdurdodau lleol yng Nghymru, amrywiodd y cyfraddau ymateb 

ar gyfer yr ardaloedd hyn o 0.7% i 6.5% o gyfanswm poblogaeth eu staff.  

Felly, efallai fod tuedd yn yr ymatebion gan staff mewn rhannau penodol o 

Gymru. 

                                            
9
 Roedd y dadansoddiad hwn yn bosibl ar gyfer tua hanner yr ysgolion yn y sampl.  
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3.9. O gofio’r cafeatau hyn, dylid trin y canfyddiadau fel rhai ‘dangosol’ yn hytrach 

na rhai ‘diffiniol’ neu ‘gynrychioliadol yn ystadegol’.  Fodd bynnag, ni chaiff 

canlyniadau’r arolwg eu cyflwyno ar eu pen eu hunain, ond yn hytrach, cânt 

eu hategu gan ganfyddiadau o’r adolygiad llenyddiaeth a’r ymchwil ansoddol. 

 

Ymchwil ansoddol  

 

3.10. Canolbwyntiodd yr ymchwil ansoddol ar yr un cwestiynau â’r arolwg10, ond 

roedd yn bosibl archwilio’r cwestiynau hynny’n fanylach. Roedd yn cynnwys 

canolbwyntio ar bump o ardaloedd awdurdodau lleol (Caerfyrddin, Gwynedd, 

Merthyr Tudful, Casnewydd a Phowys)11 gyda chyfweliadau ac ymweliadau 

ag wyth ysgol ar hugain. O’r rhain, roedd chwech yn ysgolion arbennig, 

pymtheg yn ysgolion cynradd, pump yn ysgolion uwchradd, un yn feithrinfa ac 

un yn uned cyfeirio disgyblion. Yn ogystal â’r ymweliadau â’r lleoliadau dysgu, 

cynhaliwyd deunaw o gyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol a oedd yn 

ymwneud â hyfforddiant, gwasanaethau cynhwysiant awdurdodau lleol, 

datblygu polisi a/neu ddatblygu ansawdd ym maes personél addysg ac 

ymgysylltwyd hefyd ag aelodau o Gynghrair Anghenion Ychwanegol  y 

Trydydd Sector (TSANA).  

 

Adolygiad llenyddiaeth o’r ddesg   

 

3.11. Roedd yr adolygiad llenyddiaeth o’r ddesg yn cynnwys adolygiad pwrpasol o 

astudiaethau allweddol a llenyddiaeth a nodwyd yn ystod y cyfnod cwmpasu 

fel llenyddiaeth sydd o ddiddordeb i’r astudiaeth, fel adolygiadau Estyn o 

ddarpariaeth ADY ac adolygiad systematig o gronfeydd data dethol.  

 

 

                                            
10

 Gan fod y cwestiynau wedi cael eu gofyn mewn ffyrdd gwahanol, nid yw’n bosibl cymharu’r 
ymatebion o’r ymchwil ansoddol a’r arolwg yn uniongyrchol.   
11

 Roedd yr ardaloedd yn cynnwys de, canolbarth, gorllewin a gogledd Cymru ac yn cynrychioli 
gwahanol fathau o gyd-destunau, gan gynnwys ardaloedd trefol, ardaloedd o gwmpas trefi ac 
ardaloedd gwledig a lefelau amrywiol o anfantais economaidd-gymdeithasol. 
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4. Sgiliau’r gweithlu addysg cyffredinol   

 

Cyflwyniad  

 

4.1. Er mwyn asesu sylfaen sgiliau’r gweithlu a nodi anghenion datblygu’r 

gweithlu, canolbwyntiodd yr astudiaeth ar dri maes: 

 

 effaith dysgu proffesiynol o hyfforddiant cychwynnol ac ar ôl hynny, ar 

sgiliau a gwybodaeth staff;  

 hyder staff bod ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ddisgwyliedig 

ganddynt;  

 asesiadau annibynnol o ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd 

ag AAA (fel mesur dirprwyol o sgiliau a gwybodaeth staff).  

 

Dysgu Proffesiynol  

 

Hyfforddiant cychwynnol  

 

4.2. Mae effaith ac effeithiolrwydd hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA) ar 

sgiliau a gwybodaeth staff yn gymysg (Tabberer, 2013; Chaney, 2012). Mae 

tystiolaeth (o Loegr a Gogledd Iwerddon) bod gwendidau o ran i ba raddau y 

mae HCA yn paratoi staff drwy roi sgiliau a gwybodaeth am AAA iddynt 

(Carter, 2015; Hodkinson, 2009a; Nash a Norwich, 2008; Winter, 2006). Ceir 

tystiolaeth hefyd o nifer o astudiaethau (yn Lloegr) bod lleoliadau addysgu 

sy’n cynnwys cefnogi dysgwyr sydd ag AAA (fel rhan o HCA) yn fwy effeithiol 

wrth ddatblygu sgiliau a hyder na dysgu yn y brifysgol (gweler e.e. Carter, 

2015; Norwich a Nash, 2011, Nash a Norwich, 2008; Feeney, Gager a Hallett, 

2010; Richards, 2010; Ofsted, 2008).  Mae adolygiad o Hyfforddiant ac 

Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA) yng Nghymru yn cael ei gynnal ar hyn 

o bryd, a disgwylir i’r adroddiad gael ei gyhoeddi yn 201512. 

                                            
12

 Disgwylir i’r adolygiad gynnig newidiadau sylweddol i’r ffordd y caiff HAGA ei ddarparu yn y dyfodol, 

gan gynnwys goblygiadau ar gyfer cynnwys y cwrs. 
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4.3. Mae’n ofynnol i benaethiaid gyrraedd y safonau a amlinellir yn y Safonau 

Arweinyddiaeth 13. Mae naw o’r safonau hyn yn canolbwyntio’n benodol ar 

AAA a/neu ADY.   

 

4.4. Nid oes hyfforddiant paratoadol gorfodol ar gyfer staff cymorth na Chydlynwyr 

AAA yng Nghymru14. Gall sgiliau staff cymorth (yng Nghymru) gael eu hasesu 

drwy’r cynllun Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)15, gydag 

ymgeiswyr llwyddiannus yn cyrraedd statws CALU. Yn ogystal â’r gofyniad i 

feddu ar wybodaeth gyffredinol am bolisi ac arfer ym maes addysg, mae tair o 

safonau CALU yn cyfeirio’r uniongyrchol at AAA neu ADY. 

 

Hyfforddiant a chymwysterau  

 

4.5. Nododd yr arolwg fod mwyafrif y staff wedi ymgymryd â hyfforddiant ‘mewn 

swydd’ sy’n ymwneud ag AAA. Cydlynwyr AAA oedd y grŵp staff a oedd fwyaf 

tebygol o adrodd eu bod wedi gwneud hyfforddiant mewn perthynas ag AAA, 

gydag arweinwyr ysgol, staff cymorth ac yna athrawon (a oedd y lleiaf tebygol) 

yn dilyn hwy. Dangosir hyn gan dabl 2, sy’n cyflwyno ymatebion mewn 

perthynas â gwybyddiaeth ac anghenion dysgu. Wrth ystyried y pedwar math 

o AAA: 

 

 roedd aelodau o’r pedwar grŵp staff yn yr arolwg yn llai tebygol o adrodd 

eu bod wedi gwneud hyfforddiant mewn perthynas ag AAA synhwyraidd a 

chorfforol, o gymharu â mathau eraill o AAA;  

 mewn perthynas â’r pedwar categori o AAA, adroddodd nifer mawr o staff 

nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant sy’n ymwneud yn benodol ag 

AAA.  

 

 

                                            
13

 Nodwyd y safonau arweinyddiaeth yng nghanllawiau diwygiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer 
safonau proffesiynol ymarferwyr addysg yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2011, Cylchlythyr 
020/2011).    
14

 Mae’n ofynnol i Gydlynwyr AAA sydd newydd gael eu penodi yn Lloegr feddu ar Ddyfarniad AAA.  
15

 Nid yw'r CALU yn ofynnol i bob aelod o staff cymorth.  
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Tabl 2. Hyder staff mewn perthynas â nodi neu asesu gwybyddiaeth ac 

anghenion dysgu (nifer a chanran yr ymatebion gan bob grŵp staff)  

4.6.  4.7. CyAAA/CyADY 

(n=229) 

4.8. Arweinwyr (n=276) 4.9. Cymorth (n=276) 4.10. Athrawon (n=350) 

Nifer %. Nifer %. Nifer %. Nifer %. 

4.11. Hyderus – nodi 

a/neu asesu 
137 60 97 35 50 18 73 21 

4.12. Hyderus - mewn 

perthynas â 

darpariaeth 

135 59 118 43 80 29 142 41 

4.13. Hyderus – math 

arall o 

hyfforddiant 

39 17 36 13 61 22 53 15 

4.14. Na 25 11 69 25 69 25 115 33 

4.15. Ddim yn gwybod 0 0 2 1 19 7 7 2 

*Gall y canrannau ym mhob colofn ddod i gyfanswm o fwy na chant y cant oherwydd roedd yn bosibl i 

staff ddewis mwy nag un opsiwn (e.e. Hyderus mewn perthynas ag asesu a Hyderus mewn perthynas 

â nodi).   

Cyfanswm nifer yr ymatebion i’r cwestiwn =1,131                  

Ffynhonnell: Arolwg o’r gweithlu AAA UPG (2014)  

 

4.16. Y prif rwystrau a amlygwyd yn yr astudiaeth hon o ran cael mynediad i 

hyfforddiant oedd cost ac amser, gyda diffyg cyfleoedd hyfforddiant yn ffactor 

hefyd, er nad oedd hyn i'r un graddau.  

 

4.17. Mae’r arolwg ar gyfer yr astudiaeth hon a’r ymchwil yn Lloegr (Ellis et al., 

2012) yn dangos bod nifer y staff ysgol sydd â chymwysterau neu achrediad 

sy’n ymwneud yn benodol ag AAA yn gymharol isel.  

 

4.18. Nododd yr ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon farn gyson gan yr holl 

staff mewn ysgolion, sef er bod modelau ffurfiol o ddysgu proffesiynol fel 

hyfforddiant neu gymwysterau yn gallu helpu, nid oeddent yn ddigonol: mae 

angen i sgiliau a gwybodaeth gael eu cydgrynhoi a’u hymestyn drwy eu 

defnyddio mewn ymarfer.   
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Modelau eraill o ddysgu proffesiynol  

 

4.19. Mae adolygiad Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol 

(Hill, 2013) ac adolygiad Gwella Ysgolion yng Nghymru (Y Sefydliad ar gyfer 

Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd/OECD, 2014) yn amlygu’r rôl 

allweddol y dylai modelau eraill (nad ydynt yn seiliedig ar hyfforddiant) o 

ddysgu proffesiynol, fel cymunedau dysgu proffesiynol (CDP) a hyfforddi a 

chydweithio rhwng staff a lleoliadau, ei chwarae wrth wella addysgu a dysgu 

yng Nghymru. Mae’r dull hwn yn debyg i’r Model Cenedlaethol o Ddysgu 

Proffesiynol16, sy’n ategu’r Fargen Newydd ar gyfer y gweithlu addysg17.  

 

4.20. Mae’r Fargen Newydd yn cynnwys pwyslais ar athrawon yn cymryd cyfrifoldeb 

dros eu dysgu proffesiynol eu hunain. Mae ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon ac ymchwil yn Lloegr (Ellis et al., 2012) yn nodi bod staff yn 

gwneud hyn a’u bod yn ceisio cymorth gan staff eraill o fewn yr ysgol, fel 

Cydlynwyr AAA, a/neu’n gwneud eu gwaith ymchwil a’u darllen eu hunain i 

helpu i lenwi’r bylchau yn eu sgiliau a’u gwybodaeth. Gellid ystyried hyn yn 

fodel anffurfiol o ddysgu proffesiynol. Mae’n enghraifft o ddull a gaiff ei arwain 

gan anghenion lle mae staff yn ymgymryd â dysgu proffesiynol ble a phryd 

mae angen iddynt wneud hyn. Rydym yn trafod y dull a gaiff ei arwain gan 

anghenion mewn perthynas â dysgu proffesiynol ymhellach yn adran pump.   

 

4.21. Mae rhannu arferion yn nodwedd allweddol arall o’r Fargen Newydd ac mae’r 

ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon hefyd wedi nodi amrywiaeth o 

weithgareddau dysgu proffesiynol anffurfiol eraill, gan gynnwys arsylwi 

arferion mewn lleoliadau eraill a mentora. Yn un o’r ardaloedd a ddewiswyd ar 

gyfer yr astudiaeth achos (Powys), roedd yr arfer o gydweithio rhwng ysgolion 

arbennig ac ysgolion prif ffrwd wedi’i sefydlu’n dda. Fodd bynnag, ar draws yr 

                                            
16

 http://cymru.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2014/nationalmodelprofessionallearning/ 
?lang=en 
17

 Nod y Fargen Newydd yw sicrhau bod ‘ymarferwyr yn cael mynediad ehangach at weithgareddau 

datblygu o safon uchel i gynorthwyo eu hymarfer’ ac yn gyfnewid am hyn ‘yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r 

proffesiwn gymryd mwy o berchnogaeth a chyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol parhaus eu 

hunain’ a rhannu eu harferion proffesiynol ag eraill (Llywodraeth Cymru, 2014b, p.12)  
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holl leoliadau dysgu yr ymwelwyd â hwy, prin iawn oedd yr enghreifftiau o 

fodelau mwy ffurfiol, fel CDP, a nodwyd.   

Canolbwynt dysgu proffesiynol  

 

4.22. Nododd yr ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon fod llawer o ddysgu 

proffesiynol, fel hyfforddiant, yn ymatebol, yn cael ei lywio gan anghenion 

penodol plant a phobl ifanc yn y lleoliad dysgu ar adeg benodol. Mae’r dull 

hwn yn galluogi staff i gydgrynhoi ac ymestyn eu sgiliau a’u gwybodaeth drwy 

gymhwyso’r hyn maent wedi’i ddysgu. Fodd bynnag, mae’n golygu bod sgiliau 

a gwybodaeth staff mewn perthynas â mathau gwahanol o AAA yn anwastad.  

Er enghraifft, fel yr amlinellir uchod, yn gyffredinol roedd gan staff lai o brofiad 

ac roeddent wedi gwneud llai o ddysgu proffesiynol mewn perthynas â 

mathau o AAA lle nad oes llawer o achosion yn codi, fel anghenion 

synhwyraidd a chorfforol. Nid oes angen i staff gael gwybodaeth benodol am 

yr achosion llai cyffredin hyn o AAA hyd nes iddynt gyfarfod disgybl sydd â’r 

anghenion hyn. Fodd bynnag, mae’n debygol o olygu eu bod yn meddu ar lai 

o sgiliau wrth nodi'r mathau yma o AAA (gan gynyddu’r risg bod achosion o 

AAA yn cael eu colli neu nad ydynt yn cael y cymorth priodol).  

 

Hyder y gweithlu ysgol  

 

4.23. Canolbwyntiodd yr arolwg ar fesur hyder staff (cred wrthrychol mewn gallu i 

gyflawni eu rôl yn effeithiol)18. Fel y dengys tabl 3, nododd yr arolwg fod 

aelodau o’r gweithlu addysg cyffredinol ar y cyfan yn hyderus bod ganddynt y 

sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i nodi a chynorthwyo disgyblion 

sydd ag AAA.  

 

  

                                            
18

 Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar hunanhyder gan fod astudiaethau yn dangos bod mesurau o 
hunanhyder a gaiff eu hadrodd gan yr unigolyn ei hun yn tueddu i fod yn fwy dilys a dibynadwy na 
mesurau o allu a gaiff eu hadrodd gan yr unigolyn ei hun (e.e. Dunning a Kruger, 1999). Hefyd, 
bwriadwyd i ganolbwynt ar hunanhyder leihau ‘tuedd o ran dymunoldeb cymdeithasol’ oherwydd 
teimlwyd y byddai athrawon yn fwy parod i gydnabod diffyg hyder yn hytrach na diffyg gallu.  
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Tabl 3. Hyder staff o ran mesurau dethol yn ymwneud â’u sgiliau a'u 

gwybodaeth (nifer a chanran yr ymatebion gan bob grŵp staff) 

Asesu cryfderau a 

gwendidau disgybl 

sydd ag AAA 

CyAAA/Cy

ADY 

(n=225) 

Arweinwyr (n=250) Cymorth (n=237) Athrawon (n=349) 

 
Nifer %. Nifer %. Nifer %. Nifer %. 

Cytuno'n gryf 
108 48 101 40 69 29 66 19 

Cytuno 97 43 110 44 109 46 163 47 

Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno 
9 4 28 11 31 13 59 17 

Anghytuno 9 4 8 3 19 8 45 13 

Anghytuno'n gryf 0 0 0 0 2 1 6 2 

Ddim yn gwybod/ddim yn 

siŵr 
2 1 3 1 7 3 10 3 

 

Nodi targedau a 

chanlyniadau i 

ddisgyblion sydd ag 

AAA 

CyAAA/CyADY 

(n=226) 

Arweinwyr 

(n=233) 
Cymorth (n=199) 

Athrawon 

(n=292) 

 Nifer %. Nifer %. Nifer %. Nifer %. 

Cytuno'n gryf 109 48 89 38 48 24 61 21 

Cytuno 98 43 126 54 101 51 158 54 

Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno 
14 6 15 6 32 16 41 14 

Anghytuno 3 1 3 1 12 6 26 9 

Anghytuno'n gryf 2 1 0 0 2 1 3 1 

Ddim yn gwybod/ddim 

yn siŵr 
0 0 0 0 4 2 3 1 
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Olrhain cynnydd 

grwpiau o ddisgyblion 

sydd â gwahanol 

fathau o AAA 

CyAAA/CyADY 

(n=226) 

 Arweinwyr 

(n=233) 
Cymorth (n=199) 

Athrawon 

(n=292) 

 Nifer %. Nifer %. Nifer %. Nifer %. 

Cytuno'n gryf 93 41 90 39 46 23 50 17 

Cytuno 111 49 125 54 98 49 145 50 

Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno 
14 6 14 6 30 15 53 18 

Anghytuno 7 3 2 1 14 7 32 11 

Anghytuno'n gryf 1 0 0 0 4 2 6 2 

Ddim yn gwybod/ddim 

yn siŵr 
0 0 2 1 7 4 6 2 

 
    

 
        

 
        

 
        

 
        

Darparu arweiniad 

proffesiynol a 

chymorth i 

gydweithwyr                           

CyAAA/CyADY 

(n=228) 

 Arweinwyr 

(n=239) 
Cymorth (n=216) 

Athrawon 

(n=287) 

 Nifer %. Nifer %. Nifer %. Nifer %. 

Cytuno'n gryf 94 41 84 35 53 25 43 15 

Cytuno 109 48 127 53 93 43 95 33 

Ddim yn cytuno nac yn 

anghytuno 
14 6 15 6 47 22 57 20 

Anghytuno 9 4 13 5 15 7 72 25 

Anghytuno'n gryf 0 0 0 0 4 2 14 5 

Ddim yn gwybod/ddim 

yn siŵr 
2 1 0 0 4 2 6 2 

 

Ffynhonnell: Arolwg o’r gweithlu AAA UPG (2014)  
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4.24. Mae lefel yr hyder a nodwyd gan yr arolwg yn debyg i ganfyddiadau 

astudiaethau yn Lloegr19  o ran hyder athrawon wrth nodi a chynorthwyo 

disgyblion sydd ag AAA20 (Ellis et al., 2012) ac o ran eu hyder wrth asesu ac 

ysgogi disgyblion21 (Micklewright, et al., 2014).  

4.25. Yn yr arolwg, ar draws yr holl gwestiynau, Cydlynwyr AAA oedd y grŵp staff a 

oedd fwyaf tebygol o fod yn hyderus mewn perthynas ag AAA, gydag 

arweinwyr ysgol, yna staff cymorth ac athrawon (a oedd y rhai lleiaf hyderus) 

yn dilyn hwy. Staff mewn ysgolion arbennig oedd y rhai mwyaf hyderus, gyda 

staff mewn ysgolion cynradd a staff mewn ysgolion uwchradd (a oedd y rhai 

lleiaf hyderus) yn dilyn hwy. Nid oedd llawer o wahaniaeth rhwng hyder staff 

mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg a Saesneg.    

 

4.26. Mae astudiaethau yn dangos bod hyder yn gysylltiedig â phrofiad a 

hyfforddiant (Ellis et al., 2012; Male, 2011; Feeney et al., 2010; Winter, 2006; 

Monsen a Fredrickson, 2003). Mae canfyddiadau o’r arolwg yn ategu hyn: 

mae grwpiau staff sydd â mwy o brofiad a hyfforddiant mewn perthynas ag 

AAA, fel Cydlynwyr AAA neu athrawon mewn ysgolion arbennig, yn fwy 

hyderus na grwpiau staff sydd â llai o brofiad a hyfforddiant, fel athrawon 

mewn ysgolion prif ffrwd. Yn yr un modd, mae aelodau o bob grŵp staff yn llai 

hyderus mewn perthynas ag achosion llai cyffredin o AAA, lle mae ganddynt 

lai o brofiad ac maent wedi derbyn llai o hyfforddiant fel arfer.  

 

4.27. Mae hyder staff yn bwysig. Mae astudiaethau yn dangos bod staff sydd â 

diffyg hyder yn llai tebygol ac yn llai bodlon i gynnwys disgyblion sydd ag 

                                            
19

 Mae gwahaniaethau yn y cwestiynau a ddefnyddiwyd yn golygu nad yw’n bosibl cymharu’r naill 
astudiaeth yn uniongyrchol. (Micklewright et al., 2014).  
20

 Nododd yr astudiaeth fod 77% o’r 1500 o athrawon mewn ysgolion prif ffrwd (yn Lloegr) yn hyderus 
y gallant nodi anghenion dysgu disgyblion sydd ag AAA yn y dosbarth(iadau);  ac roedd 60% yn 
hyderus y gallant asesu cynnydd disgyblion sydd ag amrywiaeth o AAA yn eu dosbarth(iadau) yn 
effeithiol; ac roedd 50% yn hyderus y gallant addysgu disgyblion sydd ag amrywiaeth o AAA yn eu 
dosbarth(iadau) yn effeithiol. (Ellis et al., 2012).  
21

 Nododd yr astudiaeth fod 91% o bron 2,500 o athrawon yn hyderus y gallant ddefnyddio 
amrywiaeth o strategaethau asesu; roedd 90% o athrawon yn hyderus y gallant lunio cwestiynau da 
ar gyfer eu myfyrwyr ac roedd 84% yn hyderus y gallant weithredu strategaethau addysgol amgen yn 
eu dosbarthiadau.  Canolbwyntiodd hyn ar yr holl ddisgyblion yn hytrach na disgyblion sydd ag AAA 
yn unig. 
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AAA22 (Winter, 2006, yn dyfynnu Bandura (1986); Monsen a Frederickson 

2003). Fodd bynnag, os bydd staff yn or-hyderus, efallai y byddant yn meddwl 

bod eu sgiliau a’u gwybodaeth yn well nag ydynt mewn gwirionedd, ac maent 

yn llai tebygol o ymgymryd â dysgu proffesiynol neu newid eu harferion. Yn yr 

adran i ddod, felly, rydym yn ystyried a oes sail gadarn i hyder staff o ran eu 

galluoedd, drwy ystyried tystiolaeth o ansawdd y ddarpariaeth addysgol ar 

gyfer disgyblion sydd ag AAA.  

  

                                            
22

 Er enghraifft, mae Monsen a Frederickson (2003) wedi nodi cydberthyniad rhwng agweddau 
cadarnhaol tuag at gynhwysiant a maint a lefel yr hyfforddiant a gafodd athro o ran AAA.  
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Tystiolaeth o ansawdd y ddarpariaeth addysgol: a oes sail gadarn i hyder staff 

o ran eu sgiliau?  

 

4.28. Er nad yw ansawdd y ddarpariaeth yn fesur uniongyrchol o sgiliau a 

gwybodaeth y gweithlu, mae sgiliau a gwybodaeth y gweithlu yn ffactorau 

hanfodol sy’n dylanwadu ar ansawdd y ddarpariaeth (Hill, 2013; Barber a 

Mourshed, 2007). Felly, os oes sail gadarn i hyder staff o ran eu sgiliau, 

byddem yn disgwyl gweld cydberthyniad rhwng hyder staff ac ansawdd y 

ddarpariaeth. 

 

4.29. Mae’r dystiolaeth o effeithiolrwydd ysgolion wrth nodi AAA yn gymysg. Ar y 

cyfan, mae dyfarniadau Estyn ar allu ysgolion i nodi ADY yn gadarnhaol23 

(Estyn, 2012, 2013, 2014, 2015). Fodd bynnag, mae defnydd ysgolion o ddata 

(sy’n hanfodol wrth nodi disgyblion nad ydynt yn gwneud cynnydd) wedi bod 

yn gymysg yn hanesyddol (Estyn, 2008); mae gwendidau parhaus o ran 

asesu cynnydd disgyblion (Estyn, 2015); ac mae cyfraddau nodi (AAA) yn 

amrywio’n sylweddol ar draws awdurdodau lleol o 14.9% yn Wrecsam i 31.3% 

yn Sir Benfro.  

 

4.30. Nid yw’r dystiolaeth o hyder staff (sy’n gymharol uchel) ac effeithiolrwydd y 

broses o nodi AAA ac asesu cynnydd ac anghenion disgyblion (sy’n fwy 

cymysg) yn gwbl gyson ond gellir ei chysoni, gan ddangos bod sail gymharol 

gadarn i hyder staff o ran eu gallu i nodi AAA. Mae’r gwahaniaeth rhwng nodi 

nad yw plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig a nodi natur AAA y plentyn 

hwnnw yn bwysig yma. Fel yr amlinellir yn nhabl 3, mae llawer o staff yn 

hyderus ac mae arolygiadau Estyn yn dangos bod llawer o ysgolion prif ffrwd 

yn effeithiol ar y cyfan wrth nodi nad yw disgybl yn gwneud y cynnydd 

disgwyliedig. Mewn gwrthgyferbyniad â hyn, fel yr amlinellwyd yn nhabl 3, 

mae staff yn llai hyderus wrth nodi’r rhesymau pam nad yw disgybl yn gwneud 

                                            
23

 Er enghraifft, mae arolygiadau Estyn o ysgolion cynradd ac uwchradd dros y tair blynedd diwethaf 
yn dangos bod o leiaf 70% o ysgolion (yn hytrach na staff) yn nodi ADY* yn effeithiol ac mewn dros 
70% o ysgolion cynradd ac uwchradd a arolygwyd, roedd y ddarpariaeth ar gyfer ADY yn dda neu’n 
well. (Estyn, 2012, 2013, 2014). * Mae’r categori hwn yn ehangach nag AAA ond caiff ei ddefnyddio 
am nad yw Estyn yn gwahaniaethu rhwng darpariaeth AAA ac ADY yn eu hadroddiadau. 
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cynnydd (fel AAA nad yw’n cael ei ddiwallu) ac asesu anghenion.  Mae staff 

hefyd yn llai hyderus wrth fesur cynnydd disgyblion sy’n is na lefel 1 y 

cwricwlwm cenedlaethol.  

 

4.31. Mae lefelau uwch o ran hyder staff wrth nodi disgybl a allai fod ag AAA, yn 

hytrach na nodi natur fanwl yr angen neu’r math o angen, neu asesu 

anghenion, yn gyson â thystiolaeth o Loegr24 (Ellis et al., 2012). Mae hyn yn 

amlygu’r anawsterau y mae staff yn eu hwynebu wrth nodi ac asesu rhai 

mathau o AAA (Ellis a Tod, 2012). Mae astudiaethau yn Lloegr hefyd yn 

amlygu’r effaith y gall gwahaniaethau yn y meini prawf a ddefnyddir gan 

awdurdodau lleol a/neu’r math o ddarpariaeth a wnaed 
25, ei chael ar 

gyfraddau nodi AAA mewn ardaloedd awdurdodau lleol gwahanol (Ellis et al., 

2012; Ofsted, 2010). 

 

4.32. Mae’r dystiolaeth o ansawdd asesu a darpariaeth ysgolion ar gyfer plant a 

phobl ifanc sydd ag AAA a nodwyd yn gymysg a daethpwyd o hyd i wendidau 

o ran arferion addysgu a dysgu; er enghraifft: 

 

 mae arolygiadau Estyn yn dangos er bod y ddarpariaeth ar gyfer ADY 

yn dda ar y cyfan 26, yn enwedig mewn ysgolion arbennig, ceir 

gwendidau sylweddol o ran addysgu a dysgu (ar gyfer yr holl 

ddisgyblion) yn enwedig mewn unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion 

cynradd ac uwchradd (Estyn 2015, 2013, 2012, 2011); 

 mae’r Adolygiad o Wasanaethau Addysg (Hill, 2013)27 yn amlygu’r 

angen i wella addysgu a dysgu mewn ysgolion prif ffrwd ac, mewn 

gwrthgyferbyniad â hyn, yn amlygu cryfderau ysgolion arbennig (yn 

seiliedig ar arolygiadau Estyn);  

                                            
24

 Nododd arolwg o fwy na 1,500 o athrawon yn Lloegr yn 2012 fod dros dri chwarter yr athrawon 
mewn ysgolion prif ffrwd yn hyderus wrth nodi anghenion dysgu eu disgyblion. Fodd bynnag, 
roeddent yn llai hyderus wrth nodi’r math penodol o AAA (Ellis, et al, 2012; Ellis a Tod, 2012).  
25

 Er enghraifft, efallai y bydd yr hyn a ystyrir yn ddarpariaeth arferol mewn un ysgol yn cael ei 
ystyried yn ddarpariaeth ‘ychwanegol’ a ‘gwahanol’ mewn lleoliad arall (Ellis et al., 2012). 
26

 Mae’r categori hwn yn ehangach nag AAA ond caiff ei ddefnyddio am nad yw arolygwyr Estyn yn 
gwahaniaethu rhwng darpariaeth AAA ac ADY yn eu hadroddiadau.  
27

 http ://cymru.gov.uk/docs/dcells/consultation/130621-delvery-of-education-report-cy.pdf 

http://wales.gov.uk/docs/dcells/consultation/130621-
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 mae adolygiad OECD o ysgolion yng Nghymru (OECD, 2014)28 yn 

amlygu gwendidau o ran addysgu a dysgu ac yn arbennig o ran 

gwahaniaethu, personoli (wrth ystyried data PISA) Ac asesu 

ffurfiannol29 (wrth ystyried arolygiadau Estyn).  

 

4.33. Felly, mae’r dystiolaeth hon sy’n dangos gwendid o ran asesu a darparu ar 

gyfer plant sydd ag AAA yn groes i hyder staff. Fodd bynnag, fel y mae tabl 3 

yn dangos, er bod y maes hwn yn un lle roedd staff yr arolwg yn llai hyderus, 

yn enwedig athrawon, roedd lefelau hyder cyffredinol yn uchel o hyd. 

 

4.34. Canolbwynt yr astudiaeth hon yw sgiliau a gwybodaeth sy’n ymwneud yn 

benodol ag AAA ac felly ni allwn ddod i’r casgliad bod gwendid o ran addysgu 

a dysgu ar gyfer yr holl ddisgyblion yn berthnasol i ddisgyblion sydd ag AAA. 

Serch hynny, mae astudiaethau yn dangos er bod angen addasu egwyddorion 

a dulliau i ddiwallu anghenion plentyn unigol, nid oes addysgeg addysg 

arbennig ar wahân (Carter, 2015; Norwich a Nash, 2011; Lindsay, 2007, yn 

dyfynnu Davis a Florian; Lewis a Norwich, 2005). Yn hytrach, mae continwwm 

o ddulliau: “teaching of pupils with SEN is conceived as mostly about the 

intensification of general teaching approaches relevant to all pupils” (Norwich 

a Nash, 2011, t.4).  Felly, mae gwendidau o ran sgiliau staff mewn perthynas 

ag asesu a gwahaniaethu ar gyfer yr holl ddisgyblion, er enghraifft, yn debygol 

o fod yn berthnasol i ddisgyblion sydd ag AAA.  

 

4.35. Mae’r dystiolaeth hon, ynghyd â thystiolaeth gan rai rhanddeiliaid y cyfwelwyd 

â hwy ar gyfer yr astudiaeth hon, yn dangos bod sgiliau staff mewn perthynas 

ag asesu a gwahaniaethu yn debygol o fod yn faes lle mae staff yn ystyried 

bod eu sgiliau a’u gwybodaeth yn well nag ydynt mewn gwirionedd. Serch 

hynny, mae’n bwysig cofio nad yw’r bwlch hwn yn ymwneud yn benodol ag 

AAA; mae’n adlewyrchu gwendid ehangach o ran asesu a gwahaniaethu ar 

gyfer disgyblion o bob gallu sydd ag anghenion amrywiol. 

                                            
28

 http://www.oecd.org/edu/Improving-schools-in-Wales.pdf 
29

 Mae’r adolygiad yn nodi bod: “adequate use of formative assessment and diagnostic instruments, 
for example, allows schools to better support those students with additional learning needs”  (OECD, 
2014, t.24) 
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5. Dulliau o fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau   

 

Cyflwyniad  

 

5.1. Mae nifer o ddulliau o fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau. Mae'r rhain yn 

cynnwys: 

 

 cryfhau hyfforddiant cychwynnol; 

 gwella mynediad i wybodaeth ac arweiniad;  

 ymestyn neu wella dysgu proffesiynol;  

 hyrwyddo cydweithio o fewn a rhwng lleoliadau a gwasanaethau drwy 

fentrau blaenorol a phresennol fel Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig a’r 

rhaglen Ysgolion sy'n Ymarferwyr Arweiniol ac Ysgolion sy'n Ymarferwyr 

Datblygol.  

 

Cryfhau hyfforddiant cychwynnol  

 

5.2. Caiff y gwendidau o ran HCA mewn perthynas ag AAA (a amlinellir yn adran 

pedwar) eu nodi gan nifer o astudiaethau fel rhywbeth sy’n peri pryder, yn 

arbennig wrth ystyried y niferoedd cynyddol o ddisgyblion sydd ag AAA sy’n 

cael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd (Ellis et al., 2012; Clough a 

Garner, 2003).  

 

5.3. Mae rhywfaint o dystiolaeth y gallai gwella’r cynnwys sy’n ymwneud ag AAA 

ar gyrsiau HCA helpu i fynd i'r afael â bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth 

athrawon mewn perthynas ag AAA (Carter, 2015; DCSF, 2009). Er enghraifft, 

argymhellodd yr adolygiad diweddar o HCA (yn Lloegr) y dylid cyflwyno’r 

achosion mwyaf cyffredin i hyfforddeion, fel anhwylderau yn y sbectrwm 

awtistig (ASD), Anawsterau Dysgu Difrifol a Dyslecsia, a darparu 

strategaethau ymarferol i fynd i'r afael â’r anghenion hyn, fel rhan o HCA (t. 

35, Carter, 2015). 
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5.4. Fodd bynnag, mae adolygiad Carter (ibid) a’r ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon yn dangos y byddai ymestyn y cynnwys sy’n ymwneud ag AAA 

ar gyrsiau HCA yn ateb y broblem yn rhannol yn unig. Mae hyn yn adlewyrchu 

nifer o ffactorau gan gynnwys ehangder AAA, y galwadau cystadleuol i 

gynnwys mathau eraill o sgiliau a gwybodaeth fel rhan o HCA, a’r angen i 

sgiliau a gwybodaeth sy’n ymwneud ag AAA gael eu cydgrynhoi a’u hymestyn 

drwy arferion addysgu. Felly, yn unol â chasgliad adolygiad Carter, yn ogystal 

â newidiadau i’r cynnwys sy’n ymwneud ag AAA ar gyrsiau HCA, mae hefyd 

angen disgwyliad clir o ddatblygiad parhaus30 (ibid.).     

 

5.5. Mae cynigion (yng Nghymru) i sicrhau bod HCA yn datblygu sgiliau yn well o 

ran arfer adlewyrchol ac ymchwil mewn swydd (Tabberer, 2013) yn gyson â’r 

disgwyliadau datblygu parhaus  a ymgorfforir yn y Fargen Newydd ar gyfer y 

gweithlu addysg a’r model ymarfer, adolygu a datblygu (PRD).  Dylai’r dull 

hwn wella cymorth ar gyfer AAA a hefyd gynorthwyo effeithiolrwydd camau 

gweithredu mewn meysydd eraill, fel gwella mynediad i wybodaeth a chryfhau 

dysgu ar y cyd (sydd hefyd yn rhannau annatod o’r Fargen Newydd), a 

drafodir isod.  

 

5.6. Ceir tystiolaeth hefyd o nifer o astudiaethau (yn Lloegr) y gall lleoliadau 

addysgu sy’n cynnwys cynorthwyo dysgwyr sydd ag AAA (fel rhan o HCA) fod 

yn effeithiol wrth gryfhau sgiliau a gwybodaeth athrawon mewn perthynas ag 

AAA. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod hyn yn debygol o fod yn fwy effeithiol 

wrth wella sgiliau nag ymestyn cynnwys sy’n ymwneud ag AAA ar gyrsiau 

HCA (gweler e.e. Carter, 2015; Norwich a Nash, 2011, Nash a Norwich, 2008; 

Feeney, Gager a Hallett, 2010; Richards, 2010; Ofsted, 2008). Serch hynny, 

nid yw’r ddau ddull (h.y. ymestyn y cynnwys sy’n ymwneud ag AAA a 

lleoliadau sy’n cynnwys cynorthwyo disgyblion sydd ag AAA) yn annibynnol ar 

ei gilydd a gellid eu cyfuno.  

 

 

 

                                            
30

 Yn ôl yr adolygiad: “it is critical to remember that ITT is indeed initial” (t. 43, Carter, 2015).  
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Gwella mynediad i wybodaeth ac arweiniad  

 

5.7. Mae ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon ac ymchwil yn Lloegr (Ellis 

et al., 2012) yn nodi bod ymchwil wedi’i hunangyfeirio yn ddull allweddol y 

mae staff yn ei ddefnyddio i feithrin eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn 

perthynas ag AAA. Mae darparu mynediad hawdd i wybodaeth ac arweiniad 

sy’n seiliedig ar dystiolaeth, drwy fentrau fel Hwb+ (y llwyfan dysgu digidol) a 

gwefan Dysgu Cymru, yn bwysig a gallant helpu i gynorthwyo mathau eraill o 

ddysgu proffesiynol (Hill, 2013).  

 

Ymestyn a gwella dysgu proffesiynol  

 

5.8. Er nad yw HCA yn rhoi’r holl sgiliau sydd eu hangen arnynt i staff, mae 

astudiaethau eraill (e.e. Ellis et al., 2012) ac ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon, yn dangos y gellid gwneud iawn am hyn drwy ddysgu 

proffesiynol pellach, gan gynnwys hyfforddiant a modelau mwy anffurfiol, fel 

arsylwi a hyfforddi a chymunedau dysgu proffesiynol (CDP), dulliau a 

argymhellir gan yr Adolygiad o Wasanaethau Addysg (Hill, 2013), y Model 

Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol 31 a’r model ymarfer, adolygu a datblygu 

(LlC, 2013). Yn hanfodol, mae’r dulliau hyn o ddysgu proffesiynol yn galluogi 

sgiliau i gael eu datblygu a’u cydgrynhoi drwy arferion addysgu (sy’n hanfodol 

yn ôl staff, fel y nodwyd yn adran pedwar).  

 

5.9. Drwy alluogi dysgu ar y cyd, gellir addasu’r mathau hyn o ddulliau i gyd-

destunau ac anghenion gwahanol. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod yr 

ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon yn dangos bod angen i ddulliau 

sy’n effeithiol mewn ysgolion arbennig gael eu haddasu yn aml i weithio’n 

effeithiol mewn lleoliadau prif ffrwd. Mae hyn yn adlewyrchu gwahaniaethau 

mewn cyd-destunau ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig a difrifoldeb a 

                                            
31

 

http://cymru.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2014/nationalmodelprofessionallearning/?lang=c

y 



28 

 

chymhlethdod anghenion disgyblion mewn lleoliadau prif ffrwd a lleoliadau 

arbennig.   

 

5.10. Yn ôl y diffiniad, mae’r model hwn o ddysgu ar y cyd neu ddysgu 

cydweithredol yn gofyn am ddigon o arbenigedd mewn ysgolion a’r system 

addysg ehangach. Felly, mae’n debygol o fod yn llai effeithiol mewn lleoliadau 

lle ceir llai o brofiad ac arbenigedd. Yn yr achosion hyn, byddai cydweithio â 

lleoliadau eraill a gwasanaethau arbenigol, a drafodir isod, yn hanfodol. 

 

5.11. Nod y model ymarfer, adolygu a datblygu yw integreiddio safonau 

proffesiynol, rheoli perfformiad a dysgu proffesiynol (LlC, 2013).   Mae’n 

berthnasol i’r gweithlu ysgol cyfan (gan gynnwys athrawon, arweinwyr ysgol, 

Cydlynwyr AAA a staff cymorth) a’r nod yw sicrhau bod dysgu proffesiynol yn 

canolbwyntio ar flaenoriaethau ac amcanion yr ysgol, ac ar safonau a 

blaenoriaethau cenedlaethol (CCC, 2011).  Yn dilyn cyflwyno rheoliadau yn 

201432  rhaid i ysgolion nodi yn eu cynlluniau datblygu ysgol (CDY) sut y 

maent yn bwriadu defnyddio adnoddau a datblygu eu staff er mwyn cyflawni’r 

blaenoriaethau hyn.   

 

5.12. Felly, er bod disgwyl i staff ysgol gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros eu dysgu 

proffesiynol eu hunain, fel yr amlinellir uchod, dylid cytuno ar ganolbwynt y 

dysgu gyda’r ysgol fel rhan o broses gynllunio a rheoli perfformiad yr ysgol.  

 

5.13. Gan fod angen cytuno ar ganolbwynt y dysgu proffesiynol gyda’r ysgol, a chan 

fod rhaid i’r ysgol gefnogi hyn drwy’r CDY, mae’r ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon yn amlygu pwysigrwydd arweinyddiaeth o fewn lleoliadau 

dysgu. Ystyriwyd bod arweinyddiaeth yn allweddol wrth greu diwylliannau lle 

mae AAA yn flaenoriaeth ac yn fater ‘prif ffrwd’ (y mae pob aelod o staff yn 

gyfrifol amdano) a lle caiff staff eu hannog i ymgymryd â dysgu proffesiynol a 

rhannu eu harferion ag eraill i wella arfer mewn perthynas ag AAA, a lle mae 

                                            
32

 Ym mis Hydref 2014 cyflwynodd Llywodraeth Cymru reoliadau ar Gynlluniau Datblygu Ysgol y 

mae’n ofynnol i ysgolion eu bodloni’n llawn erbyn mis Medi 2015. Y Cynllun Datblygu Ysgol yw 

cynllun strategol unigol yr ysgol ar gyfer gwella.  Ceir rhagor o wybodaeth yn: 

http://learning.wales.gov.uk/yourcareer/school-development-plans/?status=closed&lang=cy   

http://learning.wales.gov.uk/yourcareer/school-development-plans/?status=closed&lang=en
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hyn yn ddisgwyliedig ohonynt. Mae Estyn (2015) hefyd wedi amlygu’r rôl 

allweddol y mae arweinyddiaeth yn ei chwarae wrth hyrwyddo datblygiad staff 

(gan gynnwys dysgu cydweithredol).   

 

5.14. Mae’r astudiaeth hon yn nodi y dylid targedu dysgu proffesiynol i ddatblygu 

sgiliau uwch ac arbenigol ym maes AAA at y staff hynny y mae ei angen 

arnynt. Mae’r ymchwil ansoddol ar gyfer yr astudiaeth hon yn dangos bod dull 

a arweinir gan anghenion mewn perthynas â dysgu proffesiynol, ynghyd ag 

arbenigedd, yn meddu ar gryfderau pwysig a chaiff y dull hwn ei fabwysiadu’n 

aml gan ysgolion. Mae’r dull hwn yn canolbwyntio ar dargedu datblygu sgiliau 

ble a phryd mae angen gwneud hyn (e.e. pan fydd gan ddisgybl angen 

penodol) ac mae’n galluogi staff i gymhwyso a chydgrynhoi eu sgiliau drwy 

arferion addysgu (sy’n hanfodol yn ôl yr ymchwil ansoddol). Mae’n ffordd 

effeithlon o sicrhau bod gan staff y sgiliau sydd eu hangen i nodi a 

chynorthwyo disgyblion sydd ag AAA. Mae hefyd yn debygol o fod yr unig 

fodel hyfyw a chynaliadwy, oherwydd y byddai’n anodd iawn ac yn gostus 

sicrhau bod gan yr holl staff y lefel hon o arbenigedd. Serch hynny, ni ellir 

cymryd ei effeithiolrwydd yn ganiataol. Er enghraifft, mae dull o’r fath yn 

dibynnu ar ddefnydd deallus o ddata (i sicrhau bod anghenion disgyblion yn 

cael eu nodi) a chydweithio rhwng gwahanol aelodau o staff (i sicrhau y caiff 

arbenigedd ei rannu a’i ddefnyddio a bod staff yn gallu cael gafael ar gymorth 

prydlon), fel y trafodir ymhellach isod.  

 

Cryfhau cydweithio o fewn a rhwng lleoliadau a gwasanaethau   

 

5.15. Cynigiodd strategaeth AAA Lloegr o 2004,  Removing Barriers to 

Achievement (AdAS, 2004), fframwaith sgiliau tair haen mewn perthynas ag 

AAA33:  

 

 sgiliau craidd y mae eu hangen ar bob athro; 

                                            
33

 Cymeradwywyd y fframwaith hwn gan sawl astudiaeth a nodwyd gan yr adolygiad llenyddiaeth 
(Ellis et al., 2012; Oldham a Radford, 2011; Rix a Paige-Smith, A. 2011; Richards, 2010).   
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 sgiliau uwch y mae eu hangen ar rai aelodau o staff, fel Cydlynwyr 

AAA;  

 sgiliau arbenigol y mae eu hangen ar rai aelodau o staff o fewn 

cymuned o ysgolion (t. 56-59).  

 

5.16. Mae’r fframwaith hwn yn darparu ar gyfer model arbenigol o fewn lleoliadau a 

gwasanaethau (felly nid oes angen i’r holl aelodau o staff feddu ar arbenigedd 

mewn perthynas ag AAA). Mae’r astudiaeth hon yn awgrymu y dylid diwallu’r 

angen ar gyfer sgiliau a gwybodaeth uwch ac arbenigol drwy gydweithio o 

fewn lleoliadau a rhwng lleoliadau a/neu wasanaethau AAA arbenigol. Dyma 

ddull cydweithredol o ddysgu proffesiynol (a drafodwyd uchod) ac mae’n ddull 

a argymhellir gan yr adolygiad diweddar o wasanaethau addysg yng Nghymru 

(Hill, 2013).  

 

5.17. Fel yr amlinellwyd yn adran pedwar, mae’r ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon yn dangos bod y cydweithio hwn yn digwydd mewn a rhwng 

lleoliadau neu wasanaethau, ond mae cydweithio mewn a rhwng lleoliadau yn 

tueddu i fod yn gymharol anffurfiol. Nododd yr ymchwil ansoddol ar gyfer yr 

astudiaeth hon ddulliau ysgol gyfan a oedd yn dangos y model tair haen. 

Roedd y rhain yn cynnwys ysgolion yn gweithio gydag ysgolion arbennig a 

rhai nad oedd yn gwneud hynny.  Ymhlith yr elfennau allweddol mae: 

 

 statws a rôl y Cydlynydd AAA a thîm cynhwysiant yr ysgol yn yr ysgol;  

 cyfranogiad a chymorth staff yr ystafell ddosbarth, er mwyn sicrhau bod 

cyfathrebu hawdd ac effeithiol rhyngddynt hwy a’r Cydlynydd AAA a'r tîm 

cynhwysiant, neu mewn lleoliadau llai, trafodaeth reolaidd o anghenion 

disgyblion unigol; 

 cynnwys rhieni/gofalwyr yn effeithiol (er enghraifft, disgrifiwyd bod gwybod 

sut y mae plentyn yn ymddwyn gartref yn hanfodol); a  

 defnydd deallus o ddata i fonitro cynnydd.  
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5.18. Ceir hefyd fodelau mwy ffurfiol o gydweithio. Mae’r rhaglen Datgloi Potensial 

Ysgolion Arbennig (a drafodir isod) yn un enghraifft o fodel cydweithredol o’r 

fath.  

 

‘Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig’ 

 

Darparodd y prosiect ‘Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig’ a gyllidwyd gan 

Lywodraeth Cymru gyllid o £5.1 miliwn dros gyfnod o dair blynedd (2006-2009) i 

hyrwyddo’r defnydd o ysgolion arbennig fel sefydliadau cymunedol sy’n darparu 

adnoddau. Gwnaeth y mwyafrif o’r deunaw awdurdod lleol a gafodd y cyllid hwn ei 

ddefnyddio ar gyfer gwaith allgymorth o ysgolion arbennig i ysgolion prif ffrwd, ac er 

mwyn hyfforddi staff mewn ysgolion prif ffrwd. Adroddodd Estyn (2009) fod y dull 

hwn yn effeithiol wrth alluogi ysgolion i gael mynediad i wybodaeth arbenigol yn lleol. 

 

5.19. Wrth edrych y tu hwnt i fentrau sy’n canolbwyntio’n benodol ar AAA (fel 

Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig), mae’r broses o gyfnewid gwybodaeth a 

chydweithio rhwng ysgolion wedi cael ei llesteirio yn y gorffennol gan 

gystadleuaeth rhwng ysgolion a rhwystrau ieithyddol a daearyddol 

(Humphreys, 2006). Mewn ymateb i hyn, sefydlwyd mentrau fel y Fframwaith 

Effeithiolrwydd Ysgolion (FfEY) ar gyfer Cymru (WAG, 2008), crëwyd 

‘Teuluoedd o Ysgolion’ yn 201034 a sefydlwyd y prosiect Ysgolion sy'n 

Ymarferwyr Arweiniol ac Ysgolion sy'n Ymarferwyr Datblygol35. Fodd bynnag, 

nid yw’n hysbys eto pa mor effeithiol y mae’r modelau hyn yn ymdrin ag 

AAA36. At hynny, ac yn fwy cyffredinol, nododd yr adolygiad o wasanaethau 

addysg yng Nghymru er bod cynnydd wedi’i wneud a bod y bartneriaeth 

rhwng ysgolion yn tyfu, nid oes dyfnder gwirioneddol i lawer o’r diwylliant 

partneriaeth (Hill, 2013, t.9). Mae hyn yn awgrymu’r anawsterau posibl wrth 

wella cydweithio rhwng lleoliadau.  

                                            
34

 Crëwyd y rhain drwy grwpio ysgolion yn seiliedig ar yr iaith a ddefnyddir yn yr ysgol a’u sgôr ar 
‘fynegai her’. 
35

 Mae prosiect ysgol arbennig o fewn y rhaglen hon sy’n cysylltu ysgolion arbennig sy’n perfformio’n 
dda ag ysgolion arbennig eraill neu unedau AAA o fewn ysgolion prif ffrwd. Mae hefyd arbenigedd 
AAA o fewn ysgolion prif ffrwd y gellid ei rannu drwy’r fenter.  
36

 Ni chaiff AAA eu nodi yn y gwerthusiad tymor canol o’r rhaglen Ysgolion sy'n Ymarferwyr Arweiniol 
ac Ysgolion sy'n Ymarferwyr Datblygol (LlC, 2014c) ac nid yw rhaglen Her Ysgolion Cymru wedi cael 
ei gwerthuso eto.  
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5.20. Yn ogystal â chydweithio rhwng lleoliadau dysgu, cafwyd nifer o fentrau sy’n 

canolbwyntio ar ddatblygiad ‘ysgol gyfan’ er mwyn cynorthwyo math penodol 

o AAA yn well. Ymhlith y rhain mae ysgolion ‘Cyfeillgar i Ddyslecsia’, ysgolion 

‘Cyfeillgar i Awtistiaeth’ a chymorth ELKLAN ar gyfer ysgolion ‘Cyfeillgar i 

Gyfathrebu’. Maent i gyd yn cynnwys hyfforddiant a phecynnau cymorth neu 

ddeunyddiau eraill i helpu ysgolion i nodi’r camau y gallant eu cymryd i 

gynorthwyo disgyblion yn well. Fodd bynnag, nid oes llawer ohonynt wedi’u 

gwerthuso’n annibynnol. Mewn cyfweliadau ansoddol ar gyfer yr astudiaeth 

hon, roedd staff o'r farn eu bod yn ddefnyddiol mewn perthynas â dull yr ysgol 

ond nid oeddent yn ganolog i hyn, ac nid yw’n glir pa mor gynaliadwy yw’r 

effaith. 
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6. Casgliadau   

 

Sylfaen sgiliau’r gweithlu  

 

6.1. Ar y cyfan, mae staff addysg yn hyderus o ran eu sgiliau a'u gwybodaeth 

mewn perthynas ag AAA. Wrth ystyried y dystiolaeth o’r astudiaeth hon, 

mae’n dangos bod sail gymharol gadarn i’r hyder hwn heblaw’r eithriadau 

pwysig, sef asesu a gwahaniaethu. Yn hanfodol, er nad yw hyfforddiant 

cychwynnol, fel HCA, yn rhoi’r holl sgiliau sydd eu hangen arnynt i staff mewn 

perthynas ag AAA, ar gyfer y rhan fwyaf o staff ymdrinnir â’r bwlch hwn drwy 

ddysgu proffesiynol parhaus. Fodd bynnag, mae gan leiafrif y staff ym mhob 

grŵp staff a lleoliadau fylchau o hyd o ran gwybodaeth a sgiliau ym maes 

AAA.  

 

Anghenion datblygu staff  

 

6.2. Nid yw’r holl fylchau o ran sgiliau a gwybodaeth staff yn cyfateb i angen i 

ddatblygu. Fel yr amlinellwyd yn adran pump, yn gyffredinol ceir tri math o 

sgiliau a gwybodaeth37: 

 

 sgiliau a gwybodaeth graidd y mae eu hangen ar bob athro; 

 sgiliau a gwybodaeth uwch o ran AAA y mae eu hangen ar rai o aelodau 

staff ym mhob ysgol;   

 sgiliau a gwybodaeth arbenigol ym maes AAA y mae eu hangen ar rai 

aelodau o staff mewn clwstwr ysgolion a/neu wasanaethau arbenigol AAA.    

 

6.3. Mae bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth ‘graidd’, yn ôl diffiniad, yn angen (a 

blaenoriaeth) sy’n ymwneud â datblygu’r gweithlu. Mae llawer o’r sgiliau hyn, 

fel sgiliau wrth asesu a gwahaniaethu, yn berthnasol i’r disgyblion i gyd (ac nid 

                                            
37

 Mae hyn yn debyg i’r fframwaith a argymhellwyd yn yr adolygiad Removing Barriers to Achievement 
(AdAS, 2004) (yn Lloegr). 
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ydynt yn benodol i ddisgyblion sydd ag AAA)38 . Ymhlith y blaenoriaethau a 

amlygwyd gan yr astudiaeth mae gwella: 

 

 ymwybyddiaeth o fathau gwahanol o AAA, er mwyn sicrhau y caiff AAA 

posibl eu nodi neu eu hadnabod yn gynnar, ar gyfer staff ym mhob math o 

leoliad;  

 sgiliau wrth asesu cryfderau a gwendidau disgyblion, yn arbennig ar gyfer 

athrawon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd; 

 sgiliau a gwybodaeth yn ymwneud â gwahaniaethu, yn arbennig ar gyfer 

athrawon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd;  

 gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar draws 

yr holl grwpiau staff a phob math o leoliad;  

 gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o bolisïau AAA ysgolion (gan gynnwys 

rôl y Cydlynydd AAA) a chyfrifoldebau o dan God Ymarfer AAA Cymru, 

ymhlith athrawon a staff cymorth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 

 

6.4. Mae’r diwygiadau arfaethedig i’r fframwaith statudol ar gyfer AAA 

(Llywodraeth Cymru, 2014a) hefyd yn dangos bod anghenion datblygu’r 

gweithlu yn ymwneud â'r canlynol: 

 

 cynnwys plant a phobl ifanc a rhieni a gofalwyr yn y broses asesu, cynllunio 

ac adolygu, yn arbennig ar gyfer staff cymorth ac athrawon mewn ysgolion 

cynradd ac uwchradd, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhain yn unig; 

 cadeirio cyfarfodydd amlddisgyblaethol, yn arbennig ar gyfer y lleiafrif o 

Gydlynwyr AAA ac arweinwyr ysgol ym mhob math o leoliad sydd angen 

magu hyder mewn perthynas â hyn;  

 datblygu rôl fwy strategol ar gyfer Cydlynwyr AAA mewn meysydd fel 

monitro a gwerthuso’r defnydd o adnoddau AAA.  

 

                                            
38

 Fel yr amlinellwyd yn adran pedwar, mae astudiaethau yn dangos er bod angen addasu 
egwyddorion a dulliau i ddiwallu anghenion plentyn unigol, ni cheir addysgeg addysg arbennig ar 
wahân (Norwich a Nash, 2011; Lindsay, 2007, yn dyfynnu Davis a Florian, 2004; Lewis a Norwich, 
2007). 
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6.5. Mewn gwrthgyferbyniad â hyn, nid yw’r bylchau o ran sgiliau uwch ac 

arbenigol a nodwyd gan yr astudiaeth hon o reidrwydd yn creu angen o ran 

datblygu’r gweithlu. Mae’r model tair haen yn golygu nad oes angen i bob 

aelod o staff feddu ar sgiliau uwch neu arbenigol mewn perthynas â phob 

math o AAA, ar yr amod y gellir cael mynediad i’r arbenigedd priodol ble a 

phryd y bo angen. 

  

6.6. Mae’r graddau y mae bylchau o ran sgiliau uwch ac arbenigol ym maes AAA 

yn creu angen o ran datblygu’r gweithlu yn dibynnu ar y ffordd y caiff 

arbenigedd ei ddosbarthu a’i ddefnyddio ar draws lleoliadau a gwasanaethau 

AAA arbenigol (yn hytrach na’r gyfran o staff sy'n meddu ar y sgiliau hyn yn 

unig, sef canolbwynt yr arolwg). O ganlyniad, daw’r bylchau o ran sgiliau a 

gwybodaeth uwch ac arbenigol ym maes AAA (a amlygwyd gan yr arolwg a’r 

ymchwil ansoddol) yn broblem pan na fydd y lleoliadau yn gwneud y canlynol 

neu’n methu gwneud y canlynol: 

 

 defnyddio arbenigedd yn eu lleoliad eu hunain yn effeithiol;  

 datblygu sgiliau a gwybodaeth eu staff eu hunain; a/neu  

 cael mynediad i arbenigedd staff mewn lleoliadau eraill neu wasanaethau 

AAA arbenigol.  

 

6.7. Gan fod yr astudiaeth hon wedi canolbwyntio ar sgiliau’r gweithlu cyfan, roedd 

asesu pa mor effeithiol y caiff sgiliau eu datblygu a’u defnyddio mewn ymateb 

i anghenion disgyblion y tu hwnt i gwmpas yr astudiaeth hon.  Serch hynny, 

mae un maes yn dod i’r amlwg oherwydd y byddai’n berthnasol i amrywiaeth o 

AAA a staff: sef, sgiliau staff wrth fesur cynnydd disgyblion sy’n is na lefel 1 y 

cwricwlwm cenedlaethol. Mae hyn yn berthnasol yn benodol i'r lleiafrif o 

Gydlynwyr AAA sydd â diffyg hyder yn y maes hwn ac ar gyfer athrawon 

mewn ysgolion arbennig.  

 

Datblygu’r gweithlu: cau bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth  
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6.8. Mae’r astudiaeth hon yn awgrymu er mwyn sicrhau bod gan y gweithlu y 

sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gynorthwyo disgyblion sydd ag AAA, 

dylid sicrhau bod gan yr holl staff sgiliau craidd a’u bod yn gallu cael 

mynediad i sgiliau a gwybodaeth uwch ac arbenigol pa fo angen.  

 

6.9. Er mwyn llenwi bylchau o ran sgiliau craidd y dylai pob athro feddu arnynt, 

mae’r dystiolaeth o’r adolygiadau o HCA a’r system addysg yng Nghymru (a 

amlinellwyd yn adran pump), yn nodi y dylai’r dull gynnwys camau i gryfhau: 

 

 HCA ac yn arbennig cynyddu profiad hyfforddeion o weithio gyda disgyblion 

sydd ag AAA (Carter, 2015; Norwich a Nash, 2011; Feeney, Gager a 

Hallett, 2010) a chamau i sicrhau y daw athrawon yn ymarferwyr myfyriol a 

chymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu proffesiynol eu hunain (Tabberer, 2013); 

 y wybodaeth a’r arweiniad y gall staff gael mynediad iddynt (e.e. drwy 

Hwb+ a Dysgu Cymru);  

 mwy o integreiddio â safonau proffesiynol, a rheoli perfformiad (drwy’r 

model ymarfer, adolygu a datblygu) a chynyddu cydweithio rhwng staff a 

dysgu ar y cyd (Hill, 2013). 

 

Byddai hyn yn unol â’r Model Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol a’r Fargen 

Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg.  

 

6.10. Mae’r astudiaeth hon hefyd yn amlygu pwysigrwydd ystyried llawer o’r sgiliau 

a’r wybodaeth y mae eu hangen ar staff i nodi, asesu a diwallu AAA fel rhan o 

gontinwwm o sgiliau staff, yn hytrach na rhywbeth ar wahân neu wahanol. 

Felly, mae angen i gamau gweithredu i godi sgiliau staff gael eu gwreiddio’n 

gadarn o fewn dysgu proffesiynol ‘prif ffrwd’ a phrosesau cynllunio a rheoli 

perfformiad ysgolion. Mae’r cynllun datblygu ysgol yn darparu ffordd o sicrhau 

y gall anghenion dysgu proffesiynol sy’n ymwneud â darparu AAA gael eu 

nodi fel rhan o gylch hunanwerthuso a gwella pob ysgol. 

 

6.11. Mewn rhai ffyrdd, mae’r dull o lenwi bylchau o ran sgiliau uwch ac arbenigol 

sy’n ymwneud ag AAA yn fwy cymhleth. Mae’n fwy anodd dod o hyd i’r 
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bylchau (gan fod y bylchau yn dibynnu ar ddosbarthiad y disgyblion sydd ag 

AAA a dosbarthiad y staff sydd â’r sgiliau uwch ac arbenigol y mae eu hangen 

i ddiwallu anghenion y disgyblion hynny). Fodd bynnag, mae’r dulliau o 

sicrhau bod y staff hynny y mae angen y sgiliau uwch ac arbenigol arnynt yn 

meddu ar y sgiliau hynny, yn gliriach. Mewn rhai ffyrdd, mae’r dulliau yn debyg 

i’r rhai sydd eu hangen i ymdrin â bylchau mewn perthynas â sgiliau craidd. 

Maent yn cynnwys, yn arbennig, creu model datblygu proffesiynol sy’n 

canolbwyntio ar gydweithio a dysgu ar y cyd gyda’r nod o gymhwyso’r dysgu a 

gwella arferion (Hill, 2013). Gallai hyn gynnwys darparu mynediad i 

gymwysterau AAA arbenigol, yn enwedig ar gyfer y rhai y mae angen sgiliau 

arbenigol arnynt (AdAS, 2004), a gellid gwella hyn drwy gysylltu â mathau 

eraill o ddysgu ar y cyd, fel hyfforddi, mentora a chymryd rhan mewn 

cymunedau dysgu proffesiynol (Hill, 2013).  

 

6.12. Mae’r dull a amlinellir uchod i lenwi bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth staff 

yn ffordd o ddefnyddio arbenigedd mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion 

arbenigol a gwasanaethau AAA arbenigol i ddiwallu anghenion disgyblion 

unigol, a ffordd o wella sgiliau’r gweithlu. Pan mae’n gweithio’n dda, mae’n 

sicrhau y gall staff gael mynediad i gymorth amserol ac effeithiol pan fydd ei 

angen arnynt, ac mae’r cydweithio rhwng staff, fel cydweithio rhwng y staff 

hynny sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r disgybl a’r staff hynny sydd â sgiliau a 

gwybodaeth uwch ac arbenigol, yn cynnig y potensial ar gyfer dysgu ar y cyd. 

Serch hynny, mae’r astudiaeth hon yn nodi nad yw’r model hwn yn gweithio 

bob amser. Mae ei effeithiolrwydd yn dibynnu ar fynediad i sgiliau uwch ac 

arbenigol a sut y cânt eu defnyddio. Er enghraifft, gall y model chwalu pan 

fydd diffyg sgiliau gan y Cydlynydd AAA neu pan na fydd perthynas dda 

rhwng y Cydlynydd AAA a’r staff er mwyn galluogi dysgu ar y cyd.  

 

6.13. Yn gryno, er mwyn cau bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth mewn perthynas 

ag AAA, a sicrhau y caiff AAA disgyblion eu diwallu, mae angen dysgu 

proffesiynol yn ei ystyr ehangaf. Bydd hyn yn amrywio o drafodaeth â 

chydweithiwr am anghenion disgybl penodol i fodelau mwy ffurfiol fel 
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cymunedau dysgu proffesiynol a threfniadau ymarferwyr arweiniol a allai fynd 

i’r afael â materion ysgol gyfan neu systematig39.   

 

6.14. Bydd y dull hwn o ddatblygu’r gweithlu yn gofyn am weithredu, arweinyddiaeth 

a chymorth ar bob un o’r tair lefel (Llywodraeth Cymru, consortia 

addysgol/awdurdodau lleol a lleoliadau unigol) a dylai ganolbwyntio ar y 

canlynol: 

 

 paratoi: sicrhau, cyhyd ag y bo’n bosibl, bod gan staff y sgiliau a’r 

wybodaeth graidd sydd eu hangen drwy, er enghraifft, gynnwys mwy o 

brofiad o weithio gyda disgyblion sydd ag AAA ar gyrsiau hyfforddiant 

cychwynnol;  

 cynllunio: nodi pryd, ble a pha fath o sgiliau a gwybodaeth uwch ac 

arbenigol ym maes AAA sydd eu hangen a sut y cânt eu darparu o fewn 

lleoliad dysgu drwy, er enghraifft, gynllunio pontio effeithiol a dadansoddi 

data AAA (i nodi anghenion ymlaen llaw) a chynllunio a rheoli perfformiad 

ysgolion (i nodi sut y caiff anghenion eu diwallu drwy ddysgu proffesiynol); 

 arbenigo: nodi pa staff y mae angen sgiliau a gwybodaeth arbenigol arnynt 

er mwyn diwallu’r anghenion a nodwyd, a sut y gellir cael mynediad i 

arbenigedd mewn ysgolion arbennig a gwasanaethau AAA arbenigol pan 

fydd angen, a dysgu proffesiynol (i sicrhau bod staff yn meddu ar y sgiliau 

a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau a diwallu 

anghenion penodol);  

 cydweithio: sicrhau y gall staff gael mynediad i gymorth gan bobl sydd â 

sgiliau uwch ac arbenigol ym maes AAA pan fydd angen ac annog a 

galluogi dysgu ar y cyd mewn a rhwng lleoliadau a gwasanaethau AAA 

arbenigol;   

 gwerthuso: monitro a nodi bylchau o ran sgiliau a gwybodaeth a gwendidau 

mewn systemau a phrosesau ar gyfer nodi, asesu a diwallu AAA, a nodi sut 

i lenwi’r bylchau drwy ddysgu proffesiynol.  

 

                                            
39

 Mae hyn yn gyson ag ymchwil a dadansoddiad Ellis et al., (2012) a Hill (2013), a chaiff ei lywio gan 
yr ymchwil a’r dadansoddiad hynny hefyd. 
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6.15. Er y bydd angen rhywfaint o newidiadau i strwythur a pholisi (er enghraifft 

HCA), amlygodd yr ymchwil ansoddol, yn arbennig, bwysigrwydd diwylliant ac 

ethos o arweinyddiaeth mewn lleoliadau dysgu. Mae’r ffactorau hyn yn 

hanfodol wrth greu diwylliant agored a myfyriol a sicrhau y caiff AAA eu 

hystyried fel blaenoriaeth a mater ‘prif ffrwd’ gan bob aelod o staff.   
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