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Cyflwyniad: Pecyn Cymorth Profiadau Disgyblion
Nodau’r pecyn cymorth:
Cynlluniwyd y pecyn cymorth hwn i'ch tywys chi, yr athro, trwy broses i archwilio'r modd y
mae rhai o'ch disgyblion yn cysyniadu dysgu a chynnydd. Mae'r pecyn cymorth yn
gweithredu fel fframwaith ar gyfer cadw golwg ar eich gweithgaredd a gellir ei addasu yn ôl
eich lleoliad penodol.
Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys pedair taflen waith a fydd yn eich helpu i gynllunio
eich gweithgaredd, i baratoi nodiadau ar yr hyn yr ydych yn disgwyl ei ganfod, i fyfyrio ar y
broses, ac i feithrin dirnadaeth a fydd yn llywio'r modd y byddwch yn rhoi'r hyn y byddwch
wedi ei ddysgu ar waith.
Mae yna hefyd drosolwg o rai o'r dulliau awgrymedig a ddatblygwyd trwy raglen beilot
gadarn gan gyd-weithwyr yn yr Athrofa, Y Drindod Dewi Sant, yn ogystal â gwybodaeth am y
broses o ddethol disgyblion i weithio gyda nhw, ynghyd â'r ystyriaethau moesegol sy'n
gysylltiedig â gwneud gwaith o’r fath gyda’ch dysgwyr. Yn ddelfrydol, nid athrawon pob
dydd y disgyblion fydd y staff sy’n arwain y gwaith gyda’r disgyblion, ond unigolion sy’n llai
cyfarwydd i’r disgyblion.
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Strwythur y Prosiect
Mae’r ymholiad wedi ei rannu'n bum rhan, fel a ganlyn:
PROSES

DISGRIFIAD

CYNLLUNIO

Mae timau ysgolion (er enghraifft, staff o
glystyrau o 3 ysgol, neu driawdau o
gydweithwyr mewn un ysgol) yn cynllunio
dulliau, yn nodi grwpiau sampl, ac yn trafod
eu disgwyliadau o ran y modd y mae'r
disgyblion yn cysyniadu eu dysgu/cynnydd.

CYMRYD CAMAU

Cyflawni’r ymchwiliad. Dylid sicrhau
caniatâd y rhieni a chydsyniad/ chaniatâd y
disgyblion cyn dechrau'r gweithgaredd hwn.
Dylai arweinydd yr ymholiad ym mhob
lleoliad fod yn gydweithiwr mewn ysgol
wahanol yn y clwstwr. Neu, os triawd mewn
un ysgol yw’r tîm, dylai’r arweinydd fod yn
athro sy’n llai cyfarwydd i’r disgyblion.

MYFYRIO

Ystyried ymatebion y disgyblion. Sut y maent
yn cymharu â'ch disgwyliadau?
A gawsoch eich synnu gan unrhyw beth?

DIRNADAETH

Nodi'r negeseuon allweddol gan y disgyblion.
Gwahaniaeth, cryfder barn/tystiolaeth?
Ymatebion annisgwyl? Beth yr ydych chi (fel
unigolyn ac fel grŵp clwstwr/triawd) wedi'i
ddysgu o'r gweithgaredd?

GWEITHREDU

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer defnyddio'r
ddirnadaeth yr ydych wedi'i meithrin o
brofiad y disgyblion o ddysgu a chynnydd?
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Y Pecyn Cymorth: Dulliau
Mae’r dulliau canlynol wedi eu treialu gan ymchwilwyr o’r Athrofa, Y Drindod Dewi Sant, yn
ystod prosiect a geisiodd ddirnad profiad disgyblion o ddysgu a dilyniant.
Rydym yn argymell gweithio mewn tîm o dri i gynnal ymholiad i brofiadau disgyblion, er
mwyn i aelod o’r staff sy’n anghyfarwydd i’r disgyblion allu arwain pob dull (grŵp ffocws,
adolygiad llyfr ac ati). Bydd hyn yn helpu i sicrhau nad yw disgyblion yn teimlo pwysau i roi’r
ateb ‘cywir’ i’w hathro, ac yn barotach i fynegi eu barn yn agored. Gallai’r timau gynnwys
cydweithwyr o wahanol ysgolion yn eich clwstwr, neu driawdau o gydweithwyr o’r un ysgol.
Disgrifir y dulliau yr ydym wedi eu treialu yn fanylach isod yn enghreifftiau y gallech
ddymuno eu defnyddio ar gyfer eich ymholiad eich hun i brofiad disgyblion. Gellir dod o hyd
i amcanion yr ymchwil peilot, ein cwestiwn ymchwil, a’r cwestiynau penodol a ofynnwyd
gennym yn ystod trafodaethau â disgyblion ar dudalen X.

Mae Dull A yn disgrifio rhai dulliau ymchwil i’w ddefnyddio yn ysgolion cynradd ac uwchradd
y brif ffrwd.
Mae Dull B yn disgrifio rhai dulliau ymchwil y gallwch eu defnyddio wrth weithio gyda
disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen.
Mae Dull C yn disgrifio'r modd y gallech addasu a defnyddio'r dulliau hyn wrth weithio gyda
disgyblion mewn ysgolion arbennig.

Dull A: Grwpiau Cynradd ac Uwchradd
Dull
Trafodaeth
y grŵp
ffocws

Nodiadau
Trafodaeth lle mae un athro yn annog trafodaeth y grŵp
ffocws, ac athro arall yn cymryd nodiadau a gofyn
cwestiynau i egluro'r ymatebion, lle bo hynny'n ofynnol.

Dull
creadigol:
astudio
cymeriad

Mae'r disgyblion yn tynnu llun myfyriwr ‘nodweddiadol’
mewn ymateb i'r cwestiynau. Er enghraifft, yn lle gofyn A
yw eich gwaith ysgrifennu wedi gwella? gall y disgyblion
dynnu llun/ ddisgrifio'r modd y mae gwaith ysgrifennu ‘Jo’
wedi gwella.
Y nod yw galluogi'r disgyblion i gymryd rhan yn y
drafodaeth, gwaredu rhwystrau posibl i gyfranogiad, ac
annog y disgyblion i fod yn barod i rannu profiadau
personol. Yn lle ymateb ynghylch ei brofiad ei hun, gall y
disgybl briodoli ei syniadau i gymeriad dychmygol. Mae hyn
hefyd yn caniatáu ar gyfer dulliau gwahanol o gyfathrebu,
heblaw am ddulliau geiriol, gan y gall y disgyblion dynnu
lluniau, diagramau wedi'u labelu, neu ysgrifennu os yw'n
well ganddynt wneud hynny.
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Grwpiau Ffocws
Mae grŵp ffocws yn debyg i gyfweliad grŵp, ond yn lle cynnig ymatebion unigol i'r
cwestiynau, anogir y cyfranogwyr i ymateb i syniadau ei gilydd a thrafod eu hymatebion fel
grŵp. Rôl yr athro yw annog y drafodaeth hon trwy arwain y cyfranogwyr i ymateb i'w
gilydd, yn hytrach na glynu wrth restr hir o gwestiynau. Gallwch wneud hyn trwy ddulliau
cyfathrebu dieiriau, neu ar lafar, a hynny trwy amlygu cydsyniad ac annog y cyfranogwyr i
roi rhagor o fanylion, gan gynnig datganiadau neu farn y disgyblion yn gwestiynau i'r lleill eu
hateb, ac ati. Mae'n bwysig bod pellter yn cael ei gynnal rhyngoch chi a'r cyfranogwyr.
Ceisiwch beidio â dylanwadu ar y drafodaeth yn fwy na sicrhau bod y cyfraniadau yn deg ac
yn barchus.
Rôl yr ail athro yn y model hwn yw gwneud nodiadau ar drafodaeth y grŵp ffocws. Yn
ddelfrydol, byddai'r nodiadau hyn yn cynnwys trawsgrifiadau o'r hyn a ddywedir gan y
cyfranogwyr, yn ogystal â nodiadau ar y cyd-destun. Er enghraifft, a yw'r drafodaeth yn
fywiog ac yn llifo'n rhwydd? A yw'r holl gyfranogwyr yn cymryd rhan? A oes yna wahaniaeth
barn? A oes yna unigolion sy'n tra-arglwyddiaethu ar y drafodaeth? A oes yna gytundeb ar
rai materion ond nid ar faterion eraill?
Mae hefyd yn ddefnyddiol gwneud nodyn o rai o fanylion cyd-destun a logisteg y sesiynau.
Er enghraifft, y rheiny sy'n bresennol, ble y cynhaliwyd y sesiwn, faint o'r gloch, ac unrhyw
bwyntiau eraill a allai fod o ddiddordeb, er enghraifft toriadau neu weithgarwch
amgylchynol. Bydd hyn yn helpu o ran cysyniadu ac ystyried y trawsgrifiadau yn
ddiweddarach. Er enghraifft, bydd sesiwn a gynhelir ar brynhawn Llun mewn ystafell
gyffredin eang, ymlaciol yn annog ymatebion gwahanol gan y disgyblion i sesiwn a gynhelir
yn ystod yr awr ginio mewn ystafell ddosbarth boeth, glòs i gyfeiliant buarth chwarae
swnllyd y tu allan.
Wrth ysgrifennu'r nodiadau, dylai'r athro ddefnyddio codau yn hytrach nag enwau er mwyn
sicrhau anhysbysrwydd. Er enghraifft, defnyddio codau alffaniwmerig tebyg i M1-Mx i
ddynodi nifer y disgyblion gwrywaidd.

Y Dull Creadigol: astudio cymeriad
Yn y dull hwn, gofynnir i'r cyfranogwyr ymateb i gwestiynau mewn modd gweledol yn
hytrach na geiriol yn y lle cyntaf. Yn lle trafod eu hymatebion i'r cwestiynau, fel sy'n digwydd
yn y grŵp ffocws a ddisgrifir uchod, gofynnir i'r disgyblion dynnu llun, neu ddiagram os yw'n
well ganddynt, o fyfyriwr ‘nodweddiadol’ yn eu hysgol, a disgrifio/esbonio'r modd y byddai
ef neu hi yn ymateb i'r cwestiwn. Gellir cynnwys y disgrifiad neu'r esboniad hwn yn y llun ei
hun trwy ei labelu neu ychwanegu nodiadau at y cymeriad, neu gall y disgyblion
ddisgrifio/esbonio'r llun i'r athro.
Tra bydd cyfranogwyr yn darlunio eu cymeriadau, dylai'r athrawon ofyn i bob disgybl
ddisgrifio ac esbonio ei gymeriad. Bydd hyn yn rhoi mwy o fanylder a mwy o ddirnadaeth o
ymatebion y disgyblion i'r cwestiynau. Dylai'r athrawon gadw'r lluniau a dynnir gan y
disgyblion er gwybodaeth, rhag ofn y byddant am gyfeirio'n ôl i gael eglurhad yn
ddiweddarach yn y broses. Y nodiadau y byddwch wedi'u gwneud ar esboniadau a
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thrafodaethau'r disgyblion ynghylch eu lluniau fydd eich data ar gyfer y dull hwn. Y data hyn
yw'r wybodaeth y byddwch yn ei defnyddio i fyfyrio ar yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu.

Mae'r llun uchod yn dangos ymateb gweledol cyfranogwr yn ystod prosiect ymchwil a oedd
yn defnyddio'r dull creadigol. Gofynnwyd y cwestiynau canlynol i'r cyfranogwr: Tynnwch lun
ohonoch eich hun fel ymchwilydd. Sut olwg sydd arnoch? Pa sgiliau/briodoleddau sydd
gennych? Pa adnoddau sydd gennych? Beth y mae arnoch ei angen?
Wrth drafod y darlun ar ddiwedd yr ymarfer, aeth ati i esbonio'r manylion – mae'r gliniadur,
y llyfrau nodiadau, y gyriannau fflach, y deunyddiau ysgrifennu, a'r teclynnau recordio sain,
oll yn adnoddau. Disgrifiodd ei hymennydd fel ‘ffatri’, a'r pwysau ar ei rôl fel amser a chwilio
am gyllid ar gyfer y gweithgaredd (y delweddau yn y gornel dde uchaf). Mae'r swigen
meddwl ar y chwith yn dangos ei dymuniad i gael gweision bach (cynorthwywyr) a grŵp o
gyfoedion y gallai ddysgu ganddynt. Gallai trafodaeth bellach ddilyn y darnau hyn o
wybodaeth er mwyn cael gwell dealltwriaeth o rôl y cyfranogwr fel ymchwilydd a'i gysylltiad
â'r gwaith. Er enghraifft, pam ffatri? Sut y mae'n goresgyn/y gallai oresgyn y pwysau?
Disgrifiwch y cyfoedion yn y swigen meddwl – sut y gallent helpu? Beth y gallai ei ddysgu
ganddynt?

Dull B: Y Cyfnod Sylfaen
Canfuwyd bod ymchwil peilot i brofiadau disgyblion y Cyfnod Sylfaen fwyaf effeithiol pan gâi
ei gynnal ar grwpiau bach o 2-3 disgybl, gan ddefnyddio un neu ragor o'r dulliau canlynol:


Taith ddysgu
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Llyfr



Her ffotograff

Mae'r dulliau hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer plant iau, a gefnogir i ymateb i
gwestiynau gydag enghreifftiau pendant, ymarferol y gallant eu disgrifio a'u hesbonio.
Ym mhob un o'r dulliau hyn, mae'n bwysig cofio na fydd pob un o'r disgyblion, efallai, yn
gallu ateb pob un o’r cwestiynau a ofynnir. Dylai'r athro gael ei arwain gan ymatebion y
disgyblion a dilyn ymlaen gyda chwestiynau sy'n gofyn iddynt egluro ymhellach, yn hytrach
na chanolbwyntio'n ormodol ar geisio cael atebion i gwestiynau penodol. Y syniad yw rhoi
cyfle i'r disgyblion fynegi barn ar bwnc penodol.

Taith Ddysgu
Mewn taith ddysgu, gofynnir i'r disgyblion ddangos i'r ymchwilwyr fan yn yr ystafell
ddosbarth/ysgol sy’n berthnasol i ffocws yr ymholiad, a’r cwestiynau a holir sy’n seiliedig ar
y lleoliad.
Yn ein henghraifft o’r prosiect ymchwil peilot i ddealltwriaeth y disgyblion o ddysgu a
dilyniant, aeth y disgyblion â’r ymchwilydd i le yn yr ystafell ddosbarth lle maent wedi dysgu
rhywbeth. Wedyn gofynnodd yr ymchwilydd i’r disgyblion ddangos rhai enghreifftiau iddo
o'r gwaith yr oeddent wedi ei wneud, ac esbonio'r hyn y maent wedi'i ddysgu, yn ogystal â
sut a pham yr oeddent wedi dysgu hyn, gan ganolbwyntio ar wrthrychau penodol yn ffocws
i'r sgwrs.
Yn yr enghraifft hon, gallai'r disgyblion fynd â’r ymchwilydd i'r rhan o'r ystafell ddosbarth a
ddangosir yn y llun isod. Wedyn gallai'r ymchwilydd ofyn i'r disgyblion bwyntio at eu llun eu
hunain a disgrifio'r modd yr aethant ati i'w lunio. Gallai hefyd ofyn a oeddent wedi gwneud
hyn o'r blaen, beth oedd wedi dod yn rhwydd iddynt, beth oedd yn anodd, sut y bu iddynt
wella, beth y maent am ei wneud nesaf, beth ddywedodd yr athro wrthynt am wneud, ac
ati.
Neu, efallai y byddai'r disgyblion am siarad am y deunyddiau o dan y lluniau – pa rai yr
oeddent yn hoffi eu defnyddio, pa rai oedd yn hwyl, yn rhwydd, yn anodd, beth yr oeddent
am ddysgu ei wneud nesaf, beth y gallent ei wneud i wella wrth ddefnyddio hwn, ac ati.
Yn y modd hwn, gall yr ymchwilydd gasglu’r wybodaeth am sut mae’r disgybl yn deall yr hyn
a ddysga a/neu ei ddilyniant ei hun, gan ddefnyddio enghreifftiau penodol y gall eu dangos
a’u hesbonio.
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Llyfr
Trwy ddefnyddio'r dull ‘llyfr’, mae'r disgyblion yn dangos eu llyfrau gwaith i'r athro, ac mae'r
athro yn seilio cwestiynau ar enghreifftiau penodol o waith a gweithgareddau yn y llyfrau.
Yn ein henghraifft, mae Disgybl A yn dangos darn o waith i'r ymchwilydd y mae'r athro wedi
gwneud sylw arno. Mae'r ymchwilydd yn gofyn beth y mae Disgybl A wedi ysgrifennu
amdano, beth yr oedd wedi ei fwynhau wrth ysgrifennu hyn, beth oedd yn anodd, a beth y
dywedodd/yr ysgrifennodd yr athro am y gwaith? Wedyn gall yr ymchwilydd ddilyn hyn trwy
ofyn rhagor o gwestiynau sy'n archwilio cynnydd. Er enghraifft, beth y mae angen i Ddisgybl
A ei wneud i wella ei lawysgrifen? Sut y bydd yn gwneud hyn? O le y bydd yn gallu cael help?

Her Ffotograff
Mae'r her ffotograff yn debyg i ddull y daith ddysgu, oherwydd gofynnir i'r disgyblion sy'n
cymryd rhan ddod o hyd i fan yn yr ystafell ddosbarth/ardal ddysgu sy'n eu helpu i ymateb
i’r ffocws yr hoffech ei archwilio drwy’r ymholiad. Yn y dull hwn, gofynnir i'r disgyblion
dynnu lluniau o ofodau/adnoddau/ardaloedd penodol yn yr ystafell ddosbarth/tir yr ysgol ac
esbonio'r arwyddocâd ynghylch yr ymholiad dan sylw
Er enghraifft, gallai disgybl dynnu llun o'r ardal gelf uchod. Wedyn gallai'r athro ddechrau
trwy ofyn cwestiynau tebyg i pam yr ardal hon, beth y mae'r disgybl yn ei hoffi/beth nad
yw'n ei hoffi am yr ardal hon, beth y mae wedi'i ddysgu yno, sut, pam, ac ati. Gall yr athro
bwyntio at fanylion yn y llun a gofyn i'r disgybl ddisgrifio ac esbonio'r hyn sy'n digwydd yno,
a rhoi enghreifftiau o'r pethau y mae wedi'u gwneud yno. Fel hyn, mae'r cwestiynau sy'n
ymwneud â dysgu yn llai haniaethol, a gellir eu cyfeirio at wrthrychau a gweithgareddau
penodol.
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Dull C: Ysgol Arbennig
Trwy gydol cyfnod peilot y prosiect hwn, dysgasom mai'r dull mwyaf priodol ar gyfer
gweithio gyda disgyblion mewn ysgolion arbennig oedd y dull eiriolaeth, gan weithio gyda
disgyblion unigol, o bosibl, yn hytrach na gyda grwpiau ffocws. Bydd y dulliau ar gyfer
darganfod profiadau'r disgyblion yn benodol i'r unigolyn, ac yn cael eu negodi yn dilyn
cyngor gan athrawon ac eiriolwyr y disgybl, yn ogystal â'r disgybl ei hun, yn hytrach na
sefydlu dulliau penodedig ymlaen llaw. Fel hyn, blaenoriaethir anghenion y disgybl er mwyn
sicrhau ei fod yn gallu mynegi ei farn mewn amgylchedd priodol. Yn ystod y rhaglen beilot,
canfuwyd bod dulliau'r Cyfnod Sylfaen yn ddefnyddiol, ond gellir defnyddio cyfuniad o
unrhyw rai o'r dulliau uchod.

Cwestiynau Enghreifftiol
Eich cwestiwn ymchwil penodol fydd yn arwain y cwestiynau penodol a holwch yn ystod y
grŵp ffocws, taith ddysgu, adolygiad llyfr ac ati. Isod mae’r cwestiynau a ddefnyddiwn yn ein
hymchwil peilot, yn enghreifftiau o sut y gallech strwythuro eich trafodaethau eich hun â’ch
disgyblion.

Amcanion yr Ymchwil Peilot:
1.
Creu data oddi wrth ysgolion yng Nghymru am blant a ffyrdd cyffredinol plant a
phobl ifanc o gysyniadau’r hyn a ddysgant a’u dilyniant yn yr ysgol, ar draws pob Maes
Dysgu a Phrofiad (MDPh):
2.
Creu data cyfoethog sy’n disgrifio dealltwriaeth a phrofiad plant a phobl ifanc o
ddilyniant mewn meysydd dysgu a phrofiad a fydd yn gweithredu’n enghreifftiau o sut y
caiff dilyniant ei weld gan ddisgyblion, o ran pa feini prawf, a sut y caiff y ddealltwriaeth hon
ei mynegi.

Cwestiwn Ymchwil: Sut mae disgyblion yn mynegi ac yn dysgu eu dilyniant?

Cwestiynau Grŵp Ffocws
Y rhain oedd y cwestiynau i’r disgyblion yn ystod y prosiect ymchwil peilot:

1. Sut ydych chi’n gwybod a ydych chi wedi dysgu rhywbeth (yn yr ysgol)?

2. Ydych chi wedi gwella wrth ysgrifennu (eleni)?
a)

Sut ydych chi’n gwybod?
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(h.y. Beth y gallwch chi ei wneud (neu ei wneud yn dda) nawr nad oeddech
chi’n gallu ei wneud yn gynharach?)
b)

Beth mae angen i chi ei wneud nesaf?
(h.y. Sut y gallech chi wella eich sgiliau ysgrifennu yn fwy byth?)

c)

Sut ydych chi’n gwybod hyn?

d)

Beth sy’n anodd i chi am (y gwelliant hwn)?

e)

Sut y gwnaethoch chi oresgyn yr anawsterau hyn?

Defnyddiom y dull creadigol ar gyfer y cwestiwn canlynol, felly addaswyd y cwestiwn i
adlewyrchu’r ffocws ar ddisgybl ‘arferol’, dychmygus a dynnwyd gan y cyfranogwyr.
Gofynnom iddynt labelu’r llun os dymunent, neu i dynnu llun o’u hatebion yn hytrach.
Cawsom hefyd sgyrsiau â disgyblion wrth iddynt dynnu llun, ac wedyn dilyn ar rai o’r
syniadau.
3. Ydy’r disgybl wedi gwella (eleni) o ran bod yn iach?
a)

Sut mae hi’n gwybod? (h.y. Beth y gall hi ei wneud (neu ei wneud yn dda)
nawr nad oedd hi’n gallu ei wneud yn gynharach?)

b)

Beth mae angen iddi ei wneud nesaf? (h.y. Sut y gallai wella ei hiechyd a’i
llesiant yn fwy byth?)

c)

Sut mae hi’n gwybod hyn?

d)

Beth sy’n anodd i chi am (y gwelliant hwn)?

e)

Sut y gwnaethoch chi oresgyn yr anawsterau hyn?

Os ydych yn gweithio gyda disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, yr enghreifftiau a ddewisir gan y
disgyblion fydd yn arwain ffocws y cwestiynau. Gweler yr esboniadau yn adran Dulliau'r
pecyn cymorth hwn, i gael rhagor o wybodaeth.

Gweithgaredd y Pecyn Cymorth: Sampl
Yn ystod y cam peilot, darganfu tîm y prosiect fod rhannu'r disgyblion yn ôl lefelau
cyrhaeddiad blaenorol yn arwain at ymatebion gwahanol ar draws y grwpiau. Roedd
grwpiau a oedd â lefelau cyrhaeddiad blaenorol uwch ac is yn disgrifio dealltwriaeth
wahanol o gynnydd, ac yn rhoi enghreifftiau gwahanol o'r modd yr oeddent yn gwybod beth
i'w wneud nesaf. Roeddent hefyd yn disgrifio mathau gwahanol o adborth gan yr athrawon
a'u cyfoedion, a oedd yn ddefnyddiol iddynt wrth ddysgu tasgau penodol. Efallai mai'r
rheswm dros hyn oedd eu bod yn teimlo'n fwy cyfforddus yn trafod llwyddiannau ac
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anawsterau a brofwyd ganddynt yn y dosbarth â grŵp o gyfoedion a oedd wedi cael
profiadau tebyg. At hynny, oherwydd bod gan y grwpiau gryfderau a heriau cyffredin o'u
rhannu yn ôl cyrhaeddiad blaenorol, roedd tîm y prosiect hefyd yn gallu canolbwyntio ar
faterion penodol gyda'r disgyblion, ac felly archwilio rhai ymatebion yn fanylach. Pan
gynhaliwyd y gweithgaredd peilot â grwpiau o ddisgyblion o allu cymysg, roedd y data yn llai
manwl gan fod ymatebion y disgyblion ynghylch y modd yr oeddent yn deall dysgu a
chynnydd mor amrywiol. Roedd hyn yn golygu bod llai o amser yn cael ei dreulio yn trafod
themâu cyffredin. Ffocws eich ymholiad fydd yn llywio sut y dewiswch grwpio eich plant yn
grwpiau ffocws hyn, mae’r uchod wedi ei gynnwys yn bwynt i’w nodi a’i ystyried.

Yn ddelfrydol, dylai pob grŵp ffocws gynnwys 5-6 cyfranogwr ac adlewyrchu’n fras
ddemograffeg yr ysgol, o ran rhywedd, ethnigrwydd, cefndir cymdeithasol economaidd (fel
y’i nodir gan gymhwysedd am brydau ysgol am ddim), ac Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY).
Yn y Cyfnod Sylfaen, argymhellir grwpiau ffocws llai o faint o 2-3 o ddisgyblion, er mwyn
sicrhau rheolaeth ar y gweithgaredd.

Gweithgaredd y Pecyn Cymorth: Ystyriaethau Moesegol
Mae'n hanfodol eich bod yn ystyried goblygiadau moesegol yr holl weithgarwch sy’n
ymwneud ag ymholiadau yr ydych yn ei wneud yn eich ysgolion. Yn fras, mae ymchwil
foesegol yn anelu at sicrhau budd mwyaf y gweithgaredd ond gan leihau'r niwed posibl.
Mae moeseg yn cyfeirio at reolau ymddygiad; fel arfer at gydymffurfiaeth â chod neu set o
egwyddorion. Ym maes addysg, mae'r cod wedi'i bennu gan Gymdeithas Ymchwil Addysg
Prydain (BERA).
Cyn dechrau ar eich gweithgaredd ymchwil, dylech ddarllen canllawiau BERA, yma:
https://www.bera.ac.uk/researchers-resources/resources-for-researchers
Dylech hefyd ddarllen a thrafod Adnoddau Moeseg Ymchwil Cyngor y Gweithlu Addysg.
Cyfres o gyflwyniadau PowerPoint yw'r rhain, sy'n cynnwys enghreifftiau a fydd yn rhoi'r
wybodaeth hanfodol i chi y mae arnoch ei hangen i ddeall a chymhwyso canllawiau
moesegol BERA i'ch prosiect eich hun.
Mae Adnoddau Moeseg Ymchwil Cyngor y Gweithlu Addysg ar gael yma:
https://www.ewc.wales/site/index.php/en/policy-hub/practitioner-research/researchethics.html
Mae yna dair ystyriaeth foesegol hanfodol y bydd yn rhaid i chi fynd i'r afael â nhw cyn
dechrau ar weithgaredd y pecyn cymorth:
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1. Lleihau niwed: Mae angen i chi ystyried hawliau'r cyfranogwyr; sicrhau bod y
gweithgaredd wedi'i fwriadu er budd yr unigolion sy'n cymryd rhan; sicrhau eu bod
yn cael eu hamddiffyn rhag niwed; ac ystyried unrhyw ganlyniadau negyddol a allai
godi.
Yn yr achos hwn, gallai niwed posibl gyfeirio at, er enghraifft, anghysur, teimlad o
gael ei neilltuo, teimlad o gael ei orfodi i gymryd rhan, teimlad ei fod yn methu
rhywbeth mewn gwers neu amser egwyl.
2. Caniatâd/cydsyniad gwybodus. Bydd angen i chi sicrhau bod y rhieni wedi rhoi eu
cydsyniad i'r gweithgaredd hwn. Dylid rhoi gwybodaeth am nod y gweithgaredd i'r
rhieni, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn y byddwch yn gofyn i'r disgyblion ei wneud,
yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud â'r wybodaeth, a hawl y disgyblion i dynnu'n ôl,
yn ogystal â'u hawl i anhysbysrwydd a chyfrinachedd (gweler isod). At hynny, bydd
angen i chi gael caniatâd/cydsyniad y disgyblion cyn dechrau'r ymchwil.
3. Gweler enghreifftiau o ffurflenni gwybodaeth a chydsynio cyfranogwyr ar
dudalennau XX-XX. Gellir addasu’r rhain at eich defnydd chi, gan roi sylw penodol i
ddefnydd o iaith briodol i blant a phobl ifanc.
Mae'n bwysig sicrhau bod cydsyniad y disgyblion yn barhaus, a hynny trwy gydol y
gweithgaredd, a bod yna fecanweithiau hygyrch, syml ar gael ar gyfer tynnu'n ôl ar
unrhyw adeg. Er enghraifft, gall disgybl nodi ei fod yn tynnu'n ôl trwy osod nodyn
Post-it lliw ar y bwrdd. Gweler Moeseg 4 Cyngor y Gweithlu Addysg am yr agwedd
hon: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/policy-hub/practitionerresearch/research-ethics.html
4. Cyfrinachedd ac anhysbysrwydd. Ystyr cyfrinachedd yw peidio â datgelu gwybodaeth
gan gyfranogwr mewn unrhyw ffordd a allai beri i'r unigolyn hwnnw gael ei adnabod
neu ei olrhain. Ystyr anhysbysrwydd yw na all yr athro-ymchwilydd nac unrhyw
unigolyn arall enwi'r cyfranogwr o'r wybodaeth a ddarperir.
Mae gwybodaeth fanylach a chanllawiau ar yr uchod i'w cael ar dudalennau Adnoddau
Moeseg Cyngor y Gweithlu Addysg, yma: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/policyhub/practitioner-research/research-ethics.html
Mae’r atodiad yn darparu enghreifftiau o daflenni gwybodaeth a ffurflenni caniatâd a allai
fod yn ddefnyddiol i chi eu diwygio a/neu eu mabwysiadu.
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Adnoddau
Ar y tudalennau canlynol, mae yna bedair taflen waith y gellir eu llungopïo a'u defnyddio i
gynllunio, cyflawni, dechrau cymhwyso a myfyrio ar yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu o'ch
prosiect.
Mae'r taflenni gwaith yn gweithredu fel fframwaith i'ch cefnogi wrth i chi weithio trwy'r
prosiect. Mae pob taflen waith yn cynnwys cyfres o gwestiynau a phwyntiau trafod a fydd yn
eich arwain trwy gamau'r pecyn cymorth. Trwy ateb pob un o'r cwestiynau, byddwch yn
adeiladu cronfa o wybodaeth a fydd yn gofnod o'r hyn a wnaethoch yn ystod y prosiect, yn
ogystal â sut a pham y gwnaethoch hynny; yr hyn yr ydych wedi'i ddarganfod; yr hyn y gallai
hynny ei olygu; a'r modd y byddwch yn defnyddio'r wybodaeth hon yn ymarferol.

Am resymau moesegol, peidiwch â defnyddio enwau’r disgyblion na gwybodaeth bersonol
arall yn eich cofnodion.
Mae'r pedair taflen waith fel a ganlyn:
Taflen Waith 1: Cynllunio eich prosiect: Cwestiynau a Dulliau
Wedi i chi ei llenwi, bydd y daflen waith hon yn ffurfio eich cynllun prosiect, a bydd yn
cynnwys yr wybodaeth y bydd arnoch ei hangen i gynnal y gweithgaredd. Dylech lenwi un
o'r taflenni gwaith hyn ar gyfer pob grŵp o ddisgyblion yr ydych yn bwriadu gweithio gyda
nhw (neu bob disgybl unigol os ydych yn gweithio mewn ysgol arbennig).

Taflen Waith 2: Myfyrdodau
Nod y daflen waith hon yw rhoi cyfle i chi edrych trwy eich data, gwneud nodiadau ar yr hyn
y rhannodd y disgyblion â chi, ac ystyried eich rôl eich hun yn y broses.

Taflen Waith 3: Dirnadaeth
Trwy fynd i'r afael â'r cwestiynau a'r pwyntiau trafod sydd ar daflen waith 3, byddwch yn
dechrau dadansoddi'r wybodaeth a'r profiadau y mae'r disgyblion wedi eu rhannu â chi.
Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ystyried goblygiadau'r hyn y maent wedi'i rannu, yn ogystal â'r
hyn yr ydych wedi'i ddysgu yn ystod y broses.

Taflen Waith 4: Gweithredu
Beth nesaf? Rydych yn debygol o ddarganfod eich bod wedi dysgu tipyn trwy'r broses hon.
Mae taflen waith 4 yn gofyn i chi ystyried beth fydd eich ymateb, a'r modd y gallech drosi'r
holl wybodaeth hon yn arfer.
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Taflen Waith 1: Cynllunio eich prosiect: Cwestiynau a Dulliau

Yn eich grwpiau clwstwr ysgolion neu driawdau, dechreuwch gynllunio eich dull o ymdrin â'r
ymholiad.
Defnyddiwch daflen waith ar wahân ar gyfer pob grŵp o ddisgyblion (neu bob unigolyn os
yw'r ymchwil yn cael ei wneud mewn lleoliad arbennig).
Ystyriwch y canlynol:

Ysgol/ion:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

MDPh:
___________________________________________________________________________

Nod/au’r Ymchwil:
Cwestiwn Ymchwil:

Cwestiynau Grŵp Ffocws:

Dull(iau):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Unigolion neu grwpiau sampl: [Peidiwch â chynnwys enwau’r disgyblion na gwybodaeth
bersonol arall
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Pwyntiau trafod cyn mynd ati i gasglu eich data
1. Sut yr ydych yn meddwl y gallai'r disgyblion ymateb, o bosibl, i'r cwestiynau?
2. Ystyriwch y cwestiynau/yr awgrymiadau canlynol ar gyfer pob un o'ch grwpiau o
ddisgyblion (neu bob unigolyn os ydych yn gweithio un i un):
i. Beth yr ydych yn meddwl y gallai'r disgyblion yn eich grŵp sampl ei ddweud,
o bosibl, wrth ymateb i bob cwestiwn?
ii. Beth y gallent ei ddweud, o bosibl? Ei wneud?
iii. Sut y gallent fynegi eu barn, o bosibl?
iv. Sut y gallai'r trafodaethau fod yn wahanol, o bosibl, ar gyfer y cwestiynau?
v. Unrhyw syniadau/nodiadau eraill am eich disgwyliadau o ran yr ymatebion?
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Taflen Waith 2: Myfyrdodau

Edrychwch ar eich data, ac yna atebwch y cwestiynau canlynol:

1. Pa bwyntiau allweddol a wnaed gan y disgyblion?
(Crynhowch yr ymatebion fel yr ydych yn eu deall, yn hytrach na chynnwys
dyfyniadau gan y disgyblion)
2. Ystyriwch gryfder y dystiolaeth:
a) A oedd unrhyw bwyntiau y gellid eu hystyried yn farn y mwyafrif?
b) Neu a wnaeth disgyblion unigol, neu grwpiau penodol o ddisgyblion, y
pwyntiau gwahanol hyn?
3. Ystyriwch y persbectif:
a) Pwy sy'n siarad?
b) Sut y mae'n siarad?
c) Beth yw safle'r oedolion yn y sgwrs hon?
Er enghraifft, oeddech chi’n adnabod y disgyblion cyn y gweithgaredd hwn, a
beth yw’r berthynas (athro dosbarth, Pennaeth Blwyddyn ac ati)? Ydych chi’n
credu y gallai hyn ddylanwadu ar eu hymatebion? A ofynnodd y disgyblion
unrhyw gwestiynau i chi, neu ai un ffordd oedd cyfeiriad y cwestiynau?
d) Beth yw eich rôl chi wrth greu’r data hyn?
Er enghraifft, wnaethoch chi ‘arwain’ unrhyw atebion, wrth i chi adfyfyrio ar y
broses ar hyn o bryd? Wnaethoch chi annog unrhyw ddisgyblion i ateb, neu roi
enghreifftiau o atebion posibl?

4. A oedd yr ymatebion wedi cadarnhau neu aflonyddu ar eich disgwyliadau?
a) A gawsoch eich synnu gan unrhyw beth?
b) Pwy/beth anogodd fwyafswm y drafodaeth?
c) Sut yr ydych yn teimlo ynghylch y modd y mae'r disgyblion wedi disgrifio eu
profiadau a'u dealltwriaeth o ffocws eich ymholiad?
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Taflen Waith 3: Dirnadaeth

Edrychwch yn ôl trwy eich data a'ch nodiadau myfyrio, ac atebwch y cwestiynau canlynol:

1. Beth yr oeddech wedi'i ddysgu:
a) Gan y disgyblion?
b) O broses yr ymholiad?
c) Ynghylch eich cwestiwn ymchwil?
d) Am eich disgyblion?
Rhowch rai enghreifftiau i egluro
2. Beth yw'r goblygiadau:
a) Ar gyfer y disgyblion?
b) Ar eich cyfer chi?
c) Ar gyfer y staff yn eich ysgol?

Rhowch enghreifftiau, lle bo hynny'n briodol.

3. Sut y gallech ymateb i’ch cwestiwn ymchwil?
4. I ba raddau y gwnaethoch chi gyfarfod â’ch tîm ymchwil?
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Taflen Waith 4: Gweithredu

1. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer defnyddio'r ddirnadaeth y bu i chi ei meithrin o
ganlyniad i’ch ymholiad i brofiad disgyblion?
2. Sut yr ydych yn bwriadu defnyddio'r ddirnadaeth hon?
3. Beth yw eich camau nesaf … ?
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Atodiad

Rhif Adnabod Cyfranogwr:
Participant Identification
Number:

FFURFLEN GANIATÂD CYFRANOGIAD

SAMPLE PARTICIPANT INFORMATION
SHEET

Teitl Y Prosiect: / Project Title:
*MAE’R FFURFLEN HON I’W DIWYGIO A’I HADDASU YN ÔL YR ANGEN

Annwyl Gyfranogwr:

Fy enw i yw XXXX ac rwy’n astudio yn Ysgol XXXX.
Hoffwn i eich gwahodd i gymryd rhan yn fy mhrosiect ymchwil. Bydd y prosiect hwn yn
xxx ac anela at xxx
*Amgaeaf gyda’r llythyr hwn holiadur byr a ddatblygwyd gan XXX a fydd yn asesu
XXXX. Credaf y bydd eich barn o fudd mawr i ni.
Trwy eich cyfraniad yn yr holiadur a/neu’r cyfweliadau, gobeithiaf ganfod XXXX.
Cedwir pob holiadur yn gwbl gyfrinachol gan yr ymchwilwyr sy’n rhan o’r gwaith ac NI
ryddheir unrhyw holiaduron unigol i’r cyhoedd. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddweud eich
dweud am eich rhaglen mewn fforwm cyfrinachol a dienw a gwneud gwahaniaeth o
hyd. Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn gwbl wirfoddol ac felly cewch roi’r
gorau i lenwi’r holiadur ar unrhyw adeg.
Dylai ein holiadur gymryd tua XXX munud i’w lenwi, ond nid oes cyfyngiad amser.
Hefyd nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir. Gyda’r llythyr hwn yn ogystal â’r
holiadur amgaeir XXX (e.e. taflen gyfarwyddiadau / ffurflen gydsynio / taflen adborth).
Gan mai prosiect newydd yw hwn, mae eich adborth hefyd yn bwysig iawn inni a
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byddwn yn ddiolchgar iawn pe baech yn cwblhau’r daflen adborth yn ogystal â’r
holiadur. Deallwn fod eich amser yn brin ond mae eich barn yn werthfawr iawn i ni.
Ar ôl inni ddadansoddi’r data o’r holiadur hwn yn ofalus ac yn fanwl, bydd croeso i chi
gael copi o’n canfyddiadau os dymunwch. Gobeithio y bydd canlyniadau’r holiadur
hwn yn gwella fy nealltwriaeth o XXXX ac fe’i cedwir ar XXX. Bwydir canlyniadau’r
ymchwil yn ôl i XXX.
Diolch ymlaen llaw am eich amser a’ch cyfraniad. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, mae
croeso i chi gysylltu â ni pan fydd yn gyfleus.

ENW A CHYFEIRIAD YR YMCHWILYDD

NAME & ADDRESS OF RESEARCHER
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Rhif Adnabod Cyfranogwr:
Participant Identification
Number:

FFURFLEN GANIATÂD CYFRANOGIAD

SAMPLE PARTICIPANT INFORMATION
SHEET

Teitl Y Prosiect: / Project Title:
*THIS FORM IS TO BE AMENDED AND ADAPTED AS NECESSARY

Dear Participant:

My name is XXXX and I am studying in the School of XXXX.
I would like to invite you to participate in my research project. This project will xxx and
aims to xxx
*Attached to this letter is a short questionnaire developed by XXX which will assess
XXXX. I believe your opinions will be extremely helpful to me.
Through your participation in the questionnaire and/or interviews, I hope to ascertain
XXXX.
All questionnaires will be kept strictly confidential to the researchers involved and at
NO time will individual questionnaires be released to the general public. This gives
you a chance to express your views on your programme a confidential and anonymous
forum and still be able to make a difference. Your participation in this study is
completely voluntary so you can withdraw from the questionnaire at any stage.
Our questionnaire should take about XXX minutes to complete, but there is no time
constraint. There are also no right or wrong answers. Attached to this letter along with
the questionnaire is XXX (e.g. an instruction sheet / a consent form /a feedback sheet).
As this is a new project, your feedback is also important to us and we would be much
obliged if you could also complete the feedback sheet along with the questionnaire.
We understand that your time is at a premium but your opinions are very valuable to
us.
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After careful and precise analysis of the data obtained from this questionnaire, I will
be happy to provide you with a copy of the findings at your request. The results of this
questionnaire will hopefully enhance my understanding of XXXX and will be stored on
XXX. The results of the research will be fed back to XXX.
We thank you in advance for your time and participation. If any questions do arise, feel free to
contact me at your convenience.

ENW A CHYFEIRIAD YR YMCHWILYDD

NAME & ADDRESS OF RESEARCHER
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Rhif Adnabod Cyfranogwr:
Participant Identification Number:

FFURFLEN GANIATÂD CYFRANOGIAD

PARTICIPATION CONSENT FORM

Teitl Y Prosiect: / Project Title:
Enw'r Ymchwilydd / Name of Researcher:

Blwch

Cychwynnol /
Please initial box

1

Cadarnhaf fy mod wedi darllen a deall
y daflen wybodaeth dyddiedig XXXX
ar gyfer yr astudiaeth uchod. Rwyf
wedi cael y cyfle i ystyried y
wybodaeth, gofyn cwestiynau, ac
rwyf wedi cael ateb boddhaol i’r rhain.

I confirm that I have read and
understand the information sheet
dated XXXX for the above study. I
have had the opportunity to consider
the information, ask questions and
have
had
these
answered
satisfactorily.

2

Deallaf fy mod yn cymryd rhan o’m
gwirfodd a bod croeso i mi dynnu’n ôl
ar unrhyw adeg, heb roi rheswm.

I understand that my participation is
voluntary and that I am free to
withdraw at any time, without giving
any reason.

3

Deallaf y gellir defnyddio unrhyw
wybodaeth a roddir gennyf mewn
adroddiadau,
erthyglau
neu
gyflwyniadau gan y tîm ymchwil.

I understand that any information
given by me may be used in future
reports, articles or presentations by
the research team.

4

Deallaf na fydd fy enw’n ymddangos
mewn
unrhyw
adroddiadau,
erthyglau neu gyflwyniadau.

I understand that my name will not
appear in any reports, articles or
presentations.

5

Cytunaf i gymryd rhan yn yr astudiaethI agree to take part in the above study.
uchod.
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Enw’r Cyfranogwr
Name of
Participant

Llofnodwyd

Ymchwilydd

Llofnodwyd

Researcher

Signature

Signature

Cewch wrthod cymryd rhan yn yr astudiaeth
hon. Cewch ddod â’ch cyfranogiad yn yr
astudiaeth hon i ben unrhyw bryd. Os
penderfynwch barhau’n ddienw, bydd
sicrhau hynny’n flaenoriaeth a chymerir pob
cam ymarferol i guddio pwy ydych. Os yw’n
well gennych fod yn anhysbys, ni fydd
unrhyw wybodaeth yn eich enwi ar dapiau
sain na thrawsgrifiadau o’r cyfweliad hwn nac
o unrhyw un arall. Ni fydd neb yn clywed
unrhyw dapiau sain nac yn gweld unrhyw
drawsgrifiadau heb eich cydsyniad o flaen
llaw. Bydd deunyddiau a grëir yn sgil y
cyfweliad hwn neu unrhyw gyfweliad arall yn
aros yn gyfrinachol.

You may decline to participate in this study.
You may end your participation in this study
at any time. If you decide to remain
anonymous, maintaining your anonymity will
be a priority and every practical precaution
will be taken to disguise your identity. If you
prefer anonymity, there will not be any
identifying information on audiotapes or
transcripts of this or any interview. No-one
will hear any audiotapes or see any
transcripts without your prior consent. All
materials generated from this or any
interview will remain confidential.

Ar ôl llenwi’r ffurflen, dychwelwch hi yn yr
amlen a ddarperir (lle bo’n berthnasol).
Rhoddir un copi i’r cyfranogwr a chedwir y
gwreiddiol yn ffeil y tîm ymchwilio yn:

When completed please return in the
envelope provided (if applicable). One copy
will be given to the participant and the
original to be kept on the file of the research
team at:

ENW A CHYFEIRIAD YR YMCHWILYDD

NAME & ADDRESS OF RESEARCHER
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