
 
 
 
 
 

 
Cais am Ddatganiadau o Ddiddordeb  
Deall effaith Dewisiadau Ysgol sy’n creu man diogel, cadarnhaol i ddysgu drwy wella 
presenoldeb a lleihau gwaharddiadau 

Dyddiad agor: Dydd Mawrth, 3ydd Mai 2022  
Dyddiad cau’r datganiadau o ddiddordeb: Dydd Mawrth, 31ain Mai 2022 
 

 

Rydym yn gwybod bod absenoliaeth o’r ysgol (absenoldeb yn ogystal â gwaharddiadau penodol a 

pharhaol) yn gallu effeithio ar gyrhaeddiad disgyblion, ond hefyd ar y siawns y byddant yn ymwneud â 

thrais. Mae llawer o ddisgyblion â phresenoldeb gwael, a’r rhai sy’n cael eu gwahardd o’r ysgol, ymysg 

y mwyaf difreintiedig.   

Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol (SGA) a’r Gronfa Gwaddol Ieuenctid (CGI) yn ffurfio partneriaeth i 

ganfod, ariannu, a gwerthuso rhaglenni ac arferion yng Nghymru a Lloegr a allai gadw plant yn ddiogel 

rhag ymwneud â thrais a/neu wella eu cyrhaeddiad academaidd, drwy leihau absenoliaeth. 

Mae’r cylch cyllido hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu tystiolaeth am yr arferion a’r dulliau y mae 

ysgolion yn dewis eu rhoi ar waith heb raglenni o lawlyfrau (‘Dewisiadau Ysgol’). Agorodd cylch cyllido 

cysylltiedig, â ffocws ar raglenni sy’n bodoli eisoes, ar 16eg Mawrth 2022 – gweler yma am ragor o 

wybodaeth. 

Pam yr ydym yn ariannu’r cylch hwn 

Mae arweinwyr ysgolion yn gwneud dewisiadau am arferion a dulliau i’r ysgol gyfan sydd â’r bwriad o 

gynhyrchu canlyniadau cadarnhaol i ddisgyblion, megis sut i drefnu’r dydd yn yr ysgol neu gyfathrebu 

â theuluoedd. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth sy’n sail i lawer o arferion lefel ysgol yn gyfyngedig, os 

yw’n bodoli o gwbl, sy’n golygu bod rhaid i arweinwyr ddefnyddio gwybodaeth arall i wneud 

penderfyniadau. Nod ymchwil Dewisiadau Ysgol yw cynhyrchu tystiolaeth achosol ynghylch effaith 

gwahanol ddulliau a pholisïau lefel ysgol ar ganlyniadau o ddiddordeb, gan dalu sylw penodol i’r effaith 

ar ddisgyblion o gefndiroedd dan anfantais economaidd-gymdeithasol. Bwriad yr astudiaethau hyn yw 

darparu tystiolaeth i ysgolion i roi sail i’r penderfyniadau a wnânt am arferion a pholisïau bob dydd nad 

ydynt wedi’u cynnwys mewn ymyriadau llawlyfr â hyfforddiant, cymorth neu ddarpariaeth allanol, er 

enghraifft cymharu effaith Cyfnod Allweddol 4 dwy flynedd neu dair blynedd. 

O ran arferion sy’n ymwneud â phresenoldeb a gwahardd, mae ein gwaith cwmpasu’n tynnu sylw at y 

canlynol: 

• Ar hyn o bryd, mae ysgolion yn defnyddio amrywiaeth o arferion i fonitro presenoldeb, rhoi 

sylw i faterion sy’n ymwneud â phresenoldeb ac ymddygiad aflonyddgar, a rheoli 

gwaharddiadau. 

• Mae staff ysgolion a rhanddeiliaid eraill yn aml yn teimlo nad oes tystiolaeth na deunyddiau 

canllaw digonol i gynorthwyo arweinwyr ysgolion i wneud y dewisiadau hyn. 

Cwmpas y cylch 

Prif gwestiwn ymchwil (ar draws y cylch hwn sy’n canolbwyntio ar ddulliau a’r cylch sy’n 

canolbwyntio ar raglenni): Pa ddulliau yw’r mwyaf effeithiol o ran galluogi plant 5-18 mlwydd oed 
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sy’n wynebu’r risg uchaf o absenoliaeth a/neu waharddiad o’r ysgol, gan gynnwys rhai o deuluoedd 

difreintiedig, ar y cyrion neu agored i niwed i fod yn bresennol yn yr ysgol/coleg, ymgysylltu’n 

gadarnhaol yno, ac aros yno, i wella eu cyrhaeddiad a lleihau’r siawns y byddant yn ymwneud â 

thrais?  

Mae’r cylch hwn wedi’i lunio i ariannu projectau ymchwil sy’n archwilio effaith dewisiadau ysgolion ar 

ganlyniadau disgyblion o ran presenoldeb a gwahardd, yn ogystal â’u cyrhaeddiad academaidd a/neu 

y siawns y byddant yn ymwneud â thrais, lle bo’n berthnasol. Rhaid i dimau ymchwil gynnig cwestiynau 

ymchwil y gellir eu hateb â dulliau gwerthuso effaith achosol, megis treialon hapsamplu rheolyddedig a 

chynlluniau lled-arbrofol. 

Pwy ddylai ymgeisio? 

Timau ymchwil â phrofiad o werthuso effeithiau a phrosesau ym myd addysg, yn enwedig gyda’r 

poblogaethau yr ydym yn eu targedu: rhai o deuluoedd difreintiedig, ar y cyrion neu agored i niwed. 

Mae gennym ddiddordeb mewn cynigion gan dimau ymchwil unigol a chonsortia ag arbenigedd 

cyflenwol a lle gall y consortiwm ddangos y byddant yn gweithio’n dda gyda’i gilydd i sicrhau ansawdd 

ac effeithlonrwydd y project. Mae’r alwad hon am gynigion yn agored; nid oes angen i ymchwilwyr fod 

yn rhan o banel gwerthuswyr y SGA na’r CGI.  

Rydym yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau â chyfansoddiad cyfreithiol, nid gan unigolion. Nid oes 

rhaid i’r sefydliad fod wedi’i leoli yng Nghymru na Lloegr, ond os nad yw, byddem yn disgwyl i chi 

ddangos y partneriaethau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i weithio gydag ysgolion Cymru a/neu Loegr. 

Nid yw’r cylch cyllido hwn wedi’i anelu at ddatblygwyr rhaglenni sy’n ceisio cyllid ar gyfer 

gwerthuso. Dylai datblygwyr rhaglenni ymweld â’r dudalen ymgeisio ar wefan y SGA yma. 

Pa gwestiynau ymchwil ddylai’r ymchwil ganolbwyntio arnynt? 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn dulliau yn y meysydd allweddol canlynol: 

• Systemau monitro presenoldeb ac ymateb, gan gynnwys cyfathrebu â rhieni, ymgysylltu â 

rhieni, defnyddio swyddogion presenoldeb, cosbau am bresenoldeb gwael, gwobrau 

presenoldeb a chymhellion 

• Dulliau a pholisïau rheoli ymddygiad, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â bwlio 

• Dulliau dysgu cymdeithasol ac emosiynol 

• Darpariaeth amgen fewnol, megis defnyddio unedau cynhwysiant a grwpiau rhoi magwraeth 

yn yr ysgol 

Rydym wedi nodi rhai cwestiynau ymchwil rhagarweiniol blaenoriaethol yr ydym yn arbennig o awyddus 

i’w hariannu; darperir y rhain isod. Byddem yn disgwyl i ymgeiswyr sy’n cyflwyno cynigion ar gyfer y 

cwestiynau hyn fireinio’r cwestiynau yn eu cyflwyniadau ac yn ystod y cyfnod cwmpasu (gweler isod). 

Hefyd, nid ydym yn cyfyngu cyllid i’r cwestiynau hyn ac mae gennym ddiddordeb mewn derbyn cynigion 

am ddulliau eraill sy’n addas i gwmpas y cylch. 

• Sut mae gwahanol ddulliau o gyfathrebu â rhieni ynghylch absenoldeb yn effeithio ar gyfradd 

presenoldeb disgyblion sy’n absennol yn aml? Er enghraifft, fframio’r neges yn negyddol 

neu’n gadarnhaol, negeseuon cyffredinol neu bersonol, gwahaniaethau o ran amseru, 

moddolrwydd, y negesydd. 

• Sut mae gwahanol ddulliau o ddefnyddio swyddogion presenoldeb yn effeithio ar gyfradd 

presenoldeb disgyblion sy’n absennol yn aml? 

• Sut mae gwahanol ddulliau o ddefnyddio unedau cynhwysiant yn yr ysgol yn effeithio ar 

gyfradd gwahardd? 
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• A yw ysgolion sy’n mabwysiadu dull ‘cynnes-llym’ yn elwa o well cyfraddau presenoldeb a 

gwahardd? 

Dylai’r dulliau hyn fod o ddiddordeb mawr i arweinwyr ysgolion ac athrawon mewn niferoedd mawr o 

ysgolion Cymru a/neu Loegr – maent yn rhoi cyfle i arweinwyr ysgol wneud dewis go iawn. 

Rhaid i gwestiynau ymchwil ganolbwyntio ar effaith un dull o’i gymharu ag un neu fwy o ddulliau digon 

gwahanol. Yn ôl pob tebyg, bydd y gymhariaeth rhwng dau neu fwy o wahanol ddulliau, ond gallai fod 

yn briodol cymharu un dull ag absenoldeb y dull hwnnw. Rhaid i o leiaf un o’r dulliau a astudir gynnwys 

damcaniaeth newid sy’n arwain yn uniongyrchol at wella presenoldeb neu leihau gwaharddiadau yn y 

tymor byr (er enghraifft, o fewn cyfnod o un neu ddwy flwyddyn ysgol), yn ogystal â chanlyniad tymor 

hir o wella cyrhaeddiad neu ymwneud llai â thrais, a allai gymryd mwy o amser i ymddangos. 

Gall dulliau fod yn gyffredinol neu wedi’u targedu. Os yw’r dull yn gyffredinol, dylid cynllunio’r ymchwil 

yn bennaf i ddeall yr effaith ar ddisgyblion a ddylai elwa fwyaf o’r dull (e.e. disgyblion sy’n cael prydau 

ysgol am ddim, disgyblion â’r cyfraddau presenoldeb isaf, disgyblion â’r gyfradd uchaf o broblemau 

ymddygiad, disgyblion â hanes o gyrhaeddiad academaidd gwael).  

Pa fethodoleg ymchwil sy’n briodol? 

Rhaid gwerthuso dulliau gan ddefnyddio cynllun gwerthuso effaith achosol, megis treial hapsamplu 

rheolyddedig neu gynllun lled-arbrofol. Disgwylir i’r gwerthusiad fesur effaith y dulliau ar bresenoldeb 

neu wahardd. Gellir mesur cyrhaeddiad neu ymwneud â thrais fel canlyniadau tymor hir os ystyrir bod 

hyn yn ddichonadwy (ond rhaid i o leiaf un o’r rhain fod wedi’i ragweld gan y ddamcaniaeth newid fel 

canlyniad tymor hir credadwy, hyd yn oed os na chaiff ei fesur). Gellir cynnwys canlyniadau eilaidd 

hefyd lle bo’n ddichonadwy. 

I ddatblygu cynllun gwerthuso priodol a thrylwyr, mae angen dealltwriaeth drwyadl o sut a pham mae 

ysgolion yn rhoi’r dulliau ar waith ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl y bydd gan dimau ymchwil 

ddealltwriaeth dda o’r materion hyn ac y byddant yn cyflwyno cynlluniau gwerthuso dangosol yn eu 

cynigion.  

Rydym hefyd yn disgwyl i brojectau ymchwil gynnwys cyfnod cwmpasu pan fydd timau ymchwil yn 

mireinio eu cwestiynau ymchwil, yn gwirio eu tybiaethau, ac yn archwilio dichonoldeb eu cynlluniau 

gwerthuso. Gallai’r cyfnod hwn gynnwys ymchwil i ba mor glir y mae’r dewisiadau wedi’u diffinio, 

mynychter y dewisiadau, sut i adnabod ysgolion sy’n defnyddio’r dull, sut penderfynodd ysgolion ar eu 

harferion presennol, bodlonrwydd ysgolion i newid eu harferion, a bodlonrwydd ysgolion i gydymffurfio 

â hapsamplu os ystyrir treial hapsamplu rheolyddedig. 

Bydd y cyfnod cwmpasu’n diweddu â chyflwyniad gan y tîm ymchwil sy’n cynnwys: 

• eu hargymhellion ynghylch a yw’n bosibl bwrw ymlaen â’r cwestiwn ymchwil, 

• y cwestiwn ymchwil wedi’i fireinio, 

• damcaniaeth newid wedi’i mireinio, 

• cynllun gwerthuso wedi’i fireinio, 

• mesurau canlyniadau a gynigir, 

• amcangyfrifon o faint samplau. 

Yn seiliedig ar ganfyddiadau ac argymhellion y tîm ymchwil, bydd y SGA a’r CGI yn penderfynu ar y 

cyd a ddylid bwrw ymlaen â’r cwestiwn ymchwil. 

Ar ôl cael cymeradwyaeth, bydd disgwyl i’r tîm ymchwil gyflwyno protocol neu gynllun astudio i roi 

manylion eu cynllun gwerthuso terfynol. Disgwylir i brojectau ymchwil gynnwys gwerthusiadau o 

brosesau pryd bynnag y bo’n ddichonadwy.  



Rheoli ymchwil 

Y SGA fydd yn goruchwylio rheolaeth projectau a ariennir o ddydd i ddydd, a bydd disgwyl i dimau 

ymchwil ddilyn canllawiau’r SGA i werthuswyr.  

Bydd pob astudiaeth yn cael cymorth Grŵp Cynghori Astudiaeth annibynnol, a fydd yn darparu adborth 

a chyngor i’r tîm ymchwil ynghylch cynllun yr astudiaeth gan sicrhau’r safonau uchaf o ran trylwyredd 

ac ansawdd yr ymchwil. Bydd y Grŵp Cynghori Astudiaeth hefyd yn sicrhau y bodlonir gweithdrefnau 

moesegol perthnasol ac yn cyfrannu at liniaru unrhyw wrthdaro buddiannau a allai godi.  

Sut mae Datganiad o Ddiddordeb a chynnig llwyddiannus yn edrych? 

Mae’r broses geisiadau wedi’i rhannu’n ddau gam ar wahân, sef i) cam Datganiad o Ddiddordeb a 

ii) cam Cynnig, ac mae gan y ddau o’r rhain eu hystyriaethau eu hunain. 

Ar lefel uchel, dylai Datganiad o Ddiddordeb llwyddiannus wneud y canlynol: 

• Cynnig cwestiwn ymchwil sy’n cymharu’n glir dau (neu fwy) o ddulliau gwahanol. Gallai 

fod yn ddefnyddiol ysgrifennu’r cwestiwn ymchwil gan ddefnyddio’r fframwaith PYCC 

(poblogaeth, ymyriad, cymhariaeth, canlyniad). 

• Dangos sail resymegol glir ar gyfer pam mae’r cwestiwn ymchwil o bwys, ei berthnasedd i 

ysgolion ac i ddisgyblion dan anfantais, a sut mae’n ffitio yn y corff ymchwil sy’n bodoli eisoes. 

• Cynnwys tîm cryf â phrofiad blaenorol o ymchwil tebyg, gan gynnwys arbenigedd gwerthuso 

rhagorol yn ogystal ag arbenigedd blaenorol ym maes ymchwil a/neu waith ymarferol sy’n 

gysylltiedig â’r dulliau sy’n destun yr ymchwiliad. Dylech gynnwys CV llawn i bob aelod tîm a 

gynigir, gan dynnu sylw at arbenigedd perthnasol. 

• Awgrymu methodoleg gwerthuso effaith achosol sy’n briodol ac yn drylwyr i ateb y 

cwestiwn ymchwil arfaethedig. Ar y cam Datganiad o Ddiddordeb, rydym yn disgwyl i dimau 

ymchwil roi syniad o gynllun y gwerthusiad lefel uchel.  

• Bod o gwmpas 2,000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau a dogfennau CV (hyd dangosol; dylid 

canolbwyntio ar ansawdd yn hytrach na maint). 

Yn ogystal â’r uchod, bydd cynnig llwyddiannus yn gwneud y canlynol: 

• Darparu disgrifiad manylach o’r dulliau yr ydych yn cynnig eu gwerthuso. Dylai hyn gynnwys: 

o Disgrifiad manwl o’r hyn y mae pob dull yn ei gynnwys 

o Unrhyw wybodaeth sydd ar gael am fynychter y dulliau a’r rhesymau posibl pam gallai 

ysgolion ddewis un dros y llall. 

 

• Crynhoi unrhyw dystiolaeth sy’n bodoli am effeithiolrwydd y ddau (neu fwy) ddull o wella 

presenoldeb a/neu leihau gwaharddiadau, neu o wella canlyniadau addysgol cysylltiedig, yn 

enwedig i ddisgyblion dan anfantais. Dylai hyn gynnwys disgrifiad o’r mecanweithiau y byddai 

disgwyl i bob dull eu defnyddio er mwyn effeithio ar bresenoldeb a/neu waharddiadau (h.y. 

damcaniaeth newid). 

 

• Darparu cynllun manwl ar gyfer y cam cwmpasu i fireinio cwestiynau ymchwil ymhellach a 

sefydlu dichonoldeb yr ymchwil (gweler yr adran uchod am fwy o eglurder ynghylch yr hyn y 

mae cwmpasu yn ei gynnwys). 

o Dylai timau ymchwil amlinellu pa agweddau ar eu cwestiwn ymchwil a’u methodoleg 

gwerthuso arfaethedig y mae angen eu mireinio ymhellach a pham, h.y. ble mae 

unrhyw ansicrwydd. 

o Yna, dylai cynigion amlinellu sut mae timau ymchwil yn cynnig casglu gwybodaeth i 

ymateb i ansicrwydd, er enghraifft, drwy gynnal adolygiadau llenyddiaeth ar ddesg, 

cyfweliadau ansoddol neu grwpiau ffocws, arolygon, ac ati. 

 

• Darparu mwy o fanylion am y fethodoleg gwerthuso effaith arfaethedig, gan gynnwys: 
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o Disgrifio’r dull gwerthuso effaith arfaethedig (e.e. treial hapsamplu rheolyddedig, 

cyfateb gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau, cyfateb sgorau tueddiad, ac ati). Os yw 

timau ymchwil yn cynnig treial hapsamplu rheolyddedig, dylid cyfiawnhau pam yr ydych 

yn disgwyl y bydd hapsamplu yn ddichonadwy. Os yw timau ymchwil yn cynnig cynllun 

lled-arbrofol, dylid cyfiawnhau sut yr ydych yn disgwyl creu grwpiau cymharu 

cymaradwy. 

o Darparu cyfrifiadau pŵer a maint sampl a disgrifio sut yr ydych yn disgwyl adnabod 

ysgolion sy’n defnyddio pob un o’r dulliau, a sut yr ydych yn disgwyl eu recriwtio i’r 

astudiaeth os oes angen recriwtio. 

o Disgrifio’r mesurau canlyniadau a gynigir. 

o Dylai hyn gynnwys egwyddorion sydd wedi’u hamlygu yng Nghanllawiau Dadansoddi 

Ystadegol y SGA yn ogystal â’r rhai sydd wedi’u nodi o dan y canllawiau y mae’r SGA 

wedi’u cyhoeddi ynghylch Cynnal Cynlluniau Anarbrofol a Llunio Adroddiadau (gan 

ddibynnu ar y dull methodolegol arfaethedig). 

 

• Ategu’r asesiad o’r effaith â Gwerthusiad Gweithredu a Phroses (GGPh) cynhwysfawr. 

Disgrifio’r dull ymchwil a sut bydd y GGPh yn datgelu gwahanol fecanweithiau sy’n ymwneud 

â’r effaith. Lle bo’n berthnasol, dylai hyn gynnwys egwyddorion sy’n cael sylw yng Nghanllawiau 

GGPh y SGA.  
 

• Disgrifio ystyriaethau moesegol allweddol i gynllun yr ymchwil, i’r fath raddau ag y maent yn 

hysbys ar hyn o bryd.  

 

• Disgrifio sut bydd y tîm ymchwil yn ystyried materion amrywiaeth a chynhwysiant wrth 

gynllunio a chyflawni eu hymchwil. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, ystyried a oes disgwyl i 

rai grwpiau allu ymgysylltu’n well neu’n waeth â’r dull, neu elwa mwy neu lai ohono, a sut gellir 

archwilio hynny drwy’r cam cwmpasu, y cynllun samplu neu’r GGPh. Gall hefyd gynnwys 

syniadau ynghylch dull y tîm o wneud gwaith maes sy’n sensitif o ran diwylliant a hil. 

 

• Cynrychioli gwerth da am arian. Rhaid i bob cais gynnwys taenlen gyllideb sy’n dadgyfuno’n 

rhesymol ar draws categorïau costau. Rydym yn cydnabod y gallai fod yn anodd costio’r prif 

werthusiad yn fanwl gywir cyn cynnal y cam cwmpasu. Rhowch eich amcangyfrif gorau o 

gostau’r gwerthusiad ynghyd â manylion am unrhyw dybiaethau. Gellir ailystyried cyllideb y prif 

werthusiad ar ddiwedd y cam cwmpasu. Mae ein cyllid grant wedi’i gyfyngu i dalu am 

weithgareddau i gynnal eich project arfaethedig ac ni cheir ei ddefnyddio i dalu costau sy’n eich 

wynebu eisoes. Bydd y SGA yn darparu templed cyllideb yn ystod y cam cynnig. 

  

• Bod o gwmpas 4,000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau (hyd dangosol; dylid canolbwyntio ar 

ansawdd yn hytrach na maint). 

Pa feini prawf a ddefnyddir i ddyfarnu cyllid?  

Bydd y SGA yn asesu ceisiadau yn unol â’r ddau gam a gyflwynwyd uchod. Gwahoddir timau ymchwil 

â Datganiad o Ddiddordeb llwyddiannus i gyflwyno Cynnig manylach. Bydd tîm gwerthuso’r SGA yn 

rhoi sgorau i bob cam yn ei dro yn unol â'r meini prawf canlynol:  

Cam 1 – Datganiad o Ddiddordeb 

Asesir y Datganiad o Ddiddordeb yn erbyn y meini prawf canlynol, wedi’u pwysoli’n hafal: 

I) Mae gan y tîm ymchwil gyda’i gilydd arbenigedd gwerthuso rhagorol yn ogystal ag 

arbenigedd blaenorol ym maes ymchwil a/neu waith ymarferol sy’n gysylltiedig â’r dulliau 

sy’n destun yr ymchwiliad 

II) Mae’r cwestiwn ymchwil arfaethedig wedi’i ddiffinio’n dda ac yn berthnasol i’r cylch ymchwil 

a hefyd i ymarferwyr 

III) Mae’r ystyriaethau methodolegol allweddol ar gyfer penderfynu ar gynllun yr ymchwil a’i 

elfennau hanfodol wedi’u cyflwyno’n dda 
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https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Evaluation/Writing_a_Protocol_or_SAP/EEF_QED_Study_Plan_Template.docx
https://d2tic4wvo1iusb.cloudfront.net/documents/evaluation/evaluation-design/IPE_guidance.pdf?v=1630567483
https://d2tic4wvo1iusb.cloudfront.net/documents/evaluation/evaluation-design/IPE_guidance.pdf?v=1630567483


 

Tabl 1 – Meini Prawf Sgorio 

Meini Prawf Sgorio 

0 Methu’n llwyr â bodloni’r gofyniad - dim gwybodaeth ar gael 

1 Bodloni rhai o’r gofynion â gwybodaeth ategol gyfyngedig 

2 Bodloni rhai o’r gofynion ag esboniad rhesymol  

3 Bodloni’r gofynion yn llawn ag esboniad a thystiolaeth fanwl 

4 Rhagori ar y gofynion ag esboniad a thystiolaeth eang 

 

Cam 2 – Cynnig 

Asesir cynigion gwerthuso yn erbyn y meini prawf canlynol – mae gan bob un ei bwysoliad ei hun – gan 

ddefnyddio yr un raddfa sgorio â’r Datganiad o Ddiddordeb (gweler Tabl 1 uchod i gyfeirio at hyn) 

I) Gallu a phrofiad perthnasol tîm craidd y project (35%) 

 

• Mae’r tîm arfaethedig yn dangos hanes o gyflawni gwerthusiadau effaith tebyg (h.y. 

yn unol â’r strategaeth adnabod a gynigir gan y tîm) 

• Mae’r tîm arfaethedig yn dangos profiad o gynnal ymchwil ansoddol a meintiol mewn 

lleoliadau addysg 

• Mae’r tîm arfaethedig yn dangos dealltwriaeth o’r dystiolaeth/ymchwil sy’n bodoli 

eisoes, y cyd-destun a’r arbenigedd sy’n berthnasol i’r ‘Dewisiadau’ y maent yn eu 

gwerthuso 

 

II) Methodoleg a dull (50%) 

 

• Mae’r cwestiwn ymchwil arfaethedig wedi’i ddiffinio’n dda, gan gynnwys disgrifiad clir 

o’r boblogaeth, yr ymyriad, y gymhariaeth, a’r canlyniad. 

• Bydd cynllun y gwerthusiad arfaethedig yn darparu tystiolaeth o safon uchel i ateb y 

cwestiwn ymchwil a nodwyd. 

• Mae’r cynnig yn disgrifio pa agweddau ar y cwestiwn ymchwil a’r cynllun gwerthuso 

sy’n ansicr, a sut defnyddir y cam cwmpasu i roi sylw i unrhyw ansicrwydd. 

• Mae’r penderfyniadau methodolegol ynglŷn â’r gwerthusiad effaith yn ddichonadwy, 

yn briodol, ac wedi’u cyfiawnhau’n dda, gan gynnwys ystyried yn ddigonol sut i 

adnabod ysgolion sy’n defnyddio pob dull, sut i greu grwpiau cymaradwy, ac 

ystyriaethau ynglŷn â maint sampl. 

• Mae’r mesurau canlyniadau presenoldeb/gwahardd a awgrymwyd o ansawdd da ac 

yn addas i nodau’r astudiaeth (h.y. a ydynt yn gyfleus i’w casglu, yn fforddiadwy, yn 

lleihau’r baich ar ysgolion, wedi’u dilysu gan lenyddiaeth, wedi’u dilysu ar gyfer 

poblogaeth y DU, ac ati) 

• Mae’r gwerthusiad gweithredu a phroses a awgrymwyd o ansawdd da ac yn addas i 

nodau’r astudiaeth (h.y. yn amlinellu offer, dulliau casglu, gweithdrefnau samplu, ac 

ati) 

• Mae materion moesegol allweddol a godwyd gan y dull gwerthuso wedi’u nodi, a 

mesurau lliniaru priodol wedi’u cynnig.  

• Mae’r cynnig yn ystyried sut gellir cynnwys ystyriaethau amrywiaeth a chynhwysiant 

wrth gynllunio a chyflawni’r gwerthusiad.  

• Mae risgiau allweddol i gyflawni’r project wedi’u canfod a strategaethau priodol wedi’u 

cynnig i liniaru’r risgiau hyn 



• Mae mesurau diogelu data a chydymffurfiad GDPR sy’n berthnasol i’r project wedi’u 

hamlinellu (gan gynnwys sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol ac unrhyw 

gategorïau arbennig o ddata personol) 

 

III) Gwerth am arian (15%) 

• Cost fanwl eich cynnig a sut mae hyn yn dangos gwerth am arian. 

Sut i ymgeisio 

Dylai ymgeiswyr â diddordeb gyflwyno eu Datganiadau o Ddiddordeb i Guillermo Romero 

(guillermo.romero@eefoundation.org.uk) erbyn 5pm Ddydd Mawrth, 31ain Mai, 2022. Gwahoddir 

ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynnig llawn. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Guillermo Romero 

(guillermo.romero@eefoundation.org.uk). Os hoffech gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb sy’n rhoi sylw 

i gwestiwn ymchwil nad yw’n un o’n cwestiynau blaenoriaeth (ond sy’n dal i fod yn addas i thema 

gyffredinol y cylch), rydym yn eich annog i gysylltu â ni i drafod eich syniad cyn ei gyflwyno. 

Llinell amser  

Dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb Dydd Mawrth, 31ain Mai 2022 

Gwahodd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i gyflwyno 
cynigion llawn  

Dydd Gwener 10fed Mehefin 2022 

Dyddiad cau ar gyfer cynigion llawn Dydd Mawrth, 12fed Gorffennaf 2022 

Hysbysu’r ymgeiswyr a ddewiswyd Wythnos y 25ain Gorffennaf 2022 
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