
Cyfweliad AGA - tasg darllen ac ysgrifennu 

Yn ystod y cyfweliad, cewch gyfle i ddangos sgiliau darllen ac ysgrifennu effeithiol. 

I'ch helpu i baratoi ar ei gyfer, darllenwch yr erthygl isod: 

Gwella Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion drwy Ddefnyddio Ymchwil Academaidd. 

Pan fyddwch yn ei darllen, mae'n bosibl y byddwch yn meddwl am y canlynol: 

 beth yw'r prif bwyntiau? 

 sut mae'r awdur yn cefnogi ei ddadleuon? 

 pa mor dda y mae'r awdur yn cyfleu ei neges? 

Ar ddiwrnod y cyfweliad, byddwch yn cael copi 'glân' o'r erthygl i'w ddefnyddio. 

 

 

Gwella Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion drwy 
Ddefnyddio Ymchwil Academaidd* 
Gan Chris Brown, Prifysgol Portsmouth 

 

Mae arfer addysgu sy'n cael ei lywio gan ymchwil (RITP) yn gofyn i athrawon ac arweinwyr ysgolion 

ymgymryd â thystiolaeth ymchwil o safon uchel, er mwyn defnyddio unrhyw fewnwelediadau i wella 

agweddau penodol ar addysgu a dysgu yn eu hysgolion (Coldwell et al, 2017; Groundwater-Smith & 

Mockler, 2017). Mae'r farn ynglŷn â sut i hwyluso RITP yn amrywio, yn sylweddol weithiau.   Mae'n werth 

nodi felly bod y prosiect a drafodir yn yr erthygl hon wedi'i lywio gan y syniad y gellir defnyddio'r ymchwil 

mwyaf perthnasol ac o ansawdd uchel – o ddata ansoddol ac astudiaethau achos, i waith Hattie (2011) a'r 

Sefydliad Gwaddol Addysg – ar gyfer ymarfer cyhyd â'u bod yn briodol i'r cwestiwn dan sylw. 

Cymunedau Dysgu Ymchwil 

Mae cymunedau dysgu ymchwil (RLCs) yn cynnwys grwpiau o athrawon, a gaiff eu hwyluso gan 

ymchwilydd y brifysgol fel arfer, sy'n ymgysylltu â thystiolaeth ymchwil er mwyn datblygu eu hymarfer 

nhw a'u cydweithwyr. Mae dull gweithredu'r grwpiau yn seiliedig ar sawl syniad a gaiff ei lywio gan 

ymchwil. Er enghraifft, y syniad bod RITP yn fwy effeithiol pan fydd athrawon yn cymryd rhan mewn 

proses ddysgu a gaiff ei hwyluso, ac sydd wedi'i dylunio i'w helpu i greu cysylltiadau amlwg rhwng profiad 

a gwybodaeth ymchwil. 

O safbwynt rhoi hyn ar waith, mae proses RLC yn gofyn i athrawon ac arweinwyr ysgolion gymryd rhan 

mewn pedwar gweithdy yn ystod y flwyddyn sy'n ymwneud â phedwar cam: 

1) defnyddio eu hymchwil ar gyfer eu gwybodaeth ymarferol eu hunain 

2) datblygu ymyriad, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymchwil, ac sydd wedi'i ddylunio i wella'r 

agweddau ar addysgu a dysgu 

3) profi a gwella eu hymyriad er mwyn sicrhau ei fod mor effeithiol â phosibl 

4) adolygu effaith a rhoi ymyriadau llwyddiannus ar waith mewn ysgolion. 



Rhwng y gweithdai, mae disgwyl i'r cyfranogwyr weithio gyda chydweithwyr mewn ysgolion a rhannu eu 

gwybodaeth ymchwil. 

Enghraifft o Astudiaeth RLC 

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn cydweithio ag athrawon dosbarthiadau derbyn o 

Chestnut Learning Federation (newidiwyd yr enw i sicrhau cyfrinachedd) – tair ysgol eglwysig fach i 

fabanod yn Hampshire. Roeddent am ddefnyddio dull RLC i ddatblygu ymyriadau sy'n seiliedig ar ymchwil 

i wella canlyniadau ysgrifenedig eu plant a gaiff eu geni yn yr haf (plant sy'n cael eu geni rhwng 1 Ebrill a 

31 Awst, sydd â chyrhaeddiad is na'r rheini sy'n cael eu geni yn gynharach yn y flwyddyn ysgol fel arfer). 

Mae'n amlwg bod yr RITP o ganlyniad i'r astudiaeth RLC hon wedi arwain ar gynnydd sylweddol yng 

nghanlyniadau'r plant a gafodd eu geni yn yr haf yn y ffederasiwn. Cyn yr astudiaeth, gwnaeth 60% o'r 

plant a gafodd eu geni yn yr haf gyflawni'r lefel ddisgwyliedig ar gyfer ysgrifennu, o gymharu â 87% o'r 

plant a gafodd eu geni yn ystod yr hydref. Flwyddyn yn dilyn astudiaeth RLC, gwnaeth 86% o'r plant a 

gafodd eu geni yn yr haf gyflawni'r lefel disgwyliedig ar gyfer ysgrifennu: gwelliant o 26%. Cafodd y 

gwelliant hwn ei gynnal yn ail flwyddyn yr RLC gan fod 82% o'r plant a gafodd eu geni yn yr haf wedi 

cyflawni'r lefel ddisgwyliedig ar gyfer ysgrifennu. 

Nid yw'r ffigurau hyn yn arddangosiad pendant o'r achosiad.  Fodd bynnag, drwy gynnal cyfweliadau â'r 

athrawon, roeddwn yn gallu dangos llwybr rhesymegol rhwng ymgysylltu ag ymchwil a'r bwriad i 

weithredu. Gwnaeth data'r cyfweliadau ddangos mai nod yr athrawon a oedd yn cymryd rhan oedd gwella 

eu dealltwriaeth o rinweddau dysgu effeithiol a datblygu dull gweithredu a oedd yn canolbwyntio ar 

oedrannau'r plant yn hytrach na'r canlyniadau ar ddiwedd y flwyddyn. Roedd y newidiadau llwyddiannus 

a nodwyd gan y rheini a gafodd eu cyfweld yn cynnwys y canlynol: 

 "newid i weithgarwch cynllunio athrawon" – gan ganolbwyntio ar ddysgu effeithiol 

 bod "gwerthoedd dysgu yn llywio ymarfer addysgu erbyn hyn" yn hytrach na nodau ar ddiwedd 

y flwyddyn 

 a bod athrawon "yn chwilio am ymddygiadau dysgu effeithiol a gweithgareddau cynllunio mewn 

modd mwy gweithredol er mwyn datblygu'r ymddygiadau hyn" 

 “sicrhau bod y plant yn defnyddio iaith dysgu, gan fyfyrio ar eu dysgu eu hunain” 

Yn ôl y cyfranogwyr, y newidiadau mewn gwybodaeth, ymarfer a gweithgarwch ymgysylltu'r plant a 

arweiniodd at gynnydd yng nghyrhaeddiad y plant a gafodd eu geni yn yr haf. Awgrymir felly bod yr 

astudiaeth achos RLC hon yn enghraifft o'r ffordd y gellir datblygu gweithgarwch ymchwil, a'r 

ddealltwriaeth sy'n deillio ohono, i fod yn ymyriad a all arwain at welliannau yn llwyddiannus mewn 

ystafelloedd dosbarth ac ysgolion. 
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